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אוסף ד"ר ישראל מהלמן )תר"ס-תשמ"ט, 1900-1989(
"קדם" מכירות פומביות מתכבד להציג למכירה למעלה מ-1,000 ספרים מאוספו הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן, מבכירי אספני הספרים העבריים שקמו בישראל.

)Berzan(, מערב גליציה; בגיל ארבע עשרה הגיע אל העיר  ד"ר מהלמן נולד בברזאן 
וינה עם משפחתו, כפליט מלחמת העולם הראשונה.

בירושלים  למורים  הסמינר  לראש  ונתמנה  כמחנך  עבד  בה  לארץ,  עלה   1935 בשנת 
מייסדי  על  נמנה  אף  מהלמן  ד"ר  היהודית.  הסוכנות  של  החינוכית  המחלקה  ולראש 

אוניברסיטת תל-אביב, וכיהן שם כראש המחלקות לתיאטרון ולאמנות.

מאוסף ספריו אשר בקטלוג זה, ניתן להבחין כיצד במסירות רבה בדק ד"ר מהלמן כל 
והשווה למהדורות דומות, השלים דפים שהיו חסרים בעותקים  ספר בספרייתו, חקר 
שברשותו בצילום או בדפים מטפסים אחרים, דאג לשיקום ולכריכות חדשות במידת 
הצורך, ונהג לציין בשולי הספר, לרוב מול דף השער, הערות טכניות בכתב-יד: את מידת 
נדירות הספר תיאר במספר דרגות - "לא שכיח" / "יקר מציאות" / "יקר מציאות מאד" 
/ "יקר מציאות מאד מאד"; לעתים ציין גם: "יקר ערך". עוד נהג ד"ר  מהלמן לציין באיזו 
מהדורה מדובר )ראשונה, שניה או אחרת(, אם ישנה מחלוקת בנוגע למקום הדפוס, או 
אם חל בטופס שברשותו איזה שוני מטפסים אחרים של הספר. דפים פגומים או דפים 
את  לכתוב  אף  נהג  לעתים  הספרים.  בשולי  בהערות  צוינו  בצילום  שהושלמו  חסרים 
השנה שבה נרכש הספר, את מחירו, ולעתים נדירות יותר, את שם האדם אשר מכר לו 

הספר ]למשל: "קניתי ממו"ס ווארמאן בח' נובמבר 1969 ושילמתי בח' ינואר 1970"[.

הלאומית  לספריה  נתרם  ספרים,  כ-35,000  בשיאה  שהחזיקה  מספרייתו,  ניכר  חלק 
ספריתו  את  ובנה  מהלמן  ד"ר  שב  התרומה  לאחר  אולם  התפוצות,  ולבית  בירושלים 
במלוא המרץ. עם תרומת האוסף, הדפיסה הספריה הלאומית קטלוג אלבומי – "ספר גנזי 
ישראל - ספרים, חוברות ועלונים מאוסף ד"ר ישראל מהלמן אשר בבית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי" ובו רישום ביבליוגרפי של 1893 ספרים מהאוסף, לצד 47 לוחות-תמונה. 

לאחר פטירתו של ד"ר מהלמן נמכר חלק קטן של האוסף במכירות פומביות.

אוסף ד"ר מהלמן יעמוד למכירה ב"קדם" במכירותינו הקרובות, שיכללו מגוון רב של 
תחומי עניין, החל בדפוסי-ערש נדירים וכלה במהדורות ביבליופיליות מצומצמות של 
הוצאות "שוקן" ו"תרשיש"; מספרי פולמוס שנדונו לשריפה ועד ספרות עממית ביידיש, 

שנועדה לנשים.

 Chimen Abramsky( אברמסקי  שמעון  פרופ'  מאוסף  פריטים  הקטלוג  כולל  כן 
1916-2010(, היסטוריון יהודי-בריטי יליד מינסק, אספן וביבליוגרף בעל שם, פרופסור 
באוניברסיטת לונדון וראש הקתדרה ליהדות, מחבר ספרים לתולדות יהודי אירופה ]בנו 

של הרב יחזקאל אברמסקי בעל "חזון יחזקאל" וספרים נוספים[.

בשנות ה-40 של המאה ה-20 החל אברמסקי לייסד אוסף של דפוסים עבריים נדירים; 
בענייני  בזה  זה  נועצו  והשניים   ,1951 החל משנת  שוקן  זלמן  מיודעו של שלמה  היה 
ספרים. החל משנות ה-60 ועד שנות ה-90 של המאה ה-20 שמש כיועץ לבית המכירות 

סות'ביס )Sotheby's( בתחום הספרים וכתבי-היד העבריים. 

בין דפי הקטלוג נמצאים מספר פריטים יחודיים נוספים, אף הם מאוספים פרטיים.

מזכרונותיו של חובב-ספרים / ד"ר ישראל מהלמן
)דברי מבוא לספר "גנזי ישראל", ירושלים, תשמ"ה 1985(

ובנעורתי, כבר העידו על כך שעתיד אני להצטרף  לי בילדותי  "סימנים שונים, שנגלו 
אל חבורת הביבליופילים. אולם, כפי שהמציאות הוכיחה, לא דבקתי במידותיהם בכל 
נפשי ומאודי; היו לי עוד עיסוקים שמשכו את לבי. בעודי נער קטן, בהיותי לומד בחדר 
ובבית ספר ממשלתי כאחת בברזאן שבגליציה, דבקה בי אהבת הקריאה והפכה תאוה. 
ולעתים בשובי בערב מן הספריה הציבורית  וספרי שירים,  הייתי להוט אחר סיפורים 
הביתה הייתי נשען, מקוצר רוח, אל פנס-רחוב ומתחיל בקריאה. רציתי לאסוף ספרים, 

והצלחתי היתה מועטה, לפי תנאי החיים בעיירה גליצאית.

 תור הזהב לאספנותי התחיל בוינה, בירת אוסטריה. לשם הגעתי עם בני משפחתי כפליט 
מלחמת העולם הראשונה, כשמלאו לי ארבע עשרה שנה. בטיילי ברחובות העיר משכו 
הצבעוניות  הכריכות  אותי  גירו  הספרים,  חנויות  של  חלונות-הראוה  לבי  תשומת  את 
והאותיות המוזהבות של הספרים, ורמזו לי לסודות כמוסים שלא ידעתים. שעות רבות 
החנויות.  אל  להיכנס  העזתי  לאט  לאט  עיני.  ממראה  ומשתכר  מסתכל  עומד,  הייתי 
המוכרות, רובן היו נשים, שבעליהן ובניהן גויסו לצבא. רבות מהן, ביחוד הזקנות בהן, 
התבוננו בסקרנות בנער המוזר, אשר חמד את הספרים ואף קנה מפעם לפעם. במרוצת 
הזמן נתנו לי רשות לפשפש באיצטבאות, ואחדות מהן הובילו אותי אחר סגירת החנות 
אל המרתפים והראו לי ספרים ישנים בלים. התפעלותי היתה עזה. מאז רכשתי ספרים 

הקדמה



סדר  ללא  אספתי  המוגבלות.  הכספיות  האפשרויות  אף  על  וגדלות,  הולכות  בכמויות 
וללא שיטה כל מה שמצא חן בעיני וכפי הישג ידי. בדירתנו הצרה, דירת פליטים, הורגש 

תיכף חסרון-מקום, וארון הספרים הראשון שלי היה ארגז מתחת למיטתי ]...[

לבנין ספריתי.  נועזת  תכנית  להתרקם במחשבתי  לחיי  ה-20-25  בשנות  זה החלה   עם 
ושאיפתי היתה לכנס את כל ספרי היסוד, שלאורם התחנך עם ישראל לפלגותיו, שרישו

מם ניכר במשך הדורות, ושהשפעתם לא פסקה עד היום, אם בהרבה אם במעט. תכניתי 
הקיפה את התנ"ך ופירושיו, את התלמוד והפוסקים, ספרי שאלות ותשובות, מדרשים 
וספרי דרוש, הקבלה והחסידות, הפילוסופיה והמוסר, ספרי תפילה ושירה, ספרות דברי 
הימים והתנועות המשיחיות. וכל אלה במידת האפשר לא רק בעברית אלא גם ביידיש 

ובלאדינו ]...[

ו כעשרים שנה עמלתי, בוינה, בליטא ובישראל, בהתמדה ובשקידה, כדי להפעיל ולהג
שים את תכניתי הנועזת ]...[

 כשעליתי בשנת 1935 ארצה, הבאתי אתי אחד עשר ארגזי ענק מלאי ספרים, ומחצית 
באמצע  יפו.  של  במכס  כנראה  בדרך,  נגנבו  אלה  אבל  ולבנים,  בגדים  שהכיל  הארגז 
מלחמת העולם השניה, כשמלאו לי ארבעים שנה, ופרק זמן אחר כך, התחוללה תמורה 
חדה בכיוון אספנותי, אם כי לא הרגשתי בכך תחילה. התגבר בי בולמוס הרכישה וסמכתי 
יותר על האינטואיציה שלי מאשר על שיקול דעת ישר לכאורה. הספרים החלו להשרות 
עלי משום קסם פלאי ומשכוני בכוח מאגי אדיר, שלא יכולתי לעמוד נגדו. היה זה מעבר 

מהיר למדי מאהבת ספרים לשגעון לספרים, 
בצורתם  דופן  יוצאי  מוזרים,  מספרים  הוקסמתי  הביבליומאניה.  אל  הביבליופיליה  מן 
או בתכנם. נמשכתי אל ספרים שנדפסו על קלף, על משי, ואף על קרטון, אל מהדורות 
שנדפסו על נייר אדום או בדיו אדומה או באותיות זהב. נתחבבו עלי קונטרסים ודפים 
בודדים, שעניינם ריבות, ליצנות, כרוזים אקטואליים ושירים לעת מצוא. רדפתי אחרי 
ויום  דברי דפוס, שהיו יקרי מציאות מאד, ושלא נשתיירו מהם אלא עותקים מועטים 

שמחה היה לי ביום בו השגתי קונטרס שלא נודע לחוקרי ספרות".

צילום: אלפרד ברנהים



intrigued by the colorful bindings and golden letters embossed on them, 
whispering to me unknown secrets. I used to stand and stare for many hours, 
overwhelmed by what I saw. Slowly I got the courage to enter the stores. 
The sales ladies, most of them were women whose husbands and sons were 
drafted into the army. Many of them, mostly the older ones, looked curi-
ously at the strange boy, who coveted the books and purchased every now 
and then. During time I got permission to browse through the shelves, and 
by some of them I was led after closing time to the basements where I was 
shown some old and worn out books. My enthusiasm was tremendous. Ever 
since I bought books in growing numbers in spite of my limited financial 
means. I collected with no order or system and bought all that I fancied that 
I could afford. In our small apartment, a refugees' place, shortness of space 
was immediately felt, while my first bookcase was a box under my bed […]
When I was 20-25 years of age, a presumptuous plan started to shape in 
my mind as far as my library was concerned. My ambition was to gather 
all the basic books, in the light of which the people of Israel has been edu-
cated, whose mark was stamped during generations and their influence 
has never ceased, whether to a larger extent or to a minor one. My plan en-
compassed the Bible and glosses, the Talmud and the adjudicators, books 
of responsum, Talmudic literature and homiletic interpretations, Kabbalh 
and Chassidic books, Philosophy and Mussar books, prayer and poetry 
books, history and books about the messianic movements. All these books 
if possible not only in Hebrew, but in Yiddish and Ladino as well […]
I have toiled for about twenty years, in Vienna, Lithuania and Israel, per-
sistently and diligently, to accomplish and materialize my presumptuous 
plan […]
When I came in 1935 to Israel, I brought with me eleven huge crates with 
books and half a crate with clothes, but the clothes were all stolen, most 
probably in customs in Jaffa. In the midst of Second World War, when I 
turned forty, and a while later, a dramatic change took place in the direc-
tion of my collection, although I was unaware of it at the beginning. I was 
overtaken by a ravenous hunger to acquire books and I counted more on 

my intuition than on my common sense. Books had a spell on me, and I 
was attracted to them by an enormous magical power that was not control-
lable. This was a rather fast transition from love of books to books crazi-
ness, from bibliophilia to bibliomania. I was enchanted by strange books, 
exceptional in their contents or shape. I was attracted to books printed on 
parchment, silk and even on cardboard, to editions printed on red paper 
or in red ink or golden letters. I started liking booklets and single leaves, 
regarding humoristic matters, actual proclamations and some poetry. I 
chased printed matters which were very rare and precious or which only a 
few copies remained and I gained a day of joy when I discovered a booklet 
unknown to literature scholars".



Foreword

Book Collection of Dr. Israel Mehlman (1900-1989)
"Kedem" Auctions have the honor to present for sale more than thousand 
of books from the private collection of Dr. Israel Mehlman, a prominent 
collector of Hebrew books in Israel.
Dr. Mehlman was born in Berzan, West Galicia; at the age of fourteen he 
came to Vienna with his family as a World War I refugee.
Dr. Mehlman moved to Israel in 1935, where he served as an educator and 
head of the Teachers' Seminary in Jerusalem and head of the Education 
Department of the Jewish Agency. Dr. Mehlman was amongst the founders 
of Tel Aviv University, where he headed the departments of Theatre and Art.
The books that appear in this catalogue, exemplify how Dr. Mehlman 
checked with much devotion each and every book in his library, re-
searched and compared with similar editions, completed missing leaves 
in his copies by photocopying or by including leaves from other copies, 
restored damaged bindings and rebound books when necessary, and added 
handwritten notes, usually facing the title page: classifying the books ac-
cording to its degree of uncommonness - "not common" / "rare" / "very 
rare"/ "very very rare"; sometimes he noted: "precious". Dr. Mehlman also 
mentioned the edition (first, second or other), whether there was disagree-
ment regarding the printing place, or whether his copy differed in any way 
from other copies of the same book. Damaged or missing leaves that have 
been replaced or photocopied, were indicated as such. Sometimes the year 
of purchase was added, the price paid for the book, and less often the name 
of the person that sold the book [for example: "I purchased from bookseller 
Wahrman on November 1969 and paid on January 1970"].
A significant part of the library that contained 35,000 books, was donated to 
the National Library in Jerusalem and to the Museum of the Diaspora (Beth 
Hatefutsoth). Dr. Mehlman renewed his vast collection after these dona-
tions, and the National Library published album-format catalogue – "The 
Israel Mehlman Collection in the Jewish National and University Library – 
an annotated catalogue of the Hebrew books, booklets and pamphlets" with 
1893 bibliographical records from the collection and 47 pictures-plates.

Following Dr. Mehlman's death part of the books were sold in auctions. 
In future auctions, "Kedem" will offer Dr. Mehlman's collection including 
various fields of interest, some rare incunabula as well as limited biblio-
philic editions by "Schocken" and "Tarshish"; from polemic books doomed 
to be burnt to popular literature in Yiddish aimed for women.
The current catalogue also contains items from the collection of Prof. 
Chimen Abramsky (1916-2010), a Jewish-British historian, born in Minsk, a 
renowned collector and bibliographer, professor at the University of London 
and head of the Department of Jewish Studies, author of books about the 
history of European Jews [son of Rabbi Yechezkel Abramsky author of 
"Chazon Yechezkel" and other books]. In the 1940's of the 20th century 
Abramsky started a collection of rare Hebrew books; was an acquaintance 
of Shlomo Zalman Schocken as of 1951, and the two consulted with each 
other regarding books. Starting in the 1960's until the 1990's served as a 
consultant to Sotheby's regarding Hebrew books and manuscripts.
This catalogue also includes some additional unique items from private 
collections.

Memories of a Bibliophile / Dr. Israel Mehlman
(Foreword to the book "Ginzei Israel", Jerusalem, 1985)
"Various signs, revealed to me during my childhood and my youth, in-
dicated that I am about to join a group of bibliophiles. However, reality 
proved that I did not adhere to their traits with all my soul; I was attracted 
by other doings. As a young child, when I studied in the Cheder and in 
public school in Berzan, Galicia, I fell in love with reading that became 
a real passion. I read with eagerness stories and poetry, and often on my 
way home from the public library I would lean, out of impatience, on a 
street-lamp and start reading. I wanted to collect books but my success was 
limited, due to the terms of life in a Galician city.
The golden age of collecting books started in Vienna, the capital of Austria. I 
arrived there with my family as a World War I refugee, when I turned four-
teen. Strolling through the streets I was attracted to book -stores showcases, 
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2. מגלת אסתר בנרתיק מתכת מעוטר
ומגלת אסתר כתובה על קלף, בנרתיק מתכת עם עיטו

רים בדגמי צמחים ועיטורים גיאומטריים שונים.
חלק  קלף.  יריעות   5 גבי  על  כתובות  עמודות   22

מהאותיות מעוטרות "כתרים".
טוב,  מצב  ס"מ.   23 ידית,  עם  מתכת  בנרתיק  ס"מ,   245X10
קרע של כ-10 ס"מ ביריעת הקלף הראשונה, המקשה מעט 

על פתיחת המגלה. 

פתיחה: $250

2. Megillat Esther in a Decorated 
Metal Case  
Megillat Esther on parchment in a metal case 
decorated with a plant theme and various geo-
metric figures.
22 written columns on 5 parchment sheets. 
Some of the letters have “Ketarim” (crowns).
10X245cm, in a metal case with a handle, 23cm. 
Good condition, 10cm. tear (approximately) on 
the first parchment sheet, which makes it a bit 
hard to open the Megillah. 

Opening Price: $250

1. ספר תורה מיניאטורי – ראשית המאה 
העשרים

כנראה  נכתב,  ספרדי.  יד  בכתב  מיניאטורי  תורה  ספר 
שכנראה  פרטי,  אדם  עבור  ה-20,  המאה  בראשית 
לקריאה  כיום  פסול  הספר  בנסיעותיו.  בו  השתמש 
נכתב על קלף משוח. בכמה מקומות תיקונים  בתורה. 
מספר  בו  הוחלפו  כן  כמו  להכשירו.  בניסיון  שנעשו 

יריעות בכתב אחר. 
לנסיעות(,  נשיאה  ידיות  )עם  עץ  תיק  בתוך  נתון  ס"מ.   21

30X20 ס"מ.
מאוסף משפחתי.

פתיחה: $2000

1. Miniature Torah Scroll – Early 
Twentieth Century  
Miniature Torah scroll in Sephardic handwrit-
ing. Apparently written during the early 20th 
century, for an individual who presumably 
used it while traveling. The Scroll is presently 
not kosher for Torah reading. Written upon 
greased parchment. Repairs in a number of 
places in an attempt to make it kosher. As well, 
a number of sheets replaced in different writing. 
21cm. Placed within a wooden case (with handles 
for carrying) 30X20cm. 
Family collection item. 

Opening Price: $2000

חפצי קודש ודפים בודדים
Objects and Single Pages

1



  9 |  חפצי קודש ודפים בודדים

3. מגלת אסתר חסידית
סופר  ידי  כתיבת  קלף,  על  מיניאטורית  אסתר  מגלת 

סת"ם, חלק מהאותיות מעוטרות "כתרים".
15 עמודות שונות ברוחבן על שלש יריעות קלף, התפוו

רות זו לזו בתפירה עתיקה.
המפורש  השם  אותיות  הודגשו  הפסוקים  מן  בחלק 

בראשי או בסופי המלים. ]מנהג חסידי עפ"י הקבלה[.
בינוני-טוב. קרעים חסרים  130X13.5 ס"מ. מצב  גודל כולל: 
בעמודות  בעיקר  כהים,  חלקם  כתמים,  המגלה.  בפתח 

הראשונות.

פתיחה: $250

3. Chasidic Megilat Esther on 
Parchment  
Miniature Megilat Esther on parchment, scribe 
handwriting, some of the letters are adorned 
with “Ketarim” [Crowns].
15 columns of varying widths on three parch-
ment sheets, sawn to each other in antique 
sewing. In some of the verses, the letters of 
the Shem Ha-Meforash are accentuated at 
the beginning or the endings of the words. [A 
Chasidic, Kabala based custom].
Total size: 13.5X130cm. Good-fair condition. 
Tears and missing bits at the opening of the 
Megilah. Stains, some of which are dark, mainly 
on the first columns.

Opening Price: $250

4. וימפל מצויר – גרמניה, תרע"א
תינוק  תורה, הנעשה מחיתול של  ]אבנט לספר  וימפל 
שלשונו:  כיתוב  אשכנז[.  יהודי  כמנהג  המילה,  בברית 
"קלונימוס בר יעקב נולד במז"ט ביום ד' יום ט' תשרי 
ולמעשים  ולחופה  לתורה  יגדלהו  השם  לפ"ק,  תרע"א 

טובים אמן סלה". ]גרמניה[, תרע"א 1911. 
מו עיטורים  עם  ואדום,  ירוק  בצבעים  נכתב  והטקסט 

ופרחים, פרפר, שיח תותים, ספר  איורי צמחים  זהבים. 
תורה, חופה ומגן-דוד. אחת האותיות ל' מעוצבת בצורת 
ראש של חסידה. תחת שם התינוק נכתב שם האמן )?( 

.Karl Ernest Haÿum :בגרמנית
280X21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, סימני קיפול.

פתיחה: $150

4. Decorated Wimple – Germany, 
1911  
Wimple [sash for the Torah, made of a diaper 
of a baby in his circumcision, according to the 
custom of Ashkenazi Jews]. With the writing: 
"Klonimus son of Ya'akov…". [Germany], 1911.
The text is in green and red with golden 
decorations. Vegetal and floral illustrations, a 
butterfly, a berries bush, a Torah, canopy and 
Maggen-David. One of the letters "ל" is in the 
shape of a stork's head. Under the baby's name 
appears the artist's(?) name in German: Karl 
Ernest Haÿum.
280X21cm. Good condition. Few stains, folding 
marks.

Opening Price: $150

2

3

4
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5. חמשה תיקים לטלית ולתפילין
ולתפילין, עם דוגמאות רקמה  חמשה תיקי בד לטלית 

שונות:
דוד  מגן  צמחיים(;  ודגמים  )פרחים  חוטי-כסף  רקמת 
"תפלין",  המלה  ובו  דוד  מגן  )תרפ"ט(;   5689 והשנה 
השנה 1935 )תרצ"ה( והשם "יוסף גאלוב"; אותיות א"ג, 
מגן דוד ובו המלה "ציון", ומהעבר השני ענפים והשנה 

.D.S. תרפ"ה; מגן דוד והאותיות
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

6. אוסף כיסויים לבתי-תפילין
עור,  קרטון,  עשויים  לבתי-תפילין  כיסויים  אוסף 

קלף ובד. המאה ה-19-20.
"ירושלם  מודפס  כיתוב  עם  כיסויים  זוג  ביניהם: 
כיסויים  קלף;  מצופה  כיסוי  בב"א";  ת"ו  עיה"ק 
ביניהם  מוטבעים,  עיטורים  עם  עור,  עשויים 

ועיטורי צפורים; ועוד. על חלקם נכתב בצלע הע
ליונה "של יד" או "של ראש".

16 כיסויים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

5. Five Talit and Tefillin Bags  
Five cloth Talit and Tefillin bags, with 
various embroidery styles:
Silver thread embroidery (Flower and 
Plant themes); A Magen David and the 
year 1929; The letters Alef and Gimmel 
with a Magen David and the word “Tzion” 
inside, branches and the year 1925 on the 
other side; A Magen David with the word 
“Tefillin” inside and the year 1935 and the 
name “Yosef Golov”; Magen David and the 
letters D.S.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $120

6. Tefillin Cover Collection for 
Tefillin Protection 
A collection of Tefillin covers made of card-
board, leather, parchment and cloth. 19th-20th 
centuries. 
Includes: two printed covers with the caption: 
“Yerushalayim Ir Ha-Kodesh…”; a parchment 
coated cover; leather made covers with em-
bossed adornments and birds; and more. 
Some of them bear the inscriptions “Shel Yad” 
or “Shel Rosh” on their upper part.
16 covers, Varying sizes and conditions.

Opening Price: $120

7. מגלת "יזכור" על קלף להרוגי מלחמת 
העולם הראשונה

מי-שברך  נשמות,  להזכרת  תפלות  עם  קלף  מגלת 
נפטרים.  שמות  ורשימות  יזכור,  אחר  לאומרו  לגבאים, 
"איין מלא פיר דיא אלע הרוגים פאן דער מלחמה ר"ל, 

משנת תרע"ו לפ"ק". ]ארה"ב? שנות ה-20[. 
בעמודה הראשונה נזכרים בתפלת "מי שברך" גם הנשיא 
וסגן הנשיא – "הוא יברך את הפרעזידענט )פב"פ( ואת 

הויצע פרעזידענט...".
נכתבו  הנפטרים  משמות  חלק  מעוטרות,  מסגרות 
נכתבו  וחלקם  נאה,  קליגרפית  בכתיבה  בתחילה, 
בהמשך, בסוג כתיבה פשוט יותר ובעטים שונים. בשני 
נזכרים  סה"כ  נשים.  שמות  נזכרים  האחרונים  הטורים 

כ-150 שמות.
האמריקני  הצבא  בכוחות  שרתו  יהודים  כ-250,000 
במהלך מלחמת העולם הראשונה, רבים מהם מהגרים 
צעירים; כ-3,500 מהם אבדו את חייהם וכתריסר רבבות 

נפצעו.
 25X112 8 עמודות, )2 מתוכן על יריעת השלמה(. גודל כולל

ס"מ. מצב טוב. נתונה בגליל ישן מקרטון ועור.

פתיחה: $900

5

6
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7. Megilat “Yizkor” on a 
Parchment in Memory of the WWI 
Victims  
Parchment scroll, with prayers in memory of the 
souls, Mi She-Berach for the Gaba’im to be recit-
ed after Yizkor and a list of the deceased names. 
"Ein mol fir die alle Harugim fun der Milchama, 
from the year 1917". [USA? the 1920’s].
The first page mentions the names of the presi-
dent and the vice president in the prayer of “Mi 
She-Berach”.
Adorned frames, some of the deceased names 
were written at the beginning in fine callig-
raphy, and some of them later on, in simpler 
writing and with different pens. The last two 
columns mention women’s names. About 150 
names in total.
About 250,000 Jews served in the USA military 
ranks during WWI, many of whom were young 
immigrants; approximately 3,500 lost their 
lives and about 120,000 were injured.
8 columns, (2 of which are on a supplementary 
sheets). Total size 112X25cm. Good condition. 
Comes in an old cardboard and leather cylinder.

Opening Price: $900

8. תעודת מקום בבית הכנסת האשכנזי – 
אמשטרדם, תקל"ט – הדפסה על קלף

ותעודת בעלות על מקום בבית הכנסת האשכנזי באמש
טרדם. תקל"ט ]1779[.

בבית  הנרשם עתה מחדש...  וצדק שהמקום  "הן אמת 
הכנסת הגדולה... בעזרת אנשים מקום ראשון מהתחלת 

הספסל... שייך לכהר"ר ליב בן כהר"ר יואל רעדיש...".
הדפסה על קלף. בראש התעודה סמל "קהילת אשכנזים 
אשכנזי  בכתב  וחתימות  בכתב-יד  מילוי  אמשטרדם". 
רהוט. חתומים בכתב-יד שבעה מגבאי / פרנסי הקהילה.

תעודת קלף ]מעובד חלקית[. 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $900

8. Certificate of Seat Ownership 
in the Ashkenazi Synagogue – 
Amsterdam, 1779 – Printing on 
Parchment   
Certificate of seat ownership in the Ashkenazi 
synagogue in Amsterdam. [1779].
“This is to verify that the seat which was 
reregistered… in the great synagogue… in 
the men’s section, first seat of the bench… 
belongs to Rabbi Leib son of Rabbi 
Yoel Redish…”.
Printed on parchment. At head of 
certificate emblem of “Amsterdam 
Ashkenazi Congregation”. Filled in 
with handwriting and signatures in 
fluent Ashkenazi writing. Seven of 
the managers / leaders of the congre-
gation signed in handwriting. 
Parchment [partially processed] certifi-
cate. 32cm. Good condition. Stains. 

Opening Price: $900

8
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9. שיר הכבוד – כתב-יד על קלף
שיר הכבוד )אנעים זמירות ושירים אארֹג(. כתב-יד נאה 

על פסת קלף. ]הונגריה?[.
כתב-יד נאה )אותיות מרובעות( הכולל את הפיוט כולו. 

והמשפטים שנאמרים בידי הקהל כתובים באותיות מובל
טות, גדולות יותר. בשוליים הימניים מצוין "קהל" ו"חזן". 

חלק מהאותיות בשורה הראשונה עוטרו "כתרים".
31 ס"מ )רוחב 16-14.5 ס"מ(. מצב טוב. כתמים. קרע משוקם 

בפינה השמאלית התחתונה, עם פגיעה בטקסט. קמטים.

פתיחה: $250

9. Shir HaKavod – Manuscript 
Upon Parchment   
Shir HaKavod [song of glory] (An’im Zmirot 
V’Shirim E’erog). Fine manuscript upon piece 
of parchment. [Hungary?].
Entire poem in fine handwriting (square let-
ters). Sentences recited by congregation written 
in bold, larger letters. The words “congregation” 
and “cantor” noted in right margins. Some of 
the letters on the first line are ornamented with 
“crowns”.
31cm. (width 14.5-16cm). Good condition. Stains. 
Restored tear in lower left corner, with damage to 
text. Creases. 

Opening Price: $250

10. שני לוחות לתלייה בבית-כנסת – הבבא 
סאלי

1. דף "תקנות ביהכ"נ הגדול 'קהל ישראל'" ובו רשומות 
התקנות שנתקבלו בישיבת מועצת בית הכנסת, רשימת 
הגבאים, תפקידיהם, והחלטות המועצה, המחייבות את 
קהל המתפללים. בתחתית נכתב: "ועוד הסכים על הכל 
יחיד  שחזר  אביחצירא  ישראל  ח'  והכולל  הגדול  הרב 
הקהל" ]יחיד הקהל - תואר המבטא את יחס ההערצה 

10. Two Synagogue Boards – the 
Baba Sali   
1. “Takanot Beit Ha-Kenesset Ha-Gadol ‘Kehal 
Israel’”. Leaf with the regulations made by the 
synagogue committee, a list of the Gabayim, 
their duties and the committee’s decisions 
which apply to the congregation. On the bottom 
it is written: “All of this has been approved by 
the great Rabbi Israel Abuhatzeira".
Rabbi Israel Abuhatzeira (The Baba Sali) immi-
grated to Israel in 1951and lived in the Baka’a 
neighborhood of Jerusalem, there he prayed 
in this synagogue [he chose this synagogue in 
order to hide his genius]. However, after three 
years, when he got wind of the spiritual decline 
of the Moroccan Jews, he went back to Morocco 
to encourage them.
The regulation leaf comes in a wood and glass 
frame.
2. Wooden board with specific emplacements 
for time plaques mentioning service hours for 
every day of the year. One plaque is enclosed, it 
says: “at 6:30”.
49, 44cm. Good condition.

Opening Price: $200

שנהגו כלפיו מתפללי בית הכנסת[.
רבי ישראל אבוחצירא )ה"בבא סאלי"( עלה לארץ בשנת 
תשי"א והתגורר בשכונת ַּבְקָעה בירושלים, שם התפלל 
גדולתו,  את  להצניע  מנת  על  בחר  ]בו  זה,  בבית-כנסת 
והקהל סרו למרותו למרות שלא כיהן אז באופן רשמי 
ברבנות[. אולם לאחר שלש שנים, מששמע על הירידה 
מנת  על  לשם  חזר  במרוקו,  היהודים  בקרב  הרוחנית 

לעודדם. דף התקנות נתון במסגרת עץ וזכוכית.
לוחיות-עץ  להנחת  יעודיים  מקומות  עם  עץ  2. לוח 
עם זמני התפלות לכל ימות השנה. מצורפת לוחית עץ 

אחת: "בשעה 6.30".
44, 49 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

9
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11. פנקס מכירת מצוות בבית הכנסת 
– איטליה

מאחת  לתורה  ועליות  מצוות  מכירת  רישום  פנקס 
מיוחד  הקהילה  מחברי  אחד  לכל  איטליה.  מקהילות 
דף בו רשומה טבלה של מצוות וצדקות: פתיחה, ספר 
הגבהה,  עטרה,  שני-שביעי,  קריאה  שני,  ספר  תורה, 
הפטרה, מאור, צדקה, מעיל, הדלקת נרות וקדיש דרבנן. 

]המאה ה-18?[.
ליד כל אחת מהמצוות רשימת אותיות ונקבים, לסימון 
הכתיבה.  אסורה  בהם  וחגים,  בשבתות  הנדבות  סכומי 
מכיוון שגבאים בקהילות ישראל לא יכלו לרשום בשבת 
מספר  נמצאו  המתפללים,  שנדבו  הכספים  סכומי  את 
פנקס  לפנינו  זה,  לרישום  כתחליף  מקוריות  שיטות 
שיטות  ]על  לרישום.  כתחליף  זו  לתכלית  המשמש 
נוספות ראה קטלוג "קדם" מכירה 2, פריטים 212-213[. 
נחמני,  לוי,  סנגויניטי, פאנו,  כהן,  בני משפחות:  נזכרים 

מוסקא יחייא,  רבא,  פינצי,  דיינא,  בולונייזי,  ופאויאה, 
לאורחים  נפרד  רישום  מנטובאני;  ויגייבאני,  מלאך,  טו, 
)סימניה קטנה מפרידה בין חלקי הפנקס(, בני משפחות: 

ראוינא, פולייסי, נחמני, סנגויניטי ואורבינו.
וקרעים  קמטים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   32.5 דף,   ]43[

בשולי הדפים. לא כרוך )שרידי כריכה ישנה(.

 Notebook of Sale of Mitzvot .11פתיחה: $500
of the Synagogue – Italy  
A notebook of listing the sale of mitzvoth and 
aliyot l'Torah in one of the Italian communi-
ties. Each of the community members has 
a leaf on which is written a table of mitzvot 
and charities: Opening of the Torah ark, Sefer 
Torah, Sefer Sheni, reading from the Torah 
on Mondays and Shabbat, putting the crown 
on the Torah scroll, raising the Torah scroll, 
haftara, lighting, charity, putting the cloak on 
the Torah scroll, lighting candles and Kaddish 
D'Rabbanan. [18th century?].
 A list of letters and holes appears next to each 
of the mitzvot, to mark the amount of the 
contribution on Shabbat and chagim, when it 

is prohibited to write. [About other methods 
for listing contributions, see Catalogue Kedem 
Auction 2, Items 212-213; Auction 6 Item 7]. 
The following families are mentioned: Cohen, 
Sengviniti, Pano, Leve, Nachmani, Pavia, 
Bolonezi, Deina, Pinzi, Rabba, Yechiya, 
Moskato, Malach, Vigivani, Mantobani; a sepa-
rate list for guests (a small bookmark separates 
the sections of the booklet), families: Ravina, 
Polyesi, Nachmani, Sengviniti and Orbino.
[43] Leaves, 32.5cm. Fair condition. Stains, 
creases and tears on leaf margins. Unbound 
(remnants of old binding). 

Opening Price: $500

12. פנקס עליות לתורה - הונגריה
ספר ובו 15 לוחות-קרטון עם חריצים להכנסת פתקים 
"צדקה",  כותרת  חריץ  כל  תחת  מספרים.  עם  קטנים 
"קנה", "ח"ק" )בעברית( ו"תלמוד תורה", "ביקור חולים", 
בהונגרית.  נוספות  רבות  וכותרות  "ירושלים"  "ישיבה", 
ריקים.  מהדפים  חלק  אולם  זהה,  הדפים  בכל  הכיתוב 

פתקים רק בארבעת הדפים הראשונים.
מצורף לוח קרטון, בצדו האחד מודפס "ראשון" ובצדו 

השני "כהן". 
קשורה  עץ  על  בד  כריכת  ס"מ.   24 קרטון,  לוחות   ]15[
ובלאי  שימוש  וסימני  כתמים  בינוני.  מצב  חוטים.  בשלושה 

בלוחות ובכריכה. 

פתיחה: $300

11
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12. Notebook of Aliyot to the 
Torah – Hungary  
A book with 15 cardboard cards with slits for 
putting small slips of paper with numbers. 
Under every slit there is a caption – Tzedaka, 
Bought, ח"ק in Hebrew, and Torah Study, 
Visiting the Sick, Yeshiva, Jerusalem, and many 
others in Hungarian. The writing on all the 
cards is identical, but some of the cards are 
empty. Only the first four cards have slips of 
paper inside.
Enclosed is a cardboard card, which says "First" 
on one side, and "Cohen" on the other side.
[15] cardboard cards, 24cm. Cloth and wood 
cover, tied with three strings. Fair condition. Stains 
and signs of wear and use on the cards and cover.

Opening Price: $300

13. Three Metal Amulets   
1. Rectangular amulet with an engraved 
Magen David on the front, the Tables of the 
Covenant held by a lion and a deer and beneath 
them, a fish inside waters; the back side has 
an engraved Magen David and Hebrew letter 
combinations.
2. Round metal amulet. The center reads 
“Shiviti Hashem Le-Negdi Tamid” and has the 
La-Menatze’ach Menorah, angels’ names are 
written on the margins, mentioning the names 
of the angels safeguarding mother and child 
from harm.
3. Hand shaped metal amulet [Hamsa], with 
thumb sticking out on the side. Plain plating 
and engraving: “Ben Porat Yosef, Ben Porat Alei 
Ayin, Banot Tsa’ada Alei Shor”, “[and you will 
not have the power to dominate him] neither at 
night nor in the evening… neither awake nor 
asleep, Amen”.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $150

13. שלשה קמיעות מתכת
לוחות  דוד, צורת  1. קמיע מלבני, בחזיתו חריטת מגן 
הברית אחוזים בידי אריה וצבי, תחתיהם דג במים; בצדו 

האחורי חריטות מגן דוד וצירופי אותיות.
2. קמיע מתכת עגול. במרכז "שיויתי ה' לנגדי תמיד" 

וומנורת "למנצח", בשוליים שמות מלאכים, ביניהם המ
לאכים המגנים על הילד והיולדת מפני המזיקים. 

3. קמיע מתכת בצורת כף יד, הבוהן בולטת כלפי חוץ. 
עלי  פורת  בן  יוסף  פורת  "בן  פשוטים:  וחריטה  ריקוע 
עין, בנות צעדה עלי שור", "]ולא יהיה לכם כח לשלוט 

בו[ לא בלילה לא בערב... לא בהקיץ ולא בחלום אמן".

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

13
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14. קמיע ושמירה לשריפה וליולדת - 
ירושלים, 1874

מאת  רע,  דבר  ומכל  וליולדת  לשריפה  ושמירה  קמיע 
1874[, בדפוס פרומו  יוסף אליגולא. ירושלים, ]תרל"ד

קין וחבריו.
קבליים  וציורים  קדושים  קמיעות, שמות  ובו  גדול  דף 

לשמירה והגנה ממזיקים. 
הנייר בצבע ורוד, האותיות בדיו שחורה )יש עותקים על 

נייר צהוב(.
62X42 ס"מ. מצב טוב. נייר דק ועדין. מקופל, קרעים בשוליים 

ומעט כתמים.
נדיר.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

14. Amulet for the Bearing 
Mother and against Fire - 
Jerusalem, 1874  
A large page with amulets, names of Holy ones 
and Kabbalistic illustrations for guarding and 
protection, by Yosef Eligula from Jerusalem. 
Jerusalem, Frumkin and his Friends Printing, 
1874.
Pink paper, black ink (some copies are on 
yellow paper). 
42x62cm. Good condition. Thin paper. Folded, 
tears to margins and minor stains. 
Rare.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

15. Shiviti and Shmira – Two 
Handwritten Leaves  
Shiviti HaShem LeNegdi Tamid. Two thick 
paper leaves, graphic writing, in fine handwrit-
ing of scribe. Letter combinations for protec-
tion, verses from Shema, Tehillim and addi-
tional books, some arc shaped. In the center 
written in large letters “Ben Porat Yosef Ben 
Porat Alei Ayin”, “VeHabote’ach BaHaShem 
Chessed Yesovevehu” [“He that trusts in the 
Lord mercy shall compass him about”].
Below: “Written by the young Shimon Griego”.
Two leaves of 25X18.5cm. Good condition. Stains. 

Opening Price: $180

15. שיויתי ושמירה – שני דפים כתובים ביד
כתיבה  עבים,  דפי-נייר  שני  תמיד".  לנגדי  ה'  "שיויתי 

גרפית, בכתב-יד סופר נאה.
"שמע",  מקריאת  פסוקים  לשמירה,  אותיות  צירופי 
נוספים, חלקם בצורת קשתות. במרכז  תהלים וספרים 
הדפים נכתב באותיות גדולות "בן פורת יוסף בן פורת 

על"ע ]עלי עין[", "והבוטח בה' חסד יסובבנו".
בתחתית: "כתובה עיה"צ ]=על ידי הצעיר[ שמעון גריגו 

הי"ו".
שני דפים 25X18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $180

16. שלשה קמיעות 
מאוירים וכתובים ביד

לשמירה,  קמיעות  שלשה 
נייר בפורמט  על  ביד  כתובים 

צר וארוך.
ציון  עם  קמיעות  שני  ביניהם: 
שם האדם למענו נכתב הקמיע; 

המ שמות  אותיות,  וצירופי 
בראש  ועוד.  ה',  האות  לאכים, 
אלהי  ה'  "אנא  הקמיעות:  אחד 
ורחם  וחמול  וחוס  חון  ישראל 
זה  קמיע  ]=נושא  נוקז"ע  על 

על[...".
ס"מ.  כ-60  אורך:  ס"מ;   6-8 רוחב: 
הקמיעות  אחד  טוב-בינוני.  מצב 
היו  )במקור  קמטים  ל-2.  קרוע 

ומגולגלים בנרתיק(. סביב אחד הק
קמיע  סביב  כחולה,  מסגרת  מיעות 

אחר פסים ועיטורים בצבע צהוב.

פתיחה: $180
15
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17. "ברוך הבא" – דף שמירה לבית
שמירה  דף  ה'",  מבית  ברכנוכם  ה'  בשם  הבא  "ברוך 

לתליה בפתח הבית.
מאד.  דק  נייר  דף  על  מרובעות(  )אותיות  נאה  כתב-יד 
לך  אשר  וכל  שלום  וביתך  שלום  "ואתה  נכתב  במרכז 

18. לוח סדר ספירת העומר – פפד"ם, 
תרס"ח

Omer-Tabelle für das Jahr 5668, לוח סדר ספירת 
 Louis( העומר לשנת תרס"ח ]1908[. דפוס לואיס גולד

Golde(, פרנקפורט דמיין.
ימי ספירת  ובו טבלה עם  דף בודד ]לתלייה על קיר?[ 

העומר בעברית ובגרמנית.
שיקום  משוקמים  רבים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ,   37X27.5
מקצועי, עם פגיעות בטקסט וחלקים חסרים. כתמים. מודבק 

על דף אחר, לשימור.
אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

17. Baruch HaBa – Leaf to Protect 
the Home  
"Baruch HaBa B'Shem Hashem", a leaf for 
protection to hang at entrance of home.
Nice handwriting (square letters) on a very 
thin paper leaf. Written in center "v'ata shalom 
u'vetcha shalom v'chol asher lecha shalom". 
Verses, names of angels and combination of 
letters (kabbalic) on sides of leaf. 
About 12X19cm. in wooden frame 16.5X23.5cm. 
Good condition. Stains, minor tears. The leaf was 
not examined out of the frame. 

Opening Price: $100

18. Seder Sefirat Ha-Omer 
Calendar – Frankfurt am Main, 
1908  
Omer-Tabelle für das Jahr 5668, Seder Sefirat 
Ha-Omer Calendar for the year 1908. Louis 
Golde print, Frankfurt am Main.
Single leaf (to be hung on the wall?) with a table 
of the Omer day counts in Hebrew and German.
27.5X37cm, fair condition. Professionally re-
stored tears, with damages affecting the text and 
missing bits. Stains. Glued on another leaf, for 
preservation.
Bibliographically unknown.

Opening Price: $100

16. Three Illustrated and 
Handwritten Amulets  
Three amulets for protection, handwritten on 
paper with narrow and long format.
Includes: two amulets with the name of the 
person for whom the amulet was written; com-
bination of letters, names of angels, the letter 
 :etc. At the beginning of one of the amulets ,'ה
"Please G-d of Israel, have compassion and pity 
on the person who carries this amulet… ".
Width: 6-8cm; length: c. 60cm. Good-fair condi-
tion. One amulet is torn in two. Creases (origi-
nally they were rolled in a pouch). One amulet is 
framed in blue, another with yellow stripes and 
decorations.

Opening Price: $180

וצירופי  מלאכים  שמות  פסוקים,  בצדדים  שלום". 
אותיות.

טוב.  מצב  ס"מ.   23.5X16.5 עץ  במסגרת  בערך,  ס"מ   19X12
כתמים, קרעים קלים. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $100

19. אוסף דפים בודדים בדפוס – מרוקו
השניה  מרוקו, המחצית  ושיויתי.  ברכה  תפלה,  דפי   16

של המאה ה-20.
ידי מאיר מלול; דף בהוצאת  שני דפי "שיויתי" מעשה 
"עת שערי  "לאודר" בקזבלנקה, עם הפיוט  בית-מסחר 
עקידת  בנושא  עבאס,  יהודה  רבי  מאת  להפתח"  רצון 
יצחק, ברכת שנה טובה ותפלה לשבת של חול המועד; 
דף עם פיוט לספירת העומר, סימן "שמעיה חזק"; דף 
עם ברכות הפטרה והתורה; פסוקים שאומרים בשמונת 

17
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19. Collection of Single Leaves 
Printed in Morocco  
16 Leaves of prayer, blessings and Shiviti. 
Morocco, second half of 20th century.
Two leaves of Shiviti, handmade by Meir Malul; 
a leaf of Lauder Store in Casablanca, with the 
piyut Et Sha'are Ratzon LeHipatach by Rabbi 
Yehuda Abbas, about Akedat Yitzchak, a 
blessing for a good new year and a prayer for 
Shabbat Chol HaMoed; a leaf with a piyut for 
Sefirat HaOmer; a leaf with the blessings of the 
Haftara and the Torah; verses said during the 
eight days of Chanukah and other leaves.
Two of the leaves are double. Varied size and 
condition.

Opening Price: $200

20. תעודת קנין אות בספר-תורה על שם 
החפץ חיים 

"ועד  התורה.  בספר  אות  מודפסת,  צבעונית  תעודה 
ועד- ע"י  חיים...  החפץ  רבינו  שם  על  ס"ת  לכתיבת 
הדפסה   .)1933( תרצ"ד  ווילנא,  בווילנא".  הישיבות 

ליטוגרפית של חתימת רבי חיים עוזר גרודזינסקי.
"והיה לאות ביד ה'... בעיר... כי יש לו חלק בספר התורה 
הכהן  מאיר  ישראל  מרן  רבינו  שם  על  הנכתב  הכללי 

זצוקללה"ה החפץ חיים זי"ע".
מגבית זו עבור ועד הישיבות היתה יוזמה של רבינו חיים 
עוזר, שיזם בכך קרן להצלת הישיבות. למשימה זו של 
נרתמו  ואירופה,  פולין  ברחבי  האותיות  מכירת  הפצת 
במסירות רבה גדולי הרמי"ם בישיבות ליטא: רבי אלחנן 
וסרמן ורבי ירוחם ליבוביץ. רבי חים עוזר פנה אל רבי 
דוד ששון בלונדון שיקים אף הוא ועד פעולה בלונדון 
חומר  )ראה  התורה.  בספר  אותיות  במכירת  שיתעסק 

מצורף(.
תעודה שלמה עם הספח )ללא מילוי בכת"י(, כ-21X21 ס"מ. 

מצב בינוני, בלאי בקפלי הנייר ובשוליים.

פתיחה: $250

ימי החנוכה ודפים נוספים.
שניים מהדפים כפולים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

20. A Certificate of Purchase 
of a Letter in a Torah Scroll in 
Memory of the Chafetz Chaim 
A printed colored certificate, a letter in a 
Torah scroll. "The committee for the writing 
of a Torah scroll in memory of the Chafetz 
Chaim… by the Vilna Va'ad HaYeshivot". Vilna, 
1933. A lithographic print of Rabbi Chaim Ozer 
Grodzinsky's signature.
"And it should be a sign… in the city… that he 
has a part in the general Torah scroll written 
in memory of Rabbi Yisrael Meir HaCohen, 
The Chafetz Chaim".
This collection of donations for Va'ad HaYeshivot 
was the initiative of Rabbi Chaim Ozer who 
thereby initiated a fund for saving the yeshi-
vot. Two of the greatest heads of the Yeshivot 
in Lithuania, Rabbi Elchanan Wasserman and 
Rabbi Yerucham Levovitz, devoted themselves 
to this mission of selling letters all over Poland 
and Europe. Rabbi Chaim Ozer turned to Rabbi 
David Sason in London and asked him also to 
establish a committee in London to sell letters in 
the Torah scroll. (See attached material).
A complete certificate with the stub (not filled in), 
21X21cm. Fair condition, wear in paper folds and 
margins.

Opening Price: $250
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21. מזכרת אהבה – דפוס לא ידוע מליוורנו
עיני  ומאור  חביבי  לידידי  אהבה  מזכרת  זכרון,  מנחת 
למנין  הכנסו  ביום  יצ"ו,  פיץ  יהושע[  ]ב"ר  אהרן  כה"ר 
לחיים טובים ולשלום, מאת שמואל קולומבו. ]ליוורנו? 

שנות התר"ע בערך[.
"לאוהבי  במלים  פותחת  בדפוס,  ולבבית  ארוכה  ברכה 
תרדמה  בנפול  לילה  מחזיונות  כשעיפים  שלום,  ידידי 
הראשון  בעמוד  שמח".  ולבי  חלמתי  חלום  אנשים  על 
הטקסט  שאר  באיטלקית,  שיר  בתי  שני  משולבים 

באותיות מרובעות, מנוקדות.
תקופות  עשר  שלשה  תמלאנה  "למחר  השני:  בעמוד 
סיון...".  בחדש  נולד  אשר  יהושע  בן  אהרן  לידת  מיום 

בסוף השיר: "הצעיר שמואל קולומבו ס"ט".
קלים  קרעים  סימני-קיפול,  בינוני.  מצב  ס"מ.   33 עמ',   ]2[

וכתמים.
אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $200

21. Mazkeret Ahava – Unknown 
Printing from Livorno  
Minchat Zikaron, "a souvenir of love to my be-
loved friend R' Aharon [son of Yehoshua] Pitz, 
on the occasion of his joining a minyan", by 
Shmuel Kolombo. [Livorno? c. 1910].
Long and heartfelt blessing. On first page, two 
stanzas of poem in Italian are integrated in 
blessing, the rest of the text is in square letters 
with vowels.
On second page: "Tomorrow, 13 periods of time 
from the birth of Aharon son of Yehoshua in 
the month of Sivan will be completed…". At the 
end of the poem: "Shmuel Kolombo".
[2] pages, 33cm. Fair condition. Folding marks, 
minor tears and stains.
Bibliographically unknown.

Opening Price: $200

22. אילן הבעש"ט
"כתר שם טוב - עץ חיים... צדיק כתמר יפרח..." - כרזת 
קיר בדפוס ליטוגרפי, ציור אילן הבעל שם טוב - גזעי 
שם  ]חסרים  ותלמידים.  צאצאים  של  וענפים  שושלות 

מחבר, מקום הדפסה ושנת דפוס, 1927 בערך[.
בתחתית רשימת האדמו"רים כיתוב מודפס: "קורא יקר! 
שא נא עיניך וראה את עץ החיים... אילנא רבא... עליו 

ותמצא יושבים בישיבה של מעלה כל הצדיקים והחסי
ותלמודי  ותלמודיהם  אבותם  לבית  למשפחותם  דים... 
תלמודיהם מימי הבעש"ט עד היום הזה...". לפי הנוסח, 
נראה כי הדפסה זו נעשתה באזור גליציה-מזרח הונגריה.
 1927 בשנת  נדפסו  זה  אילן  של  מקבילות  מהדורות 
בערך בורשה, לובלין וגרוסוורדיין. במהדורה  שלפנינו 

הכיתובים שונים וישנם שינויים בעיטורי המסגרת.
55.5X67 ס"מ. מצב בינוני, קרעים וכתמים. קשקושים בצדו 

האחורי. 

פתיחה: $100

22. Ba'al Shem Tov Family Tree 
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. In this edition writings are 
different and there are changes in the frame 
decorations.
55.5X67cm. Fair condition. Stains and tears. 
Scribbles on verso.

Opening Price: $100
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23. אוסף דפים מודפסים – ארגון טהרת 
בנות ישראל - פולין

אוסף פריטים מודפסים של "ארגון טהרת בנות ישראל 
בפולין". ]ווארשא, שנות השלושים של המאה ה-20[.

לבנות  והלכות  הוראות  עם  מודפס  דף  הפריטים:  בין 
ובהסכ זמננו,  וצדיקי  וגאוני  גדולי  "בהסכמת  וישראל, 

]4 עותקים[, קבלות  וורשא"  דין צדק דק"ק  מת הבית 
חתומות(.  חלקן  טובה;  שנה  )פורים,  שונים  לזמנים 

תעודה מטעם הארגון ]2 עותקים[. יידיש ועברית. 
סה"כ 11 פריטים. גודל ומצב משתנים ]טוב עד גרוע[.

פתיחה: $180

23. Collection of Printed Leaves – 
Organization for the Chastity of 
Jewish Women – Poland  
Collection of printed items "Organization for 
the Chastity of Jewish Women in Poland". 
[Warsaw, 1930's].
Amongst the items: printed leaf with instruc-
tions and rules for Jewish women, "approved 
by leading righteous of our generation and the 
court in Warsaw" [4 copies], receipts for various 
times (Purim, Shanah Tovah; some are signed). 
Certificate on behalf of this organization [2 
copies]. Yiddish and Hebrew.
Total of 11 items. Various sizes and conditions 
[good to poor].

Opening Price: $180

24. כרוז הבד"ץ - פאדגורזע-קראקא, תרצ"ו
על  הבד"ץ  רבני  כרוז  ימים".  שבעת  תשבו  "בסכות 
כשרות הסוכות הזעירות במרפסות הבתים. פאדגורזע 

הסמוכה לקראקא, תרצ"ו 1936.
הבאל על  הנעשים  בהסוכות  כי  מודיעים  ו"הביד"צ 

בהם  שאין  סוכות  הרבה  נמצאים  ]מרפסות[  קאניין 
מצוה  מקיים  נישט  דתוה"ק...  לפי  ]שיעור[  השיעיר 
סוכה השקילה ]![ כנגד כל התורה... נכשול ]![ בברכות 
לבטלה במשך ימי הסוכות אשר זה עון חמיר ]![ מאד...".
חתומים בדפוס: רבי יהושע פייבל פרנקל תאומים, רבי 
שמחה פרנקל תאומים ורבי זאב שאול עטינגר. חותמת 

"בית דין צדק פה קראקא".
יידיש ועברית )משובשת(.

22.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קמטים, קפלים וקרעים. חורי תיוק.

פתיחה: $100

24. Badatz Proclamation – 
Podgórze-Krakow, 1936 
“BeSuccot Teshvu Shivat Yamim”. Proclamation 
of the Badatz rabbis concerning the Kashrut 
of the tiny Succoth built on the porches of the 
homes. Podgórze near Krakaw, 1936.
“The Badatz are informing that many Succoth 
which are built on the balconies or porches 
do not comply with the minimum measure-
ment prescribed by the Torah… therefore the 
Mitzvah of Succa, which is comparable to the 
entire Torah, is not fulfilled. Besides, unneces-
sary blessings on the Succa are made which is a 
very severe sin…”.
Signed in print: Rabbi Yehoshua Feivel Frenkel 
Te’omim, Rabbi Simcha Frenkel Te’omim and 
Rabbi Ze'ev Shaul Ettinger. Stamp “Beit Din 
Tzedek of Krakaw”. 
Yiddish and Hebrew (faulty).
22.5cm. Fair-poor condition. Creases, folds and 
tears. Filing holes. 

Opening Price: $100
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25. קול קורא – מודעה בשבח חברת 
"זריזים"

החבורה  ע"ד  שבגאליציא  הדור  מגדולי  קורא!  קול 
בבתי  "להדביק  כרוז  "זריזים".  ויר"ש  תורה  להרבצת 
כנסיות ובבתי מדרשות". ]גליציה, תרצ"ח 1938 בערך[.

בהם  "זריזים",  חבורת  בשבח  רבנים  מכתבי  שלשה 
משה  רבי  האדמו"ר  הקדוש  מהגאון  קודש  "מכתב 
הרוחני  שלטון  )נשיא  בקראקא  שליט"א  מבאיאן 
שביח"ל(" ובו דברי שבח חמים בדבר חבורת "זריזים": 
גם  אלא  לנכון  רק  לא  הלז  הנשגב  הרעיון  אני  "מוצא 

לנחוץ במדה נכונה כמו נשימה לחיים".
התורני  המאסף  נדפס  החבורה  אנשי  בהשתדלות 

"תלפיות" בטרנוב )Tarnow(, גליציה, בשנת תרצ"ח.
דף 30.5 ס"מ. מצב גרוע. קרעים, חלקם חסרים. קמטים.

פתיחה: $100

25. Kol Koreh – Notice in Praise 
of the "Zrizim" Association   
Kol Koreh [public appeal]! From the Torah 
giants of Galicia on behalf of the "Zrizim" asso-
ciation which spreads Torah. Proclamation “to 
be posted in the synagogues and Torah study 
halls”. [Galicia, c. 1938].
Three letters of rabbis praising the "Zrizim" 
association, which include “a letter by the holy 
Admor Rabbi Moshe of Baiyan in Krakow (di-
rector of spiritual affairs)” consisting of fervent 
words of praise of the Zrizim association. “I 
find this exalted idea not only right but also 
necessary as breath for life”.
The "Talpiot" Torah collection was printed in 
Tarnow, Galicia, in 1938, by members of this 
association. 
Leaf of 30.5cm. Poor condition. Tears, some cut 
off. Creases. 

Opening Price: $100

26. תפלות ימים נוראים עם האדמו"ר 
מוואסלוי

האדמו"ר  במחיצת  הנוראים  הימים  תפלות  על  מודעה 
מוואסלוי, רבי חיים דוב האלפערען. ]חיפה?, 1950?[.

"ברחוב  התפלות  על  ורומנית,  יידיש  בעברית,  מודעה 
גרויסער  "דער  עם  גלידה"  מסחר  בבית   23 עירק 
והמפוו הגדול  ]=הרבי  וואסלוי  פאן  רבי  "בעויסטיגער 

רסם מוואסלוי[.
אנצי'  )תרל"ו-תשי"ז,  הלפרין  דוב  חיים  רבי  האדמו"ר 
ישראל  לרבי  רביעי  דור  תקעה(,  עמ'  א',  לחסידות, 
מרוז'ין, אדמו"ר בוואסלוי ובבקורשט. בשנת תש"י עלה 
לא"י, התיישב בחיפה וריכז סביבו יהודים רבים מעולי 

רומניה.
21X35 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $100

26. Prayers of The Days of Awe 
with The Vasloi Rebbe  
A notice of prayers of The Days of Awe with 
the Vasloi Rebbe, Rabbi Chaim Dov Halperin. 
[Haifa?, 1950?].
A notice in Hebrew, Yiddish and Romanian, of 
prayer "at 23 Iraq Street in the ice-cream store" 
with "the Great Renowned Rebbe of Vasloi].
Rebbe Chaim Dov Halperin (1876-1957, 
Encyclopedia of Chassidut, Volume 1, page 775), 
fourth generation descendant of Rabbi Yisrael 
of Ruzhin, Rebbe in Vasloi and Bucharest. In 
1950, he immigrated to Israel, settled in Haifa 
and concentrated around himself many Jewish 
immigrants from Romania.
35X21cm. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $100
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27. "חכם הרזים בא לעיר" - הרב השד"ה על 
האדמו"ר ממונקאטש

המקובו מזקן  כרוז,  מודעת   - לעיר  בא  הרזים  ""חכם 
לים הרב השד"ה, רבי חיים שאול דוויך הכהן, למעמד 
קבלת-הפנים עם הגעתו של האדמו"ר רבי חיים אלעזר 
ירושלים,  בירושלים.  לביקור  מונקאטש,  אב"ד  שפירא 

תר"ץ 1930.
בתוככי  ה'  בית  בחצרות  יגיע  אייר...  י'  חמישי  "ביום 
ירושלים ת"ו אדמו"ר הגאון הקדוש צדיק יסוד עולם... 
שליט"א...  שפירא  אלעזר  חיים  רבינו  אלוקי...  מקובל 
חכמי  על  מוטל  קדוש  שחוב  מונקאטש...  אבדק"ק 
ויודעי  האמת  חכמת  לומדי  חברינו  וביחוד  ירושלים 
ח"ן ליתן כבוד לתורה לילך לתחנת הרכבת לקבל פני 

השכינה פני קודש הקדשים רבינו שליט"א הנ"ל".
על מסעו המפורסם של ה"מנחת אלעזר" בשנת תר"ץ, 
אלפנדרי  שלמה  רבי  הישיש  הגאון  פני  לקבל  שנסע 

וה"סבא קדישא", נכתב ספר שלם בשם "מסעות ירוש
לים" )מונקאטש, תרצ"א(. ובמאמר סדר יום ראשון, הוא 
מתאר שם את קבלת הפנים בתחנת הרכבת בירושלים, 
בראש  דוויך  שאול  חיים  רבי  המקובלים  זקן  במעמד 
כל חכמי המקובלים וחכמי ארם-צובה בירושלים. ראה 

חומר מצורף.
30.5X45 ס"מ. מצב בינוני, קרעים משוקמים.

נדיר, אינו רשום בתקליטורי הביבליוגרפיה.

פתיחה: $350

27. “Chacham Ha-Razim Ba La-Ir” – 
Rabbi Chaim   
Shaul Ha-Cohen Dweck on the Admor of 
Mukachevo
“Chakham Ha-Razim Ba La-Ir”- proclamation, 
by the one of the eldest Mekubalim Ha-Rav 
Ha-Sadeh Rabbi Chaim Shaul Ha-Cohen 
Dweck, published for the welcome reception 
of the Admor Rabbi Chaim Elazar Shapira, Av 
Beit Din of Mukachevo as he visited Jerusalem. 
Jerusalem, 1930.
“On Thursday, 10th of Iyar… The holy, 
righteous, heavenly Mekubal, Rabbi Elazar 
Shapira, Av Beit Din of Mukachevo… will be 
arriving to Jerusalem… it is our sacred duty… 
to give great honor to the Torah and come to 
the train station to welcome… the holy Rabbi”.
The famous journey of the “Minchat Elazar” 
in 1930, who traveled to honor the great elder 
Rabbi Shlomo Alfandari known as the “Saba 
Kadisha” is the object of an entire book called 
“Masa’ot Yerushalayim” (Mukachevo, 1931). 
And in the chapter about his first day, he de-
scribes the welcome reception at the Jerusalem 
train station, in presence of the eldest of the 
Mekubalim Rabbi Chaim Shaul Dweck leading 
all the Mekubalim and the sages of Aleppo in 
Jerusalem. See enclosed material.
45X30.5cm. Fair condition, restored tears.
Rare, not recorded in the Bibliography CDs. 

Opening Price: $350

28. שתי מודעות חסידיות - ירושלים שנות 
התר"ץ

אייר תרצ"ה  י"ג  ה'  יום  "היום   - כבוד לתורה"  1. "תנו 
הגאונים  הרבנים  ת"ו,  ירושלים  עיה"ק  בשערי  יופיעו 
מוויזניצא  אדמו"ר   ... רשכבה"ג  מרן  בני  שליט"א 

שליט"א מוהר"ר ישראל האגער".
כ"ק  מאתנו  הלקח  "...על   - ראשנו"  עטרת  2. "נפלה 
מרן האדמו"ר... ר' זאב בן מרן... הק' ר' יוחנן זצוקלל"ה 
כ"א  ב'  ביום  שתצא...  הלוויתו  מראחמיסטראווקא... 

בסיון תרצ"ז".

גודל 25X35 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $220

28. Two Chassidic Notices – 
Jerusalem 1930's  
1. "Give honor to the Torah" – today Thursday, 
Iyar 13, 1935, the esteemed sons of the Vizhnitzer 
Rebbe, Rabbi Yisrael Hager, will arrive at the 
gates of the holy city of Jerusalem".
2. "Our crown has fallen" -…Rabbi Ze'ev, son 
of Rabbi Yochanan, Rachmastrivker Rebbe has 
departed from us… the funeral will leave… on 
Monday, Sivan 21st, 1937"
35x25cm. Good condition.

Opening Price: $220
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29. אוסף כרוזים ודפים בודדים – ירושלים
1. "שובו בנים בימי השובבים" - כרוז הקורא להתענות 

ולכל הפחות יום אחד, "בשם הרבנים המקובלים בירוש
לם". מצדו השני נדפסה מאוחר יותר מודעה של "ועד 
גמ"ח הכללי מאה שערים" )כנראה נעשה שימוש משני 

בצדו החלק של הכרוז(.
2. "סוד עצ'ים פ'י כ'זאיין אל מקובלים" – כרוז בנושא 
עבריות.  באותיות  ערבית  התיקון.  ודרכי  הברית  חטא 
ספרדים  דק"ק  בד"ץ  חותמת  תרע"ג[.  ]ירושלים, 

ירושלים.
תרומות  להרמת  קורא  קול   - מציון"  ה'  3. "יברכך 
לתמיכה בעדת יהודי דגיסתן בירושלים. ירושלים, אחרי 

תרנ"ד.
4. כרוז של ישיבת "רחובות הנהר" ובו בקשת תרומות 
הנהר דק"ק המכוו רחובות  "ישיבה הקדושה   לישיבה.

נים... מטרתה להפיץ תורת האמת חכמת הקבלה...". 
5. "צפית לישועה" – כרוז על חשיבות הציפייה לגאולה.
הקדושה"  בארצנו  הגדולים  רבותינו  דברי  6. "מתוך 
ובד"ץ העדה  ירושלים  רבני  ובו המלצות  מודפס  דף   –

החרדית על "בית הוראה בישיבת רבנו חיים יוסף".
ברכת  עם  מודפס  דף   – תכתבו"  טובה  7. "לשנה 
חיים  "תורת  ישיבת  מאת  ואנגלית  ביידיש  טובה  שנה 

הכללית". מעבר לדף המלצות הרבנים על המוסד.
תורה...  התלמוד  הציבורי,  המוסד  לתשועת  8. "חושו 
וגרמנית.  יידיש  עברית,  הכללית".  חיים  עץ  וישיבת 

חתומים בדפוס: רבני וחברי הנהלת "עץ חיים".
ומוה"צ  הדינין  "בתי  כרוז מאת   – ואזהרה"  9. "מודעה 
ועד  מצד  השחיטה  פרצת  בדבר  ירושלים...  דעה"ק 

האשכנזי". ירושלים, תרפ"ו.

גודל ומצב משתנים. מצב טוב-טוב מאד.

פתיחה: $180

29. Collection of Proclamations 
and Single Leaves – Jerusalem   
1. “Shuvu Banim Biymei HaShovavim” – 
proclamation calling out to fast for at least one 
day, “on behalf of the Kabbalists in Jerusalem”. 
On the other side a notice of “The General 
interest-free loan of Me’ah She’arim” printed at 
a later stage.
2. “Sod Aitzim Fi Kezayin El Mekubalim” – 
proclamation regarding the Tikun HaBrit and 
the means of atonement. Arabic in Hebrew 
letters. [Jerusalem, 1913]. Badatz stamp of the 
Sephardic congregation of Jerusalem. 
3. “Yevarechecha HaShem M’Zion” – public 
appeal to donate and support the Dagestan 
Jewish congregation in Jerusalem. Jerusalem, 
after 1894.
4. Proclamation of the Rechovot HaNahar 
Yeshiva in an appeal for contributions to the 
Yeshiva.
5. “Tzipita Liyshu’a” - proclamation on the 
significance of anticipation of the redemption.
6. Mitoch Divrei Raboteinu HaGedolim 
– printed leaf with recommendations of the 
Jerusalemite rabbis and Badatz regarding the 
Beit-Hora'a at "Rabeinu Chaim Yosef" Yeshiva.
7. “LeShana Tova Tikatevu” – printed leaf 
with Shana Tova greetings in Yiddish and 
English from Torat Chaim HaKlalit Yeshiva. 
On the other side of the leaf rabbinical recom-
mendations for the institute. 
8. “Chushu Litshu’at HaMosad HaTziburi 
[hastily contribute to the salvation of the public 
institute], the Talmud Torah… and the gen-

eral Etz Chaim Yeshiva”. Hebrew, Yiddish and 
German. Signed in print: rabbis and members 
of the Etz Chaim administration.
9. “Notice and Warning” – proclamation 
on behalf of the Batei Din and rabbinical au-
thorities of Jerusalem… regarding the breach 
of slaughtering restrictions by the Ashkenazi 
committee. Jerusalem, 1926.
Various sizes and conditions. Generally very 
good condition. 

Opening Price: $180
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30. שלשה כרוזים – ירושלים 
1. "עולם חשך וצלמוות – ד' ירחם", כרוז נאצה בוטה 
'כי  יביע  נגד הרב קוק, "אשר על האוניברסיטה  וחריף 
מציון תצא תורה'...". על החתום: "צעירי שלומי אמוני 

ישראל". ירושלים, טבת תרצ"ג.
2. "לא תתן את בתך לבית חנוך שלומדים שם עברית" 

ו– כרוז מהמלחמה נגד לימוד העברית בירושלים. ]ירוש
לים, דפוס יהודה וירושלים, שנות ה-20?[.

ארץ  ו"הצעיר  המזרחי"  "הסתדרות  מטעם  3. כרוז 
לאסיפת  בבחירות  השתתפות  על  הודעה   – הישראלי" 
נבחרים "עם הקלפי שתסודר בהסכמת מרן הגאון קוק 

שליט"א". ]ירושלים, דפוס רפאל חיים הכהן[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

30. Three Proclamations – 
Jerusalem – Rabbi Kook  
1. "World of Darkness – G-D's Mercy", a harsh 
proclamation of contempt against Rabbi Kook, 
"who expressed at the University that from 
'Zion shall go forth Torah'...". Signed: Tzeirey 
Shlomey Emunei Israel". Jerusalem1933. 
2. "Thou shall not give your daughter to a 
school where Hebrew is being learned" – proc-
lamation referring to the fight against the study 
of Hebrew in Jerusalem. [Jerusalem, Yehuda Ve-
Yerushalayim Printing Press, early 20th century].
3. Proclamation on behalf of "Histadrut 
Ha'Mizrachi" and "Ha'TZa'ir Eretz Ha'Israeli" 
– announcement concerning participation in 
the elections for the assembly "with the ballot 
to arranged with the consent of Ha'Gaon 
[Rabbi] Kook". [Jerusalem, Raphael Chaim 
Ha'Cohen Printing press].
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $120
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32. כתובה דאירכסא – אלג'יר, 1800 – 
רשימת יוחסין

]אלג'יר[,  אלגזאיר  קלף.  על  כתב-יד  דאירכסא,  כתובא 
תק"ס ]1800[. 

כתובה שכתב רבי יעקב דאנינוס לאשתו, קמרא בת רבי 
שמואל ביבאס. 

שושלת   - האשה  של  יוחסין  רשימת  הכתובה  בשולי 
בגיברלטר,  יותר,  מאוחר  נכתבה  ביבאס.  לבית  הרבנים 

בשנת תקפ"ג ]1823[.
40-50 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים וסימני קיפול.

פתיחה: $1000

32. Ketubah De’irkesa – Algiers, 
1800 – Family Tree  
Ketubah De’rikesa [Substitute Ketubah for 
Lost Ketubah], manuscript upon parchment. 
Algiers, [1800]. 
Ketubah written by Rabbi Ya’akov Daninos to 
his wife Kamra daughter of Rabbi Shmuel Bibas. 
On margins of Ketubah genealogy of wife – 
Bibas family of rabbinic dynasty, written at a 
later period, in Gibraltar, in the year 1823. 
40-50cm. Fair condition. Stains, tears and fold-
ing marks. 

Opening Price: $1000

31. כתובה מעוטרת – גיברלטר, 1798 
תקנ"ח  גיברלטר,  קלף.  על  כתב-יד  מעוטרת,  כתובה 

]1798[. איורי צמחים ו"חמסות".
שניים  חתמו  כעדים  עולייל.  בן  יהודה  החתן  חתימת 
מחכמי גיברלטר באותם ימים: רבי שלמה אבודרהם ורבי 
שמואל ביבאס ]ראה אודותם: סיני, שנה סב, עמ' פא, פג[.

דיו  קיפול.  וסימני  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   52
מטושטש ומחוק.

פתיחה: $750

31. Ornamented Ketubah – 
Gibraltar, 1798  
Ornamented Ketubah, manuscript upon 
parchment. Gibraltar, [1798]. Illustrations of 
leaf patterns and "Hamsot" [luck talisman].
Signature of groom, Yehduah ben Uleil. Two 
scholars of Gibraltar signed as witnesses: Rabbi 
Shlomo Abuderham and Rabbi Shmuel Bibas. 
[For additional information related to them see: 
Sinai, year 62, pages 81, 83]. 
52cm. Good-fair condition. Stains, tears and 
folding marks. Rubbed out and erased ink. 

Opening Price: $750

כתובות ונישואין
Ketubot and Marriage Documents
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33. כתובה מצוירת על קלף – אנקונה, 1879
כתובה לנישואי "הבחור ומפואר" שבתי משה שמואל בן 
שלמה חיים ידידיה לאוני, עם "הבחורה בתולה כבודה 
לינטירנארו.  יצחק  מרדכי  ר'  בת  קלימינטני  וצנועה" 
משולם  רפאל  "הצעיר  הם:  כעדים  החתומים  הרבנים 
מפיזארו, סהיד. הצעיר שלמה מאדומים, סהיד". אנקונא 

)איטליה(, י"ג טבת תרל"ט )1879(.
צבעונית  במסגרת  מעוטרת  קלף.  על  סת"ם  כתב 
בכתיבה  העדים  חתימות  ופרחים.  ציצים  מעוטרת 
איטלקית. ]ראה אודות רבי שלמה מאדומים מאנקונה, 

בקטלוג "קדם", מכירה 10, פריט 57[.
47.5 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול. 

פתיחה: $800

33. Illustrated Ketubah on a 
Parchment – Ancona   
Ketubah for the wedding of “the fine young 
man” Shabtay Moshe Shmuel son of Shlomo 
Chaim Yedidyah Leoni, with “the young and 
modest maiden” Climintani daughter of Rabbi 
Mordechai Yitzchak Lintirnaro. The rabbis who 
signed as witnesses are: “the young Raphael 
Meshulam from Pesaro and "the young Shlomo 
Madumim”. Ancona (Italy), 1879.
Scribe writing on a parchment. Adorned with 
a floral themed colorful frame. Witnesses’ 
signatures in Italian handwriting. [See more 
about Rabbi Shlomo Madumim from Ancona, 
in “Kedem” Catalogue, Auction 10, Item 57].
47.5cm. Good condition, folding marks.

Opening Price: $800

34. כתובה – פאלרמו – איטליה, תרס"ו 
כתובה לנישואי אברהם יוסף ג'ינו בן חיים מפיזארו ז"ל, 
עם מרים בת חיים צבע. פאלירמו )פאלרמו(, סיציליה, 

איטליה, תרס"ו ]1906[. 
חתימות העדים בתחתית, בעברית ובאיטלקית: עמנואל 

רימינו ויוסף אברהם חי רוסי.
ונכתבה באותיות מרובעות בכתב-יד, על נייר עבה ואיכו

תי דמוי קלף. בשוליה הודבקו ששה עטורי נייר גזורים 
עם הדפסה מובלטת, של צפורים, כלי-נגינה ופרחים. 

49.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים.

פתיחה: $600

34. Ketubah – Palermo – Italy, 
1906  
Ketubah for the wedding of Avraham Yosef 
Gino son of Chaim z”l from Pesaro with 
Miriam daughter of Chaim Tsaba. Palermo, 
Sicily, Italy [1906].
Witnesses’ signatures on the bottom in Hebrew 
and Italian: Emmanuel Rimino and Yosef 
Avraham Chai Rossi. 
Written in square letters and handwriting on 
thick and high quality parchment-like paper. 
Six paper cut adornments with embossed prints 
of birds, musical instruments and flowers are 
glued to the edges [of the Ketubah].
49.5cm. Good condition. Few stains and wrinkles.

Opening Price: $600
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35. כתובה על קלף – לונדון, תרע"ב
 United – כתובה מודפסת על קלף, ק"ק כנסת ישראל

Synagogue – לונדון.
בת  פייגא  עם  הכהן  משה  ר'  בן  הירש  ברוך  לנישואי 
רבי יצחק. בצדה האחד נוסח הכתובה המלא בעברית, 

ובצדה השני נוסח מקוצר, באנגלית. 
34 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קמטים רבים וסימני קיפול.

פתיחה: $150

36. שבע כתובות מתימן
אוסף כתובות כתובות-יד, מתימן, מהשנים 2204-2255 
לבתולה,  כתובות   .]1893-1944 ]תרנ"ג-תש"ד  לשטרות 
די  הנוסח  הכתובות  ברוב  ולחלוצה.  לגרושה  לאלמנה, 
אחת  לכל  יחודית  בגרפיקה  נעשה  הכיתוב  אך  דומה, 

מהכתובות.
7 כתובות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

35. Ketubah on Parchment – 
London, 1912  
A ketubah printed on parchment, Knesset Yisrael 
Congregation – United Synagogue – London.
Upon the marriage of Baruch Hirsh son of 
Rabbi Moshe HaCohen to Feiga daughter of 
Rabbi Yitzchak. On one side is the full version 
of the ketubah in Hebrew and on the other side 
a summarized version in English. 
34cm. Fair condition. Stains. Many creases and 
folding marks.

Opening Price: $150

36. Seven Yemenite Ketubot   
Collection of handwritten Yemenite Ketubot, 
from the years [1893-1944]. Ketubot for the 
virgin, widow, divorcee and Chalutza. The 
version of most of the Ketubot is quite simi-
lar, however, each of the Ketubot has its own 
unique graphic writing. 
7 Ketubot, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

37. שתי כתובות מאלכסנדריה – תרע"ז / 
תרפ"א

כיתוב מודפס בדיו  שתי כתובות בדפוס ליטוגרפי, עם 
זהובה. נֹא אמון )אלכסנדריה(. חותמות-דיו של בית-דין 

צדק נֹא אמון וחתימות עדים בכתב-יד מזרחי.
1. לנישואי נסים ב"ר אברהם דיאס ושרה )שרינה( ב"ר 

סלים סייאג ז"ל, תרע"ז ]1917[.
2. לנישואי אליהו )לייתו( ב"ר מנחם אבוהארון ז"ל עם 

אסתר ב"ר משה אצראף ז"ל, תרפ"א ]1921[.

46.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, קרעים קלים. כתמים. נייר 
לחיזוק בצדה האחורי של אחת הכתובות.

פתיחה: $150
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37. Two Ketubot From Alexandria 
– 1917 /1921  
Two ketubot of lithographic printing with 
letters printed in golden ink. Alexandria. Ink-
stamps of the Alexandria Beit Din Tzedek and 
witnesses' signatures in Oriental handwriting.
1. Upon the marriage of Nissim son of 
Avraham Dias and Sarah (Sarina) daughter of 
Salim Sayag, 1917.
2. Upon the marriage of Eliyahu (Leito) son of 
Menachem Abuharon with Esther daughter of 
Rabbi Moshe Atzraf, 1921.
46.5cm. Good condition. Folding marks, minor 
tears. Stains. The reverse side of one of the ketubot 
was pasted on paper to strengthen it. 

Opening Price: $150

39. שתי כתובות מגרוזיה )גאורגיה(
במערב  אשר  )קולאשי  קולאש  מהעיירה  כתובות  שתי 

גאורגיה(:
אהרן,  בת  חוה  עם  אהרן  בן  שלום  לנישואי  1. כתובה 

שנת תש"א ]1940[. חתימות העדים בגאורגית.
2. כתובה לנישואי יצחק בן גבריאל עם רות בת גבריאל, 
שנת תש"ט ]1948[. חתימות העדים בגאורגית וחתימה 

עברית: "שבתי בן חכם אברהם מיכאלשווילי". 
ושתי הכתובות נרשמו באותיות רש"י, בכתב-יד, והן מעו

טרות עיטורים פשוטים. 
גאורגיה )גרוזיה( היתה המדינה היחידה ממדינות ברית-
הטוטליטרי,  הקומוניסטי  השלטון  בתקופת  המועצות 
בבתי-כנסת  בתפילות  היהדות,  בפרהסיא  נשמרה  בה 

ובעריכת חופות כדת משה וישראל.

54, 59 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול. מגולגלות. 

פתיחה: $300

38. Two Ketubot from Persia  
Two Ketubot from Iran (Esfahan), adorned 
with typical colorful illustrations, with lions, 
birds, sun and flowers:
1. Ketuba from the wedding of Ya’akov son of 
Avraham with Rashid daughter of Yitzchak, 
[1921].
2. Ketuba from the wedding of Yitzchak son of 
Eliezer with -- (unclear). [1923].
68, 70cm. Fair condition. Wrinkles, stains and 
partially professionally restored tears.
On Ketubah No. 2, the ink is smudged and the 
text somewhat illegible.

Opening Price: $350

38. שתי כתובות מפרס
ושתי כתובות מאיראן )איספהן(, מעוטרות איורים צבעו

ניים אופיניים, עם אריות, ציפורים, שמש ופרחים:
1. כתובה לנישואי יעקב בן אברהם עם רשיד בת יצחק, 

שנת תרפ"א ]1921[. 
קריא(.  לא  )כתב  אליעזר,  בן  יצחק  לנישואי  2. כתובה 

כסלו תרפ"ד ]1923[.

70, 68 ס"מ. מצב בינוני. קמטים, כתמים וקרעים, חלקם משוו
קמים שיקום מקצועי. בכתובה מס' 2 דיו הטקסט מטושטש 

ולא קריא.

פתיחה: $350
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41. כתובה – שארית הפליטה במינכן, תש"ו
כתובה מודפסת. ברלין-מינכן, תש"ו ]1946[.

בנוסח המודפס נמחק "בבערלין" ובכתב-יד נוסף "ק"ק 
מינכן". לנישואי דוד בן שמואל עדעלשטיין עם מושא 
במינכן  הרבנות  חותמת  האחורי  בצדה  אברהם.  בת 

ותוספת בכתב-יד.
דף 25.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-חלודה. סימני קיפול, קרעים 

קלים.

פתיחה: $180

40. שלש כתובות
בת  יוכבד  עם  יחזקאל  לנישואי  יד  בכתב  1. כתובה 
סימן טוב. יזד ]איראן[, תרס"ו ]1906[. חתימות העדים 

והרבנים.
תרפ"ה  ירושלים,  זהובה.  בדיו  מודפסת  2. כתובה 
]1925[. חותמות בד"ץ האשכנזים. מילוי בכת"י לנישואי 
מרדכי יאיר ב"ר חיים דוד עם אסתר רייזל בת הרב יעקב 

אשר הלוי.
מילוי  תש"ו.  הפליטה,  שארית  מודפסת.  3. כתובה 
בכת"י לנישואי ראובן בן משה עם האלמנה מלכה בת 

יעקב. )פגומה ומודבקת על בד(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

40. Three Ketubot  
1. Handwritten ketubah for the marriage of 
Yechezkel and Yocheved daughter of Siman 
Tov. Yazd [Iran], [1906]. Rabbis and witnesses 
signatures.
2. Ketubah printed in golden ink. Jerusalem, 
[1925]. Asahkenazi Beit Din Zedek ink stamps. 
Handwritten filling out of names for the mar-
riage of Mordechai Yair son of Chaim David 
and Ester Reizl daughter of Rabbi Ya'akov 
Asher Ha'Levy.
3. Printed Ketubah. She'erit HaPleita, 1946. 
Handwritten filling out of names for the mar-
riage of Reuven son of Moshe and the widow 
Malka daughter of Ya'akov. (damaged and 
pasted to cloth).
Size and condition varies.

Opening Price: $180

39. Two Ketubot from Georgia  
Two Ketubot from the small town of Kulashi 
(Western Georgia):
1. Ketubah from the wedding of Shalom son 
of Aharon with Chava daughter of Aharon, 
[1940]. Witnesses’ signatures in Georgian.
2. Ketubah from the wedding of Yitzchak 
son of Gabriel with Ruth daughter of Gabriel, 
[1948]. Witnesses’ signatures in Georgian 
and one Hebrew signature: “Shabtai son of 
Chakham Avraham Michaelshvili”.
Both Ketubot were handwritten in Rashi letters 
and are decorated with plain adornments.
Georgia was the only USSR country where 
Judaism was kept openly through Synagogue 
services and Jewish weddings.
59, 54cm. Good condition. Stains and folding 
marks. Rolled.

Opening Price: $300
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42. שטר תנאים ושטר כתובה - קמניץ 
ובריסק

1. שטר תנאים מודפס. מילוי בכתב-יד: החתן זאב דוב 
ב"ר אליקים געציל ]סאנדאק[ והכלה מאטל ב"ר אלעזר 
הלוי ]ווישענגארד[. חתימות הערבים הקבלנים, אבי החתן 

ואבי הכלה. קאמיניץ דליטא, חנוכה תרצ"ד )1933(.
2. שטר כתובה מודפס. מילוי בכתב-יד: לנישואי החתן 
תרצ"ה  בריסק, שבט  בעיר  הכלה מאטל.  עם  דוב  זאב 
דוב  ראובן  ב"ר  צבי  "נח  רבי  העדים:  חתימות   .)1935(
ז"ל שטיינמאן" ]אבי הגאון רבי אהרן ליב שליט"א[ ורבי 

"חיים וועטץ".

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

41. Ketubah – She’erit HaPleita in 
Munich, 1946  
Printed Ketubah, Berlin-Munich, [1946]. 
In the printed version “in Berlin” erased and 
“holy congregation of Munich” added in 
handwriting. Upon the marriage of David son 
of Shmuel Edelstein and Musha daughter of 
Avraham. On reverse side stamp of the Munich 
rabbinate and handwritten notation. 
Leaf of 22.5cm. Fair condition. Foxing. Folding 
marks, minor tears. 

Opening Price: $180
42. Engagement Contract and 
Ketubah – Kamenitz and Brisk 
1. Printed Engagement Contact. Filled in 
by hand: The groom, Ze'ev Dov son of Rabbi 
Elyakim Getzel [Sandak], and the bride 
Mottel daughter of Rabbi Elazar HaLevi 
[Wischengard]. Signed by guarantors, father of 
the groom and father of the bride. Kamenitz, 
Lithuania, Chanukah 1933.
2. Printed Ketubah. Filled in by hand: On the 
marriage of the groom Ze'ev Dov with the bride, 
Mottel. Brisk, Shvat 1935. Signatures of wit-
nesses: Rabbi "Noach Zvi, son of Rabbi Reuven 
Dov Steinman" [father of Rabbi Aharon Leib 
shlita] and Rabbi "Chaim Wetsch". 
Condition and size vary.

Opening Price: $150
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44. סדר תפלות – אמשטרדם, ת"ב 1642
ק"ק  כמנהג  טובים  ולימים  למועדים  תפלות  סדר 
ארבע  סדר   + אשמורת  ללילי  סליחות  סדר   + ספרדים 
בדפוס   ,]1642 ת"ב  ]אמשטרדם,  נפרד(.  )שער  תעניות 

עמנואל בנבנישתי. חלק שני בלבד.
וחלק מתוך "סדר תפלות ופזמונים ותחינות וקינות והפ

טרות..." שנדפס באמשטרדם בשנת ת"ב, מיניאטורי.
צו-רך; ה-רנב דף ]המחזור במלואו צ"ל: רך; רנב דף - חסר: 

הכ ויום  ר"ה  ומחזור  אשמורות  ללילי  סליחות  "סדר  ושער 
טוב.  מצב  ס"מ.   9 זה[,  חלק  של  ראשונים  דף  ו-4  פורים..." 
שוליים קצוצים קמעה. כריכת עור מעוטרת, מנותקת חלקית.

פתיחה: $220

43. חומש וחמש מגלות – ונציה, שמ"ח-
שמ"ט – כרך מיניאטורי 

ונציה,  והפטרות.  מגלות  חמש  תורה,  חומשי  חמשה 
שמ"ח-שמ"ט ]1588-1589[, דפוס זואן דגארה. 

"מנהג הפטרת האיטליאני – אלה הם  בסוף ההפטרות: 
איט הקדש  קהלות  הסכימו  לא  אשר  הפטרות  וסימני 

ליאני עם האשכנזם ]![ והספרדים".
סימון  ובלי  פסוק  סוף  סימני  עם  רש"י,  בכתב  נדפס 
סומנו  בהן  מגלות,  לחמש  פרט  והפסוקים,  הפרקים 

הפרקים )שערים נפרדים לחמש מגלות ולהפטרות(.
כרך מיניאטורי.

9.5 ס"מ. מצב  )חסר שער החומש(.   ]2[; ס דף,  כב,  ב-קסב; 
טוב. מספר דפים מנותקים. מעט כתמים. כריכת עור עתיקה 

]מקורית?[, נאה. בלאי בכריכה, חסר אבזם.

פתיחה: $1800

43. Pentateuch and Five Megilot 
– Venice, 1588-1589 – Miniature 
Volume  
Pentateuch, Five Megilot and Haftarot. Venice, 
[1588-1589].
At the end of the Haftarot, it says: “Haftarot as 
customary in Italian congregations – these are 
the Simanim for the Haftarot, on which Italian 
congregations have differed from Ashkenazi 
and Sephardic communities”.
Printed in Rashi letters, with punctuation at 
the end of the verses, but without chapters and 
verses markings, except for the Five Megilot 
which do have chapter markings (separate title 
pages for the Five Megilot and Haftarot).
Miniature volume.
2-162; 22, [2]; 60 leaves, (Pentateuch title page is 
missing). 9.5cm. Good condition. Some detached 
leaves. Few stains. Fine, antique leather binding 
[Original?]. Worn binding, missing clasp.

Opening Price: $1800

מיניאטורות
Miniatures
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45. סדר חמשה תעניות – אמשטרדם, ת"ק
ק"ק ספרדים. אמשטרדם,  כמנהג  סדר חמשה תעניות 

ת"ק ]1740[.
"מתוקן בכרך קטן ובסדר נאות ויפה, והוספנו בו הרבה 

דברים...".
חלק רביעי של מחזור אשר נדפס באמשטרדם באותה 

שנה בפורמט מיניאטורי °16, על-פי אמשטרדם תע"ב.
קצט, ]1[ דף, 8 ס"מ. מצב טוב. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור 

עתיקה, מעט בלויה.

פתיחה: $180

44. Seder Tefilot – Amsterdam, 
1642  
Seder Tefilot for Festivals and Yamim Tovim, 
Sephardic custom + Seder Selichot Le-Leylei 
Ashmorot + Seder Arba Ta’aniyot (separate title 
page). [Amsterdam, 1642]. Part two only.
This book is a part of the “Seder Tefilot 
Ve-Pizmonim U-Techinot Ve-Kinot Ve-
Haftarot…” which was printed in Amsterdam 
in 1642, miniature.
96-220; 5-252 [full Machzor Supposed to be: 220; 
252 leaves – Missing: title pages of the “Seder 
Selichot Le-Leylei Ashmorot and Machzor Rosh 
Ha-Shana and Yom Ha-Kippurim…” and the 4 
first leaves of that part]. 9cm. Good condition. 
Slightly cut edges. Adorned, partially detached 
leather binding.

Opening Price: $220

45. Seder Chamesh Ta’aniyot – 
Amsterdam, 1740  
Seder Chamesh Ta’aniyot Sephardic custom. 
Amsterdam, [1740].
“Nicely arranged in a small volume, with plenty 
of things we’ve added…”.
This is the fourth part of a Machzor that was 
printed in Amsterdam at the same year in min-
iature format 16°, based on Amsterdam 1712 
edition.
199, [1] leaves, 8cm. Good condition. Gilded 
leaves’ edges. Slightly worn, antique leather 
binding.

Opening Price: $180

46. ארבעה סידורי כיס – ג'רבה
ראש  ושבת,  חול  שחרית  תפילות  תפילה,  1. שערי 

חודש וחנוכה. ג'רבה, תש"ה ]1945[.
]תש"ו  ג'רבה,  וערבית.  מנחה  סדר  קטנה,  2. תפלה 
1946 בערך[. )מהדורת כיס מיניאטורית, 6.8 ס"מ – עם 

שוליים רחבים יחסית(.
ספרדים.  ק"ק  כמנהג  תפילה  סידור  השחר,  3. אילת 

ג'רבה, תש"ח ]1948[.
4. מנחה וערבית לחול שבת ומועד, עם שיר השירים 

46. Four Pocket Size Prayer Books 
– Djerba  
1. Sha’arei Tfila, Shacharit for weekdays, 
Shabbat, Rosh Chodesh and Chanukah. Djerba, 
[1945]. 
2. Tfila Ktana, Mincha and Arvit. Djerba, [c. 
1946]. (Miniature pocket size edition 6.8cm. – 
with relatively wide margins). 
3. Ayelet HaShachar, prayer book as custom-
ary by the Sephardic congregation. Djerba, 
[1948].
4. Mincha and Arvit for weekdays, Shabbat 
and holidays, including Shir HaShirim and 
holiday prayers. Djerba, [1952]. Missing front 
cover. 
Miniature editions, various sizes. Good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $150

המעטפת  ללא   .]1952[ תשי"ב  ג'רבה,  חגים.  ותפילות 
הקדמית.

מהדורות מיניאטוריות, גודל משתנה. מצב טוב.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $150
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47. תורה, נביאים וכתובים עם תרגום לאדינו – קושטא, 1739-1745
תורה, נביאים וכתובים, עם תרגום ללאדינו מאת רבי אברהם אסא ופירוש רש"י. קושטא, 

]תצ"ט-תק"ה 1739-1745[. מהדורה ראשונה. ששה כרכים.
והתרגום באותיות מרובעות מנוקדות. בהקדמת הכרך השני  נדפסו הפנים  בכרך הראשון 
ורצונם  מרובעות,  באותיות  התרגום  הדפסת  בדבר  הקוראים  תלונות  על  המדפיס  מספר 
זה נדפס התרגום ללאדינו באותיות רש"י בלתי  שידפיס באותיות רש"י, ואכן החל מחלק 
מנוקדות. בכרך השלישי, תלונת המדפיס )בלאדינו( בעמוד האחרון כי המנויים לא עומדים 
בהבטחתם לממן את הדפסת הספר ועוד נאמר שם, כי הספר נדפס במספר טפסים מצומצם, 

למנויים בלבד. 
וששה כרכים, גודל ומצב משתנים. בחלק מהכרכים חסרים דפים או שערים, והושלמו בצילום. רישו

מים בכתב-יד מזרחי. כתמים, פגעי-עש וקרעים. דפים בודדים מנותקים. כריכות חדשות )כרך אחד 
בכריכת עור עתיקה(.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000

47. Torah, Nevi’im and Ktuvim with Ladino Translation – 
Constantinople, 1739-1745  
Torah, Nevi’im and Ktuvim, including a translation into Ladino by Rabbi 
Avraham Asa, and commentary by Rashi. Constantinople, [1739-1745]. First 
edition. Six volumes. 
In the first volume the verses and translation were printed in square letters 
with vowel symbols. In the introduction to the second volume the printer 
relates complaints of the readers regarding the printing of the translation 
in square letters, and their desire that it will be printed in Rashi letters, and 
indeed, from this section, the Ladino translation was printed in Rashi letters 
without vowel symbols. In the third volume, the printer’s complaint appears 
(in Ladino) on the last page stating that the subscribers are not fulfilling their 
promise to finance the printing of the book. Furthermore, it is stated that a 
limited number of copies of the book was printed, for subscribers only. 
Six volumes, various sizes and conditions. Some of the volumes are missing 
pages or title pages, and replaced with photocopies. Notes in oriental handwrit-
ing. Stains. Moth damage and tears. Several leaves detached. New bindings (one 
volume in ancient leather binding). 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1000
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48. חמשה חומשי תורה עם התרגום – 
ונציה, 1752

והפט וחמש מגלות  וחמשה חומשי תורה עם התרגום 
רות. ויניציאה, תקי"ב )1752(.

עמוד תרגום מול עמוד חומש. בראש הכרך כללי התרגום, 
לוח הפרשיות ולוח לשמונים שנה )תקי"א-תק"ץ(. 

רישומים בכת"י בלועזית ובעברית משנות 1820 בקירוב. 
מצב  ס"מ.   17 במקומם(,  שלא  נכרכו  אחדים  )דפים  דף.  שנ 
טוב-בינוני, סימני שימוש ופגיעות קלות, חיתוך דפים על גבול 
משופשפת.  זהב,  הטבעות  עם  עתיקה  עור  כריכת  הכותרת. 

נתון בקופסה נאה. 
אינו ידוע ביבליוגרפית. בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה 
רשומה 0314940 נרשם עותק שונה, על-פי צילומי דפים 

מאוסף פרטי.

פתיחה: $250

48. The Five Books of Moses with 
Aramaic Translation – Venice, 1752  
The Five Books of Moses with the Targum 
(aramic) and the five Megillot and Haftarot. 
Venice, 1752.
A page of Translation opposite a page of 
Chumash. At the top of the volume are the rules 
of the Translation, a calendar of the weekly 
portions and an 80 year calendar (1751-1830).
Handwritten inscriptions in a foreign language 
and in Hebrew from the 1820's. 
350 leaves. (A few pages were bound in the wrong 
places), 17cm. Good-fair condition, wear marks 
and minor damage, leaves cut on the border of 
the title. An antique leather cover with gold im-
pressions. In a nice box.
Bibliographically unknown. In Bibliography 
Institute CD record 0314940 a different copy is 
listed, according to photocopies of leaves from 
a private collection.

Opening Price: $250

49. חומת אנך להחיד"א – פיזה – מהדורה 
ראשונה

ספר ארבעה ועשרים ]תורה נביאים כתובים[, עם פירוש 
חומת אנך, חלקים א-ד, מאת החיד"א - רבי חיים יוסף 
 .1803-1804 תקס"ג-תקס"ד  )פיזה(,  פיסא  אזולאי.  דוד 

מהדורה ראשונה.
משערי  השונה  מיוחד,  בעיטור  שער  הראשון  בכרך 
מקום  באותו  נדפס  תקס"ד  ]בשנת  האחרים.  הכרכים 
חומשי  "חמשה  השם  )תחת  בשנית,  הראשון  הכרך 
רגיל הדומה  תורה... עם פירוש חומת אנך"(, עם שער 

וליתר הכרכים. לפנינו החלק הראשון המקורי של המה
דורה הראשונה[.

אחרונים,  נביאים  ראשונים,  נביאים  )תורה,  כרכים  ארבעה 
כתובים(. ]2[, רנא, ]2[; קעו; קצ; ]2[, ריז, ]13[ דף. 21 ס"מ. 
מצב טוב. סימני עש עם פגיעה קלה בטקסט. כתמים. כריכות 

לא מקוריות. בספר שמואל הגהה ארוכה בכתב-יד מזרחי.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

49. Chomat Anach by the Chida – 
Pisa – First Edition   
Sefer Arba’a Ve’esrim [Torah, Nevi’im, Ktuvim], 
including the Chomat Anach commentary, 
parts 1-4, by the Chida – Rabbi Chaim Yosef 
David Azulai. Pisa, 1803-1804. First edition. 
First volume contains especially adorned title 
page, which differs from the title pages of the 
other volumes. [In 1804 the first volume was 
reprinted in the same place, (under the name 
Chamisha Chumshei Torah… with the Chomat 
Anach Commentary), and contained a regular 
title page similar to the other volumes. The fol-
lowing is the original first section of the first 
edition]. 
Four volumes (Torah, Nevi’im Rishonim, 
Nevi’im Achronim, Ktuvim). [2], 251, [2]; 176; 
190; [2], 217, [13] leaves. 21cm. Good condition. 
Moth damages with slight damage to text. Stains. 
Unoriginal bindings. Sefer Shmuel consists of a 
lengthy gloss in oriental handwriting. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400
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50. חומשים מאמשטרדם – סטים חסרים
אמשטרדם,  הישרים.  סופרים  תקון  1-3. ]חומש[ 
בשער  שערים,  שני  כרך  כל  בפתח   .]1767 ]תקכ"ז 
הראשון פיתוח נחושת. שלשה כרכים בלבד: בראשית + 

קהלת; ויקרא + שיר השירים; במדבר + רות.
אמשטרדם,  סופרים.  תקון  תורה  חומשי  4-7. חמשה 
ויקרא  ]תקנ"ז 1797[. ארבעה כרכים: בראשית; שמות; 
דברים  הנחושת(;  פיתוח  עם  השער  את  כוללים  )אינם 
אינו  נחושת,  פיתוח  נוסח מקוצר עם  )כולל שער בעל 

כולל שער מפורט(.
8. תורת אמת, חמשה חמשי תורה תקון סופרים. אמו
שטרדם, תקפ"ז 1827. כרך בודד, ספר במדבר. אינו כולל 

שער עם פיתוח נחושת.

סה"כ 8 כרכים, כ-20 ס"מ. מצב משתנה.

פתיחה: $220

51. חמשה ספרים על התורה
התורה  על  רש"י  דברי  על  פירוש  חכמים,  1. שפתי 
וחמש מגלות, מאת רבי שבתי באס. פרנקפורט דמיין, 
סגל";  משה  "הק'  עתיקות:  )חתימות   .]1712 ]תע"ב 

"--- זעליגמן"(.
2. מקשה זהב, ליקוטים על פרשיות התורה, מאת רבי 
מאיר בן לוי מזולקווא. רעדלהיים, ]תקי"ג 1753[. )רישום 

בעלות עתיק: "שייך להבח' אלכסנדר קערוויילס"(.

50. Chumashim from Amsterdam – 
Missing Sets   
1-3. [Chumash] Tikun Sofrim Hayesharim. 
Amsterdam, [1767]. At beginning of each volume 
two title pages, first title page contains copper en-
graving. Only three volumes: Bereshit + Kohelet; 
Vayikra + Shir HaShirim; Bamidbar + Ruth. 
4-7. Chamisha Chumshei Torah Tikun Sofrim. 
Amsterdam, [1797]. Four volumes: Bereshit; 
Shemot; Vayikra, (do not contain title page with 
copper engraving); Dvarim (contains title page 
with abbreviated version with copper engraving 
and does not contain detailed title page). 
8. Toraht Emet, Chamisha Chumshei Torah 
Tikun Sofrim. Amsterdam, 1827. Single 
volume, Sefer Bamidbar. Does not include title 
page with copper engraving. 
Total of 8 volumes, approximately 20cm. Varying 
condition. 

Opening Price: $220

51. Five Books on the Torah   
1. Siftei Chachamim, commentary on Rashi on 
the Torah and the Five Scrolls, by Rabbi Shabtai 
Bass. Frankfurt am Main, [1712]. (Ancient sig-
natures: “Moshe Segal”; “--- Zeligman”).
2. Miksheh Zahav, collection on the Parshiot 
of the Torah, by Rabbi Meir son of Levi of 
Zholkva. Roedelheim, [1753]. (Ancient own-
ership notation: “Belongs to the young man 
Alexander Kerweils”). 
3. Nachalat Re’uven, first section, commen-
tary on the yearly Haftarot, by Rabbi Re’uven 
son of Avraham HaLevi. Frankfurt am Main, 
[1770]. (Notation: “Belongs to Moshe son of 
Rabbi Noach Alexander Segal”).
4. Olat Chodesh, Drushim on the months 
of the year, by Rabbi Elazar Felkeles. [Prague, 
1785]. (First 6 leaves missing. Ownership nota-
tion: “Belongs to Leib son of Shimon Sofer”). 
5. Kerem L’Shlomo, new commentary on 
Sefer Kohelet, by Rabbi Mordechai Flongian. 
Warsaw, 1857.
Various sizes and conditions. Signatures and 
ownership notations, Ex-Libris.

Opening Price: $250

כל  של  הפטרות  על  פירוש  א',  חלק  ראובן,  3. נחלת 
פרנקפורט  הלוי.  אברהם  בן  ראובן  רבי  מאת  השנה, 
בן  משה  להק'  "שייך  )רישום:   .]1770 ]תק"ל  דמיין, 

מהור"ר נח אלכסנדר סגל"(.
רבי  מאת  השנה,  חודשי  על  דרושים  חודש,  4. עולת 
אלעזר פלקלס. ]פראג, תקמ"ה 1785[. )6 דף ראשונים 
חסרים. רישום בעלות: "שייך לי לשמי הק' ליב בן כ"ה 

שמעון סופר מק"ק שא..."(.
מאת  קהלת,  ספר  על  חדש  ביאור  לשלמה,  5. כרם 

מרדכי פלונגיאן. ווארשא, תרי"ז 1857. 

גודל ומצב משתנים. חתימות ורישומי בעלות, תוי-ספר. 

פתיחה: $250
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52. פרקי רבי אליעזר - אמשטרדם, 1708
פרקי רבי אליעזר. אמשטרדם, תס"ח 1708.

למשה  הקדשה  עם  בפורטוגזית,  הקדמה   2 בדף 
אברבנאל.

רישומים בשער בכת"י ספרדי: "הקדש לישיבת בית הלוי".
בלאי  בינוני.  מצב  רחבים,  שוליים  ס"מ.   19 דף.   ]2[ סו,   ,]2[

ונזקי עש בשוליים, דפים מנותקים. כריכת קלף פגומה.

פתיחה: $150

52. Pirkei Rabbi Eliezer – 
Amsterdam, 1708  
Pirkei Rabbi Eliezer. Amsterdam, 1708.
Leaf 2 has an introduction in Portuguese, with 
a dedication to Moshe Abarbanel.
Inscriptions on title page in Sefardi handwrit-
ing: "dedicated to Beit HaLevi Yeshiva.
[2], 66, [2] leaves. 19cm. Wide margins, fair 
condition. Wear and moth damage to margins, 
detached leaves. Damaged parchment binding.

Opening Price: $150

53. עיר מקלט / ילקוט דוד – דירנפורט, 
ת"ן-תנ"א

1. עיר מקלט, תרי"ג מצוות על סדר התורה, מאת רבי 
שבתי  רבי  דפוס   .]1690 ]ת"ן  דירנפורט,  מלידא.  דוד 
בדף  חור  יד.  בכתב  ורישומים  הגהות  ]בס[.  משורר 

השער. דפים עם חסרון )משוקמים(.
2. ילקוט דוד, ליקוטים ממפרשי התורה, מאת רבי דוד 
הירץ. דירנפורט, ]תנ"א 1691[. דפוס רבי שבתי משורר 
]בס[. חתימות ורישומי בעלים מתקופות שונות: "-- בן 
הקדוש ה' אשר", "טודרוס טריביטש", "שמואל סג"ל", 
יד.  בכתב  הגהה  ועוד.  )סערעד(,  עהרנפלד"  "בנימין 

פגיעות בלאי עם חסרון )משוקמות(. 

18.5 ס"מ. מצב משתנה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $240

53. Ir Miklat / Yalkut David – 
Dyhernfurth, 1690-1691  
1. Ir Miklat, 613 Mitzvot of the Torah, by Rabbi 
David from Lida. Rabbi Shabtai Meshorer [Bas] 
Printing. Handwritten glosses and notations. 
Hole on title page. Damaged with text omis-
sions (restored) pages. 
2. Yalkut David, collection of commentaries on 
the Torah, by Rabbi David Hertz. Dyhernfurth, 
[1691]. Rabbi Shabtai Meshorer [Bas] Printing. 
Signatures and ownership notations from 
various periods: “-- son of the holy H. Asher”, 
“Todros Tribitsh”, “Shmuel Segal”, “Binyamin 
Ehrenfeld (Sered)”, and more. Handwritten 
gloss. Wear and tear damages with omission 
(restored). 
18.5cm. Various conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $240
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54. גלות יהודה – פי אריה - רבי יהודה אריה 
ממודינא 

גלות יהודה, מילון עברי-איטלקי על סדר התנ"ך, עם: פי 
אריה ]שער נפרד[, מילון עברי איטלקי למלים מלשון 
חז"ל, מאת רבי יהודה אריה ממודינא. פדובה, ת' 1640.

שני רישומי בעלות בכת"י: "לה"ו כ' פנחס חי ענו ואחיו 
הרבנים  אוצר  )תנ"ג-תקכ"ח,  ענו  חי  פנחס  רבי   – יצ"ו" 
16938(, מחכמי איטליה. תלמידו של רבי יצחק למפרוו
נטי. רב בפירארה. מחבר "גבעת פנחס" ו"תוספת ביכורי 

קציר". ]ראה חומר מצורף[.
עברית ואיטלקית. 

הראשון  השער  דף  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   18 דף.   14  ;]116[
חסר ומשוקם. כללית מצב טוב. כתמים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

54. Galut Yehudah – Pi Aryeh – 
Rabbi Yehudah Aryeh of Modena  
Galut Yehudah, Hebrew-Italian dictionary in 
Biblical order, with: Pi Aryeh [separate title 
page], Hebrew-Italian dictionary for Biblical 
words, by Rabbi Yehudah Aryeh of Modena. 
Padua, 1640.
Two handwritten ownership inscriptions: 
Rabbi Pinchas Chai Anav (1693-1768, Otzar 
HaRabbanim 16938), of the Rabbis of Italy. 
Studied under Rabbi Yitzchak Lamperonti. 
Rabbi of Ferrara. Authored "Giv'at Pinchas" and 
"Tosefet Bikurei Katzir". [See enclosed material].
Hebrew and Italian.
[116]; 14 leaves. 18cm. Good-fair condition. First 
title page missing and restored. Condition - gen-
erally good. Stains.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

55. אוסף ספרי שיר השירים
הפנים  עם  השירים  שיר  פירוש  קדש,  משחת  1. שמן 
על-פי כתבי האר"י, מאת רבי שלמה מולכו. שאלוניקי, 
]תקל"ט 1779[. הסכמות רבי יום טוב אלגאזי ורבי יעקב 
לבית חזן, שלוחי ירושלים באיזמיר. עותק חסר: כז-רפה 

דף במקום ]6[, רפה דף.
לעז  בלשון  וביאור  יונתן  תרגום  עם  השירים  2. שיר 

ספרדי ]לאדינו[. ונציה, תקס"ד ]1804[.
3. מגילת שיר השירים עם ביאור עוטה אור, מאת רבי 

יחיאל העליר. מעמעל, תרכ"א ]1861[. 
4. שיר השירים, עם רש"י ופירוש פרישת יצחק אהרן. 

ירושלים, תרל"ד ]1874[. ש'  הלוי 225. 
5. שיר השירים עם תרגום יונתן, כמנהג ייאנינה וארטה, 
שאלוניקי,  ]ניגרין[.  נינרין  מ'  עזרא  בידי  לדפוס  הובא 

תרל"ה ]1875[. 

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

55. Collection of Shir HaShirim 
(Song of Songs) Books  
1. Shemen Mishchat Kodesh, commentary 
on Shir HaShirim according to the Ari's writ-
ings, by Rabbi Shlomo Molcho. Salonika, 
[1779]. Approbations by Rabbi Yom Tov Algazi 
and Rabbi Ya'akov Chazan, messengers from 
Jerusalem in Istanbul. Missing copy: 27-285 
instead of [6], 285 leaves.
2. Shir HaShirim with Targum Yonatan and 
explanation in Ladino. Venice, 1804.
3. Megillat Shir HaShirim with the expla-
nation of Oteh Or, by Rabbi Yechiel Heller. 
Memel, 1861.
4. Shir HaShirim, with Rashi and the com-
mentary Prishat Yitzchak Aharon. Jerusalem, 
1874. S. HaLevi 225. 
5. Shir HaShirim with Targum Yonatan, ac-
cording to the custom of Yanina and Arta, 
brought to print by Ezra M. Ninrin [Nigrin]. 
Salonika, 1875.
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

54
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56. ספר תהלים עם תוי-נגינה – שווייץ, 
1836

Les Psaumes de David ]ספר תהלים לדוד[. ניושאטל 
 Chez J. – שווייץ(, ]תקצ"ו[ 1836, הוצאת ,,Neuchâtel(

.P. Michaud
כל  לצד  לצרפתית.  מתורגמים  התהלים  מזמורי  כל 

מזמור – תוי-נגינה.
492 עמ', כרך מיניאטורי 9.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים 

קלים בדף השער.
אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $400

56. Tehilim with Musical Notes – 
Switzerland, 1836 
Les Psaumes de David, [Book of Tehilim]. 
Neuchâtel, Switzerland, 1836,
Chez J. – P. Michaud edition.
All of the Psalms are translated into French. 
Musical notes appear on the side of each Psalm.
492 pages, miniature volume. 9.5cm. Good condi-
tion. Stains. Light damages to the title page.
Bibliographically unknown.

Opening Price: $400

57. ספרי תהלים ופירושים
הנו תיבות  בין  "להפריד  סימנים  עם  תהלים,  1. ספר 
ותועלת  כוונת  מזמור  כל  קודם  הצגנו  וגם  פרדות... 
ידוע  ]לא   .1907 תרס"ז  פיעטרקוב,  המזמור". 

ביבליוגרפית[. 
הספר  בתחלת  ספרד.  קהלות  כמנהג  תהלים,  2. ספר 
ובסופו, תפילות ומעשיות בעברית ובלאדינו. בודפשט, 
חתימת  ביבליוגרפית[.  ידוע  אינו   .1930 בערך,  ]תר"ץ 

בעלים ורישומים בכת"י.
מפרשים  תרגום,  עם  ומשלי,  תהלים  קודש,  3. כתבי 
בעלים  )חותמת   .1893 תרנ"ג  ווילנא,  ועברי-טייטש. 

מפטרבורג(.
4. מדרש שוחר טוב, על תהלים. למברג, )תר"י( 1850.

תהלים.  לספר  ורד"ק,  ראב"ע  רש"י  פירושי  5. מבחר 
חיפה, תשט"ז 1956.

של  חותמות   .)1937( תרצ"ז  ליוורנו,  תהלים,  6. ספר 
"בתי ספר תלמוד תורה - טריפולי". דף הקדשה מודפס 

מודבק על כריכה המקורית.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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58. תנ"ך ותהלים בלאדינו
 .]1836[ תקצ"ו  קושטא,  לאדינו.  אין  תהלים  1. ספר 
עמודה.  מול  עמודה  ללאדינו,  ותרגום  העברי  המקור 
באותיות  התרגום  מנוקדות,  מרובעות  באותיות  הפנים 

רש"י.
לאס  אי  פרופ'יטאס,  לוס  ליי,  לה  די  ליב'רו  2. )איל( 
בתרגום  וכתובים[  נביאים  ]תורה  איסקריטוראס 
 .]1873 ]תרל"ג  )קושטא(,  קונסטאנטינופלה  ללאדינו. 

באותה שנה נדפסה מהדורה בתוספת המקור העברי.
3. תהלים נ"ר לדוד, לשון אי לאדינו. שאלוניקי, תר"ץ 
מהדורה  נדפסה  שנה  באותה  ולאדינו.  עברית   .]1930[
הכריכה:  על  בלאדינו.  ההקדמה  ורק  בלבד  עברית  עם 

"אברהם יוסף עזרתי".

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

58. Bible and Psalms in Ladino  
1. Sefer Tehilim in Ladino. Constantinople, 
[1836]. The Hebrew origin and translation into 
Ladino, column facing column. The text in 
square, vowelized letters, translation in Rashi 
script.
2. (il) libro di la lay, los profitas, i las iscitoras 
[Torah, Nevi'im and Ketuvim] translated into 
Ladino. Constantinople, 1873. The same year 
an edition was printed including the Hebrew 
original].
3. Tehilim N"R Le-David, Ladino. Salonika, 
[1930]. Hebrew and Ladino. [The same year a 
Hebrew edition with introduction in Ladino was 
printed]. On the cover: "Avraham Yossef Ezrati".
Size and condition varies.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

57. Tehilim and Commentaries 
Books 
1. Tehilim [The Book of Psalms], with marks 
"to separate the words… and we have also 
presented before each Psalm the intent 
and benefit of the Psalm". Pietrokov, 1907. 
[Bibliographically unknown].
2. Sefer Tehilim, according to the custom of 
Sefardi communities. In the beginning and end 
of the book, prayers and tales in Hebrew and 
Ladino. Budapest, [c. 1930. Bibliographically 
unknown]. Owner's signature and handwritten 
inscriptions.
3. Kitvei Kodesh, Tehilim and Mishley, with 
Targum (Aramaic), commentaries and Yiddish 
translation. Vilna, 1893. (Owner's stamp from 
Petersburg). 
4. Midrash Shochar Tov, on the Book of 
Tehilim. Lemberg, 1850.
5. A selection of commentaries by Rashi, Ebn 
Ezra and Radak, on Tehilim. Haifa, 1956.
6. Sefer Tehilim. Livorno, 1937. Stamps of 
"The School Talmud Torah – Tripoli. A leaf of 
dedication printed and pasted on the original 
binding.
Varied size and condition.

Opening Price: $150

58



  39 |  תנ"ך ותהלים

59. אוסף ספרי תהלים
בכל  שבדק  מדקדק  ידי  על  מוגה  תהלים,  1. ספר 
מאמצי כחו... עם מנחת שי ופירוש רד"ק. ונציה, ]תקנ"ה 
1795[. באותה שנה נדפסו שתי מהדורות נוספות, בלי 

רד"ק. רצט, ]1[ דף. 
מאת  מלך  תרועת  באורים,  שני  עם  תהלים  2-3. ספר 
פיגו.  עזריה  רבי  מאת  נעים  חבל  לאניידו,  שמואל  רבי 
 Die בגרמנית:  חוברת  עמו  כרוכה   .1863 תרכ"ג  אופן, 
 .Judische Familie, Rabbiner Dr. S. A. Taubeles
בכתב-יד,  ותוספות  הערות   .1898 ]תרנ"ח[  טרנופול, 

בלועזית.
4. אות הברית, ביאור לספר תהלים, עם הפנים, מאת 
רבי יהושע רפאל פנחס שיגורה. אזמיר, ]תרכ"ו 1866[. 
שער מיוחד: "קונט' אמר הכהן" מאת רבי מרדכי בכור 

כהן. כריכת עור מקורית עם הטבעת שם בעלים.
5. תורה נביאים וכתובים עם פירוש מדעי: ספר תהלים, 
עם פירוש רבי צבי פרץ חיות. יוצא לאור בהשתתפות 
)קייב(,  קיוב  כהנא.  אברהם  על-ידי  מומחים  למדנים 

תרס"ח ]1907[. הקדשה בכתב-יד.

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

59. Tehilim Book Collection 
1. Tehilim, proof-read by a devoted grammar-
ian… with the Minchat Shai and the Radak 
commentary. Venice, [1795]. Two additional 
editions were printed that year, without the 
Radak commentary. 299, [1] leaves.
2-3. Tehilim with two interpretations, Teru’at 
Melech by Rabbi Shmuel Laniado and the 
Chevel Na’im authored by Rabbi Azaria Figo. 
Ofen, 1863. Bound with a booklet in German: 
Die Judische Familie, Rabbiner Dr. S. A. 
Taubeles. Tarnopol, 1898. Handwritten re-
marks and additions in a foreign language.
4. Ot Ha-Brit, a Tehilim interpretation, by 
Rabbi Yehoshua Rafael, Pinchas Shegura. 
Izmir, [1866]. Special title page: “Amar Ha-
Cohen Booklet” by Rabbi Mordechai Bechor 
Cohen. Original leather binding with owner’s 
name stamping.
5. Torah Nevi'im U-Ketuvim with a scientific 
commentary: Tehilim with a commentary by 
Rabbi Tzvi Peretz Chayut. Published with the 
participation of experts by Avraham Kahana. 
Kiev, [1907]. Handwritten dedication.
Varying sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300
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60. משניות קומרנא – למברג - ששה כרכים 
- כולל התוספת הנדירה על פרק ו' מפרקי 

אבות

משניות קומרנא, סט שלם, ששה חלקים בששה כרכים, 
מהאדמו"ר  זקן,  פני  עדן,  עצי  אורג,  מעשה  פירוש  עם 
למברג,  מקאמרנא.  ]סאפרין[  אייזיק  יהודא  יצחק  רבי 
1861 ]תרכ"א[, דפוס רבי דב לוריא ורבי הירש שפרלונג. 
]המהדורה הראשונה, עם סמל המדפיסים - שלט אחוז 

בידי דוב וצבי[. 
בסוף  המחבר,  הקדמות  נדפסו  ו'  וחלק  א'  חלק  בראש 
התוספתא...  דברי  "ואעתיק  נאמר:  לטהרות  ההקדמה 
בשם מעשה  ]הרמב"ם[  רבינו  מוסדי  על  אותה  ואבאר 
דרך  על  המשנה  אבאר  כך  ואחר  זקן,  פני  ובשם  אורג 
ורבינו ועל יסודי ספרים מהגאון מוהרא"ו ]הגר"א מווילו
נא[ זצ"ל... והתוספתא סדרתי ע"פ סדר הגאון מוהרא"ו 
זצ"ל שעשה אותה סלת נקיה, אלא במקומות מועטים 
ש]ה[עמדתי גירסא שלנו, שהחזיקו בה רבינו והראב"ד 
כוונתו לספר  ונתווכחתי עמו בויכוח אהבה".  והרא"ש, 
פירושיו  נדפסו  שבו  תקס"ד,  זאלקווא  הקודש,  טהרת 

והגהותיו של הגאון מווילנא.
סדר נשים בכריכת עור מעוטרת. בשערו רישום בעלים 
ומלואה  הארץ  לד'  "בעזה"י  מעוטרת:  סת"ם  בכתיבת 
זצ"ל  אהרן  מוה"ר  הרבני  בן  סופר:  אדלער  יואל  הק' 
סאטמאר".  סופר,  אדלער  "יואל  וחותמת  מפַאטצע" 
על  נכתבה בעפרון תפלה  זה  בעמוד האחרון של סדר 
"מרדכי  חותמות  קדשים  בסדר  הלמוד.  לאחר  הנפטר 

רייזמאן, נירבאטער", "עקיבא ראטה".
סט שלם: בסדר נזיקין, נמצאת התוספת הנדירה של ]5[ דף 
ו'[, כרוכים באמצע מסכת הוריות ולא בסוף  ]על אבות פרק 
הכרך. בסדרים מועד ונזיקין נמצא בתחילה ]1[ דף ולא ]2[, 
ואילו בסדר קדשים נמצאים ]2[ דף במקום ]1[. 28.5 ס"מ. 

60. Mishnayot Komárno – Lemberg 
– Six Volumes – Including the Rare 
Addition  
Mishnayot Komárno, full set, six parts 
in six volumes, with commentaries 
Ma'ase Oreg, Atzei Eden, Pnei Zaken by 
Rebbe Yitzchak Yehuda Issac [Safrin] 
of Komárno. Lemberg, 1861, Rabbi 
Dov Luria and Rabbi Hirsh Shperlung 
Printing. [The first edition, with printers' 
logo – a sign held by a bear and a deer].
Author's introduction printed before Part 
1 and Part 6; at the end of the introduc-
tion to Taharot he writes: "And I will 
copy the words of the Tosephta… and 
I will explain it based on Rabbeinu 
[Rambam] in the name of Ma'ase Oreg 
and Pnei Zaken, and afterward I will ex-
plain the mishna according to the way of 
Rabbeinu and based on the books of the 
Vilna Gaon… who has completely clari-
fied it except in a few places where I have 
used our version, held by Rabbeinu and 
the Ra'avad and the Rosh". He means the 
book Taharat HaKodesh, Zholkva 1804, 
where the commentary and glosses of the 
Vilna Gaon were printed. 
Seder Nashim in decorated leather cover. 
On title page owner's inscription in 
decorated Scribe lettering: "To Hashem 
the world and all therein, Yoel Adler 
Sofer son of Rabbi Aharon of Patzau" 
and stamp "Yoel Adler Sofer, Satmar". 
On last page of this Seder the prayer said 
for the dead after Torah study is written in 
pencil. Seder Kodshim has stamps "Mordechai 
Reisman, Nyirbater", "Akiva Roth". 
Full set: Seder Nezikin has the rare addition of [5] 
leaves [on Avot Chapter 6], bound in the middle of 
Tractate Horayot and not at the end of the volume. 
In the beginning of Sedarim Moed and Nezikin 

חסידות וקבלה
Hassidiam and Kabbalah

מצב משתנה מכרך לכרך. שער סדר טהרות קרוע וחלקו חסר.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1200

there is [1] leaf and not [2], while in Seder Kodshim 
[2] Leaves are found instead of [1]. 28.5cm. Varied 
condition from volume to volume. The title page of 
Seder Taharot is torn and partly missing. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $1200
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61. לבושי שרד – מהדורה ראשונה – 
חותמות והגהות רבי אהרן משה מגזע צבי

ספר לבושי שרד, ביאור על שו"ע אורח חיים, מאת רבי 
מאהלוב,  נחל"[.  ה"ערבי  ]בעל  אייבשיץ  שלמה  דוד 

תקע"ח ]1818[. מהדורה ראשונה.
שנדפס  הזיוף  ולא  המקורית  תקע"ח  מהדורת  לפנינו 
בשנים מאוחרות יותר ]ראה על כך קובץ זכור לאברהם, 

תשנ"א, עמ' צו-צז[.
מבראד"  צבי  מגזע  משה  אהרן  ]רבי[  "הק'  חותמות 
רבי  הקדוש  הגאון   – מעט[  ]קצוצות  יד  בכתב  והגהות 
אהרן משה מגזע צבי )תקל"ה-תר"ה(, מגדולי החסידות, 
תלמיד "החוזה מלובלין" ורבי אורי מטסרליסק, ראשון 

העולים החסידיים לירושלים )עלה בתקצ"ט(.
לז דף. 20 ס"מ. דפים כחולים. שיקום מקצועי לעמוד השער. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000

61. Levushei Srad – First Edition 
– Stamps and Glosses of Rabbi 
Aharon Moshe MiGeza Zvi   
Levushei Srad, commentary on Shulchan 
Aruch Orach Chaim, by Rabbi David Shlomo 
Eibeshitz [author of Arvei Nachal]. Mogilev, 
1818. First edition. 
1818 original edition, not the forgery of later 
years [see Zechor L'Avraham about that, 1991, 
pages 96-97].
Stamps "Rabbi Aharon Moshe of MiGeza Zvi 
[Zvi Origin]of Brad" and handwritten glosses 
[slightly cut off] – Rabbi Aharon Moshe MiGeza 
Zvi (1775-1845), of the leaders of Chassidut, a 
disciple of the Seer of Lublin and Rabbi Uri of 
Strelisk (Strelishcha), the first of the Chassidim 
that settled in Jerusalem (1839).
37 Leaves. 20cm. Blue leaves. Professional resto-
ration of title page. New leather binding. 

Opening Price: $1000

62. לבושי שרד – זיטומיר, תרי"ד
חלקים  חיים,  אורח  ערוך  שלחן  על  שרד,  לבושי  ספר 
א-ב, עם ביאור בנין הבית )עם שרטוט(, מאת האדמו"ר 
רבי דוד שלמה אייבשיץ ]בעל ה"ערבי נחל"[. זיטומיר, 
מהדורה  מסלאוויטא.  הרב  נכדי  דפוס   .1853 תרי"ד 

ראשונה של החלק השני.
הסכמות רבני צפת רבי שמואל העליר ורבי בנימין זאב 

במוהר"ח. בדף השער חתימות בעלים.
64; 134, 168-154 עמ'. 22 ס"מ. נייר עבה כחול, מצב בינוני, 
כתמים. נזקי עש ורטיבות. דף אחרון משוקם עם חסרון קל 

בטקסט. כריכת חצי-עור חדשה. 

פתיחה: $120

62. Levushei Srad – Zhitomir, 1853  
Levushei Srad, on Shulchan Aruch Orach 
Chaim, Part 1-2, with explanation Binyan 
HaBayit (with sketch), by Rebbe David Shlomo 
Eibeshitz [author of Arvei Nachal]. Zhitomir, 
1853. Printed by the grandsons of the Rabbi of 
Slavita. First edition of Part 2.
Approbations of Safed Rabbis Shmuel Heller 
and Binyamin Ze'ev. On title page owners' 
signatures.
64; 134, 154-168 pages. 22cm. Blue thick paper, 
fair condition, stains. Moth damage and mois-
ture. Last leaf restored with minor text omission. 
New semi-leather binding.

Opening Price: $120
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63. ספר סידורו של שבת, חלק ב' – מהדורה 
ראשונה - חותמת האדמו"ר רבי יצחק 

מבענדר

ספר סידורו של שבת, חלק ב', עניני קדושת השבת על 
דרך הקבלה והחסידות, ושו"ת בהלכה. מהאדמו"ר רבי 
מהדורה   .]1813 ]תקע"ג  מאהלוב,  מטשרנוביץ,  חיים 

ראשונה. 
אבד"ק  וורטהיים  "יצחק  רבי  האדמו"ר  חותמת  בשער 

בענדר .J.W.R.B" וחתימה ברוסית. 
נכדו של האדמו"ר רבי אריה ליב מבענדר אחיו של רבי 
משה צבי מסאווראן, )שם משפחתם וורטהיים כשם סבם 
המפורסם, רבי שמשון וורטהיימר מוינה(. חתן האדמו"ר 
ימים  ושלשה  תרע"א  בשנת  נפטר  מראדיוויל.  יוסף  ר' 
"בארות  ספרו  מדרשו.  בית  בנין  נשרף  פטירתו  לאחר 
המים" יצא לאור מכתבי ידו ע"י מכון בית אהרן וישראל 

)ירושלים, תשנ"ח(.

63. Sefer Siduro Shel Shabbat, 
Part II – First Edition – Rebbe of 
Bender's Signature  
Sefer Siduro Shel Shabbat, Part II, Kabbalistic 
and Chasidic Shabbat matters and Halachic 
responsum. By Rebbe Chaim of Tchernowitz, 
Mogilev, 1813. First edition.
On title-page ink-stamo of Rebbe "Yitzchak 
Wertheim of Bender J.W.R.B." and a signature 
in Russian. 
Grandson of Rebbe Aryeh Leib of Bender and 
brother of Rabbi Moshe Zvi of Savran, whose 
name was Wertheim as their grandfathers's 
name, the famous Rabbi Shimshon Wertheimer 
of Vienna. Son-in-law of Rebbe Yosef of 
Radiwil. Died in 1911, and three days later, 
his Beit Midrash set on fire. His book "Be'erot 
HaMayim" was published by Beit Aharon 
Ve'Israel Institute (Jerusalem, 1998). 
The Rebbes of Bender were related to Ruzhyn 
and Sadigura dynasties.
12 Leaves; 64 leaves, 19cm., blue and light green 
paper. Good-fair condition, moth damages with 
some damage to text, new fine binding, half-leather.
4 Leaves at the end (conclusion and index) are 
very rare and do not appear in many copies of 
the book.

Opening Price: $700

ואדמו"רי בית בנדר היו קשורים לחצרות בית רוז'ין וס
דיגורא לדורותיהם. 

טוב-בינוני,  מצב  וירקרק.  כחול  נייר  ס"מ,   19 דף,  סד  דף;  יב 
חדשה,  עור  חצי  כריכת  בטקסט,  פגיעה  מעט  עם  עש  פגעי 

מפוארת.
נדירים  והמפתחות(  הספר  לסיום  )מאמר  בסוף  דף   4

ביותר, ואינם נמצאים בהרבה עותקים.

פתיחה: $700

64. סידורו של שבת – פאריצק, תקע"ז
ספר סידורו של שבת שחיבר... הרב... המפורסם בתורה 
ובקדושה ובטהרה אור ישראל וקדושו... מוהר"ר חיים 
וטשרנוביץ  מאהלוב...  דק"ק  אב"ד  שהיה  זצוקללה"ה 

וגליל באקיוונא. חלקים א-ב. פאריצק, ]תקע"ז 1817[.
בתקע"ז  זה:  ספר  של  מהדורות  שתי  יצאו  בפאריצק 

ובתקע"ח, זו המהדורה הראשונה מהשתים.
ד, ע; מו, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. שוליים 

עליונים קצוצים במספר עמודים. כריכה חדשה.
וינוגרד, פוריצק 44.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

64. Siduro Shel Shabbat – Poryck  
Siduro Shel Shabbat, written by the great Rabbi 
Chaim Av Bein Din of Mogilev and Chernowitz. 
Sections 1-2. Poryck, [1817].
Two editions of the book were published in 
Poryck, one in 1817 and one in 1818. This is the 
first of the two. 
4, 70; 46, [1] leaf. 20.5cm. Good condition. Few 
stains. Upper margins cut off on a number of 
pages. New binding. 
Winograd, Poryck 44.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250
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65. סידורו של שבת – סדילקוב, תקפ"ו
החסידות,  בדרך  השבת  קדושת  על  שבת,  של  סידורו 
מאת רבי חיים בן שלמה מטשרנוביץ. "כמ"ש במאהלוב" 
]סדילקוב, תקפ"ו 1826?[. מהדורה רביעית, אחרי דפוסי 

מאהלוב ופוריצק. חלקים א'-ב'.
כה, כז-מו, נא-סא; לה, לז-לח דף )ספירת-דפים משובשת(, 24 

וס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים ופגעי-עש בשולי דפים ראשו
נים ואחרונים. כריכה חדשה.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

66. סדורו של שבת - חותם ביהמ"ד של 
הבעל שם, יאססי

חיים  רבי  א-ב. מהאדמו"ר  חלק  סדורו של שבת,  ספר 
מטשרנוביץ. לבוב, ]תרכ"ג[ 1863. דפוס ישראל אלימלך 

שטאנד.
רישומי בעלות וחותמת של "חותם דבה"מ של בעל שם 

מישעס, יאססי". 
מב ]צ"ל: מז[; כט, ]1[ דף. מצב בינוני. כריכת קרטון עם שדרת 

עור, בלויה ופגועה. 

פתיחה: $300

65. Sidduro Shel Shabbat – 
Sudilkov, 1826  
Sidduro Shel Shabbat on the sanctity of Shabbat 
in the Chassidic lifestyle, from Rabbi Chaim 
Shlomo of Chernowitz. "As printed in Mogilev" 
[Sudilkov, 1826?]. Fourth edition, after the 
Mogilev and the Poryck prints. Parts one and 
two.
25, 27-46, 51-61; 35, 37-38 Leaves (faulty page 
count), 24cm. Good-fair condition. Tears and 
moth damage on the edges of the first and last 
leaves. Rebound.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200

66. Siduro Shel Shabbat – with 
Ink-Stamp of the Ba'al Shem Beit 
Midrash, Iasi  
Sefer Siduro Shel Shabbat, Parts 1 and 2. By 
Admor Rabbi Hayim of Chernowitz. Lvov, 
1863. Israel Elimelech Shtand Printing. 
Ownership inscription and ink-stamp "Hotam 
De-Beit Ha-Midrash Le-Ba'al Shem Mishes, 
Iasi".
42 [should be 47]; 29, [1] leaves. fair condition. 
Cardboard binding with leather spine, worn and 
damaged.

Opening Price: $300
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68. מגיד דבריו ליעקב – ברדיטשוב, תקס"ח
מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים מרבי דוב בר, המגיד 

ממעזריטש. ברדיטשוב, ]תקס"ח 1808[.
כולל העתק האגרת שכתב הבעש"ט לגיסו רבי אברהם 
גרשון מקיטוב, כוונת המקוה מהבעש"ט וסיפור נסיעתו 
של המגיד ממעזריטש אל הבעש"ט. הסכמה מרבי לוי 

יצחק מברדיטשוב. 
חתימת בעלים עתיקה.

]4[, מ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. נדפס על נייר כחלחל-ירקרק. 
כתמים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $250

68. Magid Devarav Le-Ya’akov – 
Berdichev, 1808  
Magid Devarav Le-Ya’akov, a compilation 
of Rabbi Dov Ber’s teachings, the Maggid of 
Mezritch. Berdichev, [1808].
Includes a copy of a letter written by the Ba’al 
Shem Tov to his son-in-law Rabbi Avraham 
Gershon of Kitov, Kavanat Ha-Mikveh from 
the Ba’al Shem Tov and a narration of the 
Maggid of Mezritch’s trip to the Ba’al Shem 
Tov. Approbation by Rabbi Levi Yitzchak from 
Berdichev.
Antique owner’s signature.
[4], 40 leaves, 21cm. Good condition. Printed 
on bluish greenish paper. Stains. New leather 
binding.

Opening Price: $250

67. כתר שם טוב – חלק ב' – זאלקווא, 
תקנ"ה

ישראל בעל שם טוב.  כתר שם טוב, חלק שני, לרבינו 
זאלקווא, תקנ"ה ]1795[. מהדורה ראשונה.

"והם כל דברי קדשו של... ר' ישראל בעל שם טוב...". 
בחסידות.  היסוד  ומספרי  הראשונים  החסידות  מספרי 

כולל את עיקרי משנת החסידות של הבעש"ט. 
]32[ דף, חסרים: 5 דף. בעמוד אחד קרע עם חסרון בטקסט. 
17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגעי עש. שיקום דף. כתמים ובלאי. 

כריכת עור מפוארת. 

פתיחה: $1200

67. Keter Shem Tov – Second Part 
– Zholkva, 1795  
Keter Shem Tov, Second part, by Rabbi Yisrael 
Ba'al Shem Tov. Zholkva, 1795. First edition.
"And these are all the holy words of… Rabbi 
Yisrael Ba'al Shem Tov…". Amongst the first 
books on chassidut and an elementary work on 
chassidut. Includes the Ba'al Shem Tov's prin-
ciples of Chassidic teachings.
[32] Leaves, missing: 5 leaves. One page has a 
tear marring the text. 17.5cm. Good-fair condi-
tion. Moth damaged. One leaf restoed. Stains and 
wear. Magnificent leather binding.

Opening Price: $1200
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69. פרי הארץ – מהדורה שלישית 
– רוסיה-פולין

רבי  האדמו"ר  מאת  התורה,  פרשיות  על  הארץ,  פרי 
תקע"ח  אחרי  ]רוסיה-פולין,  מוויטבסק.  מנדל  מנחם 
המהדורה  פי  על  נדפסה  שלישית,  מהדורה   .]1818

השניה )מאהלוב תקע"ח(.
אלעזר  הרב...  וקבצן  ושבת...  שבת  בכל  קדשו  "דברי 
קדישא...  דארעא  ודיינא[  ]ספרא  סו"ד  זלה"ה  זוסמן 
ד"ק  שמצאנו  מה  לזה  וצירפנו  לידינו...  הגיע  וממנו 
בער  דוב  מ'  בהרב...  אברהם  הרב...  של  קדשו[  ]דברי 

ממעזריטש והוא מפ' בראשית על כוונת המקוה...".
]24[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים קלים, קשקושים 

בעפרון ובדיו. נקב בדף השער. כריכת חצי עור חדשה.

פתיחה: $200

69. Pri Ha-Aretz – Third Edition 
– Russia-Poland  
Pri Ha-Aretz, Al Parashiyot Ha-Torah, by Rabbi 
Menachem Mendel from Vitebsk. [Russia-
Poland, after 1818]. Third edition, printed based 
on the second edition (Mogilev 1818).
“His holy words from every Shabbat… com-
piled 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 on the Kavanat 
Ha-Mikveh…”.
[24] Leaves, 22cm. Good condition, stains, light 
tears, pencil and ink scribbles. Hole on the title 
page. Semi-leather new binding.

Opening Price: $200

70. מגן אברהם )טריסק( 
ספר מגן אברהם, דרושים על התורה בדרך החסידות, 
אברהם  רבי  האדמו"ר  מטריסק,  מהמגיד  שני.  חלק 
 .]1887 ]תרמ"ז  לובלין,  מטשערנוביל.  מרדכי  רבי  בן 
המחבר  האדמו"ר  בחיי  נדפסה  ראשונה,  מהדורה 

)תקס"ו-תרמ"ט(.
וידועה הסגולה בהחזקת הספר, כמו שכתב המחבר בה

קדמתו לחלק א' שבכח ברכת אברהם אבינו "הנני מברך 
את כל אשר יקח את הספר הזה כי יתמשכו עליו חסדים 

רבים... למלאת כל משאלותכם בנים ובני בנים...".
מפאסט- ]צימרינג  הירש  צבי  רבי  של  בעלות  רישומי 
בוואסלאוויץ  רב  היה  אשר  זללה"ה  מהרד"ך  חתן   ]-

וגראסויטשין.
קיד דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית נאה, בלויה.

פתיחה: $280

70. Magen Avraham – Trisk  
The book Magen Avraham, containing homi-
letics on the Torah, based on Chasidut. Second 
part. By the Maggid of Trisk, Rebbe Avraham 
ben Rabbi Mordechai of Chernobyl. Lublin, 
1887. First edition, printed in the lifetime of the 
author (1806-1889).
The segula of owning this book is well-known, 
as the author wrote in his introduction to Part 
One – that from the strength of the blessing 
of Avraham Avinu, he "blesses whoever holds 
the book, that he will experience Hashem's 
abundant kindness… and have children and 
grandchildren".
Ownership inscription – Rabbi Tzvi Hirsh 
[Tzimring from Past--] son-in-law of the 
Mahardach, who was Rabbi in Waslawitz and 
Grosswichen.
114 Leaves. 22.5cm. Good condition. Original 
pretty worn binding.

Opening Price: $280
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71. ספר דברי חיים מהדורה מיוחדת – עם 
הקדשת האדמו"ר מטשאקאווא-צאנז 

בבא  חידושי  ומועדים.  התורה  על  חיים  דברי  ספר 
מציעא, מהאדמו"ר רבי חיים הלברשטאם. ירושלים-ניו 

יורק, תש"ו )1946(. 
האדמו"ר  ע"י  לאור  שיצאה  מיוחדת  מהדורה 
מטשאקאווא-צאנז, לרגל יום השנה ה-70 לפטירת זקנו 

רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל ה"דברי חיים". 
ומהדורה זו נדפסה בניו יורק, אולם משום קדושת ירוש

לים עיר הקודש חזר האדמו"ר והדפיס את השער ודף 
נוסף בירושלים, הסיר את השער המקורי והדביק בראש 
כל טופס את שני הדפים שנדפסו בארץ הקודש. ]ראה 
על כך מאמרו של הביבליוגרף נפתלי בן מנחם סיני ל' 

תשי"ד, עמ' קנד[.
בכתב  תשי"א,  משנת  מרשימה  הקדשה  השער,  בדף 
האדמו"ר  הלברשטאם  יעקב  רבי  של  וחתימתו  ידו 
אב"ד  זריהן  חי  יעקב  לרבי  המו"ל,  מטשאקאווא-צאנז 

טבריה. חתימת הרב זריהן.
סיני  רבי  בן  )תרנ"ז-תשכ"ח(  הלברשטאם,  יעקב  רבי 
של  בנו  מגארליץ,  ברוך  רבי  )בן  מזמיגראד,  אדמו"ר 
משאץ.  שלום  רבי  האדמו"ר  חתן  חיים"(  ה"דברי  בעל 
משנת תרפ"ה אב"ד טשאקאווא. בשנת תרצ"ד חלם על 
לירושלים,  ועלה  הרבנות  את  עזב  המתקרבת,  השואה 
בה הקים את בית מדרשו. בשנות השואה היה בארה"ב 
לארץ  השואה  אחרי  חזר  ההצלה.  בועד  רבות  ופעל 
ישראל, ושב לארה"ב. בניו הם הגאונים המפורסמים רבי 
משה הלברשטאם זצ"ל ורבי נפתלי הלברשטם שליט"א 

אדמו"ר מטשאקאווא, מראשי "העדה החרדית".
]2[, פב, ]2[, קטז דף. 28 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכה מקורית 

של "הוצאת שרגא פאבלישינג", מעט פגועה.

פתיחה: $250

71. A Special Edition of the Book 
Divrei Chaim – With Dedication of 
Chakova-Sanz Rebbe  
Divrei Chaim, New York-Jerusalem, 1946. 
Special edition published by Rebbe Ya'akov 
Halberstam in honor of the 70th yahrzteit of 
his grandfather, Rebbe Ya'akov Halberstam of 
Sanz, author of the Divrei Chaim.
This edition was printed in New York, however, 
because of the special sanctity of Jerusalem, 
the Rebbe had the title-page and another page 
reprinted in Jerusalem. He removed the origi-
nal title-page from each copy and inserted the 
two Jerusalem pages instead. (Regarding this, 
see the bibliographer Naftali Ben Menachem's 
article, Sinai 30, 1954, page 154).
On page before title-page appears impressive 
dedication from 1951, in handwriting and 
with signature of Rebbe Ya'akov Halberstam of 
Chakova-Sanz to Ya'akov Chai Zrihan.
Rebbe Ya'akov Halberstam, son of Rebbe Sinai 
of Zemigrad, son of Rebbe Baruch of Gerlitz, 
son of author of Divrei Chaim. Served from the 
year 1925 as Av Beit Din in Chakova. In 1942 
he dreamt of the holocaust that would soon 
destroy European Jewry. He consequently left 
the rabbinate and came to Jerusalem, where he 
established Yeshivat Divrei Chaim – Chakova. 
During the holocaust years the Rebbe was in 
the US, where he was very active in the Va'ad 
Hatzala Organization for rescuing European 
Jews. After the war he returned to Israel, later 
he returned to the US. His sons are Rabbi 
Moshe Halberstam, as well as Rebbe Naftali 
Halberstam shlita, Rebbe of Chakova and head 
of the Eda Hacharedit.
[2], 82, [2], 116 pages. 28cm. Very good condition. 
Original binding of Shrga Publishing, slightly 
damaged.

Opening Price: $250
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72. שבחי בעל שם טוב – שלש מהדורות
..." והוא תהלות ישראל,  1. ספר שבחי בעל שם טוב, 
איז גדרוקט גיווארין אויף לשון הקודש מאת... תלמידי 
בעל שם טוב... האבין מיר דאס ספר מעתיק גיוועזין..." 
)המעתיק ... אליעזר פאוויר(. ]זולקווא[, ]תקע"ז 1817[. 

יידיש. )חסרים 7 דפים והושלמו בצילום(. 
2. שבחי הבעש"ט – הרובישוב, ]תקע"ז 1817[. )חסרים 

3 דפים ראשונים אחרי השער, ונמצאים בצילום(.
3. שבחי הבעש"ט – זולקווא, ]תר"י[ 1850.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $750

72. Shivchei Ba’al Shem Tov – 
Three Editions  
1. Shivchei Ba’al Shem Tov. Copyist… Eliezer 
Pavir. [Zholkva], [1817]. Yiddish. (7 pages miss-
ing and replaced with photocopy).
2. Shivchei HaBa’al Shem Tov – Hrubieszow, 
[1817]. (First 3 pages following title page miss-
ing and replaced with photocopy).
3. Shivchei HaBa’al Shem Tov – Zholkva, 1850.
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $750

73. "שומר אמונים" - הגהות בכתב יד 
חלקים  לאמונה.  הלבבות  לחזק  אמונים,  שומר  ספר 
א-ב, ובסוף נלוו אליו קונטרס אהבת הבורא ואני מאמין 

ירוש ראטה[.  אהרן  רבי  ]מאת  ושמחה  דביקות  וושירי 
לים, ]תש"ב, 1942[. מהדורה ראשונה. 

כעשרים הגהות של תיקוני טעויות ]בכתב יד קדשו של 
המחבר?[. בדף האחורי רישום "מוגה". 

האדמו"ר הקדוש רבי אהרן )ר' אהר'עלע( רוט - )תרנ"ד-
בוויטצן.  זילברשטיין  ישעיה  רבי  בישיבת  למד  תש"ז(. 

73. Shomer Emunim – Including 
Handwritten Glosses   
Shomer Emunim for strengthening the faith. 
Sections 1-2, including Ahavat HaBoreh pam-
phlet, Ani Ma’amin [thirteen principles of 
faith] and songs of joy and devotion [by Rabbi 
Aharon Roth]. Jerusalem, [1942]. First edition. 
Approximately twenty glosses of corrections 
[in the handwriting of the author?]. On last 
page notation “proofread”.
The holy Rebbe, Rabbi Aharon (Ahraleh) Roth 
– (1894-1947) studied in the yeshiva of Rabbi 
Yishaya Zilberstein in Vietzen. Was a Hassid 
and disciple of the Rebbe from Bluzhov and 
the Rebbe from Belz. He served G-D from 
youth with great devotion, established sects 
for service of the Almighty in Budapest and in 
Satmar and named them Shomer Emunim. In 
1925 he immigrated to Jerusalem and there too 
established a group of Hassidim and students. 
Between the years 1930-1939 he returned to his 
Hassidic sect in Satmar and later on moved to 
Bergsas. In 1939 he returned to Jerusalem and 
reestablished his holy sect which continues until 
this very day, in the Hassidic congregations 
of Toldot Aharon, Shomer Emunim, Toldot 
Avraham Yitzchak and others. (Encyclopedia 
of Hassidism, 1, 175-178). 
His many books (Taharat HaKodesh, Shulchan 
HaTahor, Shomer Emunim, Mevakesh Emunah 
and others) were published in many editions. 
This book is the most central in the Torah of 
Hassidism and faith which Rabbi Aharon be-
queathed to future generations. His first edition 
was published anonymously. 
[1], 7, [1], 10-37, 125 leaves; 11, [7 leaves printed 
in a different printing press?]; [1], 55, 34; [1], 
44, [4] leaves. Dry paper, good condition (well-
preserved relative to other copies), damage to 
corners of margins of first pages. Original bind-
ing, damaged. 
The book was published in stages (printing of 

והאדמו"ר  מבלוזוב  רצ"א  האדמו"ר  של  ותלמיד  חסיד 
ייסד  נפש.  במסירות  מנעוריו  ה'  עובד  מבעלז.  רי"ד 
חבורות לעבודת ה' במסירות נפש בבודפשט ובסאטמר 

ווקרא שמן "שומר אמונים". בשנת תרפ"ה עלה לירוש
לעבודת  ותלמידים  חסידים  חבורת  הקים  בה  וגם  לים 
ה' בדרכי החסידות. בשנים תר"ץ-תרצ"ט חזר לחבורת 
תרצ"ט  בשנת  לברגסס.  עבר  ואח"כ  בסאטמר  חסידיו 
הקדושה,  חבורתו  את  מחדש  וארגן  לירושלים,  חזר 
החסידיות  בקהילות  דרכו,  את  ימינו  עד  שממשיכה 
אברהם  "תולדות  אמונים",  "שומרי  אהרן",  "תולדות 

יצחק" ועוד. )אנצי' לחסידות א', קעה-קעח(.
ספריו הרבים )"טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר 
רבות.  יצאו במהדורות  ועוד(  "מבקש אמונה"  אמונים" 

וספר זה שלפנינו הוא המרכזי בתורת החסידות והאמו
נה שהנחיל ר' אהרן לדורות. מהדורתו הראשונה יצאה 

בעילום שם המחבר.
]1[, ז, ]1[, י-לז, קכה דף; יא, ]7 דף נדפסו בדפוס אחר?[; ]1[, 
נה, לד; ]1[, מד, ]4[ דף. נייר יבש, מצב טוב )שמור באופן יחסי 
הראשונים.  הדפים  שולי  בפינות  פגיעות  אחרים(,  לעותקים 

כריכה מקורית עם פגיעות.
הספר יצא בשלבים )הדפסת קונטרסים( בשנים תש"א-
ומכאן פשר ספירות הדפים הרבות בספר אחד.  תש"ג, 

ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0167199.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

pamphlets) during the years 1941-1943, which 
explains the reason for the many page counts 
in one book. See Bibliography Institute CD, 
record 0167199. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $180
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74. דרך אמונה - טשרנוביץ, תרט"ז – עותק 
מיוחד

והמועדים  התורה  על  א-ב,  חלקים  אמונה,  דרך  ספר 
הזוה"ק  דרכי  עפ"י  פסח(,  של  והגדה  שמות  )בראשית 
סיהאט  אב"ד  )שטרן(  מנדל  מנחם  רבי  והחסידות. 
 .)1856-1857( תרט"ז-תרי"ז  טשערנאוויץ,  )סיגט(. 

מהדורה יחידה. 
הח ומתלמידיהם  במרמורש  הרבנים  מגדולי  והמחבר: 

שובים של ה"ישמח משה", המגיד מקוזניץ ורבי מנדלי 
וכיהן  איגרא  משולם  רבי  ע"י  להוראה  נסמך  מקוסוב. 
תקס"ב  בשנת  מליסא.  יעקב  רבי  של  דינו  בבית  כדיין 
של  הראשון  הראשי  הרב  והיה  סיגט  לאב"ד  נתמנה 
מקוסוב  מנדלי  רבי  האדמו"ר  רבו  מרמורש.  מחוז  כל 
רצה להכתירו כאדמו"ר, אך הוא סירב וקיבל עליו את 
נפטר  מקוסוב.  חיים  רבי  האדמו"ר  רבו,  בן  של  מרותו 
עמ'  ג',  לחסידות,  באנצי'  אודותיו,  )ראה  תקצ"ד  שנת 

קמא-קמב(.
]4[, נב, ]2[ דף; נ דף. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. 

כריכת בד נאה, לא מקורית.
שאינם  נוספים  דפים   2 כרוכים  א'  חלק  בסוף  נדיר. 
שנדפס  ט',  ודף  הטעות  לוח  העותקים,  ברוב  נמצאים 
מחדש בשינויי לשון ובאותיות קטנות יותר, דפים אלה 

74. Derech Emunah, Tchernovitz, 
1856 – Special Copy   
Derech Emunah, parts 1-2, on the Torah 
and holidays (Bereshit, Shmot and Passover 
Haggada), according to the Zohar and 
Hassidism. Rabbi Menachem Mendel (Stern) 
Av Beit Din of Siget. Tchernovitz, (1856-1857). 
Only edition. 
The author: among the great Maramureş rabbis 
and among the prominent disciples of the 
Yismach Moshe, the Magid from Koznitz and 
Rabbi Mendeli from Kosov. Ordained for the 
rabbinate by Rabbi Meshulam Igra and served 
as Dayan in the Beit Din of Rabbi Ya’akov of 
Lisa. In 1802 was appointed as Av Beit Din of 
Siget and was the first chief rabbi of the entire 
region of Maramureş. His rebbe Rabbi Mendeli 
from Kosov wanted to appoint him as rebbe, 
however, he refused and accepted the mastery of 
the son of his rebbe, Rabbi Chaim from Kosov. 
He passed away in the year 1834 (for additional 
information related to him see, Encyclopedia of 
Hassidism, 3, pages 141-142). 
[4], 52, [2] leaves; 50 leaves. 24cm. Good-fair 
condition, stains and signs of wear. Fine cloth 
binding, unoriginal. 
Rare. At end of first part: 2 pages which are not 
included in most copies, error chart and leaf 9 
which was reprinted with changes in language 
and in smaller letters, these pages are not listed 
in the Bibliography CDs and does not appear in 
Otzar HaChocmah. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $180

אינם רשומים בתקליטורי הביבליוגרפיה ואינם נמצאים 
ב"אוצר החכמה".

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $180
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75. דברי תורה מהאדמו"ר ממונקאטש - 
הגהות בכתב-יד

ורביעאה.  תליתאה  תניינא,  מהדורה  תורה,  דברי  ספר 
מונקא אב"ד  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  ומהאדמו"ר 

תרפ"ט-תר"ץ  מונקאטש,  אלעזר".  "מנחת  בעל  טש 
 .)1929-1930(

חתימות וחותמות בעלים. רישומי חידושי תורה, הערות 
למדניות והשגות על דברי המחבר, ]משני כותבים?[.

סו דף; ]1[, מח, ]1[ דף; נד, ]2[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
ללא כריכה.

פתיחה: $120

75. Divrei Torah by the Rebbe 
of Mukachevo – Handwritten 
Glosses  
Divrei Torah, second, third and fourth edi-
tions. By Rebbe Chaim Elazar Shapira, Rabbi 
of Mukachevo, author of Minchat Elazar. 
Mukachevo, 1929-1930.
Owners' signatures and stamps. Inscriptions 
of Torah novellae, learned notes and glosses on 
the author's words, [written by two people?].
66 leaves; [1], 48, [1] leaf; 54, [2] leaves. 23cm. 
Good-fair condition. Missing binding.

Opening Price: $120

76. עטרת תפארת ישראל – ספר סגולה
עטרת תפארת ישראל, על התורה ]בדרך הנסתר[, מאת 
 .1871 תרל"א  ווארשא,  מסאטינוב.  חריף  ישראל  רבי 
ואדמו"רים   מרבנים  רבות  הסכמות  שניה.  מהדורה 
טשרנוביל,  )טשורטקוב(,  פאטיק  שטפנשט,  )סדיגורא, 

טריסק, טולנא, סקוירא, קוסוב, קומרנא ועוד(.
וגימט אותיות  צירופי  קדושים,  שמות  הרבה  ובספר 

גדולי  של  בהסכמותיהם  עוטר  וסגולות.  חזיונות  ריות, 
שכותבים  ההדפסה,  בתקופת  החסידיים  האדמו"רים 

76. Ateret Tif'eret Israel – A 
Talisman Book  
Ateret Tif 'eret Israel, on the Torah [the unseen], 
by Rabbi Israel Charif of Satinov. Warsaw, 
1871. Second edition. Many approbations by 
Rabbis (Sadigura, Stefanesti, Patik, Tchortkov, 
Chernobyl, Trisk, Tolna, Skver, Kosov, 
Komarna and more).
The book contains many holy names, gematrias 
and letter combinations, visions and talismans. 
Approbations by leading Chassidic Rebbes of 
the printing period, who write about the holi-
ness of the book and having a copy at home in 
itself serves as a talisman for protection against 
any evil and for success in every matter. Rabbi 
Avraham Ya'akov of Sadigura wrote: "this holy 
book is full with holy names and angels' names 
who are capable of curing and protecting and 
endowing much success and blessings".
Rabbi Israel Son of Rabbi Shlomo Charif of 
Satinov (1696-1781, Encyclopedia of Chassidut, 
2, 287-288). One of the favorite disciples of the 
Ba'al Shem Tov, known for his sharpness which 
was the reason for his nickname "Israel Charif". 
In this book he explicitly refers to "My holy 
rabbi Israel Ba'al Shem".
[1], 3, 82, [2] leaves with name of volunteers to 
buy the book – other copies exist with an ad-
ditional leaf]. 25cm. Good condition, Moisture 
marks. New binding.

Opening Price: $300

החזקתו  שעצם  כך  ועל  הספר  של  קדושתו  על  כולם 
להצלחה  הבית,  בני  על  לשמירה  סגולה  היא  בבית 
בכל העניינים, ולהגנה מכל פגע רע. כך לדוגמה, כותב 
האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא: "הספר הק' הזה 

המסו המלאכים  ושמות  הקדושים  בשמות  הוא  ומלא 
ולשפעת  נזיקין  אבות  ארבעה  ושמירת  לרפואה  גלים 

ברכה והצלחה". 
רבי ישראל ב"ר שלמה חריף מסאטינוב )תנ"ו-תקמ"א, 
אנצ' לחסידות ב, תקנז-תקנח(. מתלמידיו החביבים של 
הבעל שם טוב, נודע בחריפותו בתורה ועל כן כונה רבי 
ישראל חריף. בספרו זה מזכיר במפורש את "מורי ורבי 

הרב הקדוש רבי ישראל בעל שם".
ישנם   – הספר  לקניית  המתנדבים  שמות  דף   2[ פב,  ג,   ,]1[
וסימני  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   25 נוסף[.  דף  עם  עותקים 

רטיבות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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78. ארץ החיים - חותמות האדמו"ר 
מקנטיקוזיבה

שיר  ישעיהו,  מתהלים,  לקוטים  החיים,  ארץ  ספר 
חיים  רבי  מהאדמו"ר  ואיכה,  אסתר  מגלות  השירים, 
מטשרנוביץ )בעל "סידורו של שבת" ו"באר מים חיים"(. 

טשרנוביץ, תרכ"א 1861.
קאנטי ראבינאוויטש  "פנחס  רבי  האדמו"ר  וחותמות 

תיקונים  מספר  ושלם".  "מוגה  בכת"י  רישום  קאזיווע". 
בכת"י בגליונות הספר.

הרבנים  אוצר  )תרכ"א-תרפ"ו,  רבינוביץ  פנחס  רבי 
ממלא  חרסון(.  )פלך  בקנטיקוזיבה  אדמו"ר   ,)16957
מתואר  יואל.  יצחק  רבי  מליניץ,  האדמו"ר  אביו  מקום 
יצחק"  "עבודת  חיבורו  התורה".  בנגליות  עצום  כ"גאון 
ישראל  יעקב  רבי  מבניו:  יד.  בכתב  נשאר  התורה  על 
אב"ד  רבינוביץ  נחום  מנחם  ורבי  מחרסון"  "האדמו"ר 
ורבי  רבי משה מסטולין  בין חתניו: האדמו"רים  חיפה. 
יצחק מסקווירא. )ראה אודותיו: אלפסי, אנצי' לחסידות, 

כרך ג', עמ' תקלט(.
קרועה  כריכה  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   20 דף,  ל   ,]2[

ומנותקת.

פתיחה: $300

77. Sefer Yesod Yosef – Zhitomir, 
1867 - Approbations and Blessings 
from the Chernobyl and Skverrer 
Rebbes.  
The book Yesod Yosef, by Kabbalist Rabbi Yosef, 
Rabbi of Dubno. Zhitomir, 1867. Published by 
Rabbi Avraham Shalom Shadov.
Approbation from the Rebbe, Rabbi Aharon 
son of Rabbi Mordechai of Chernobyl, he 
writes about the book: "The sacred book Yesod 
Yosef composed by the saintly Rabbi of Kav 
HaYashar… and this book does not move from 
my saintly father, the Rebbe's table… I appeal 
to everyone to purchase the book at its full 
price, and learn from its holy words… and he 
should be blessed both spiritually and physi-
cally, with sons, a good life and sustenance". 
The publisher, Rabbi Gedaliah of Karstishov 
adds: "And I, the publisher was in Skver and 
Rabbi Yitzchak permitted me to print this 
book for him, he enjoyed it tremendously and 
wishes that all his parishioners purchase the 
book and benefit from it constantly".
[1], 74, [1] leaf. 20.5cm. Good condition, stained. 
Original binding, slightly worn. 
The final page of the error chart, is rare and is 
not recorded on the Vinograd-Rosenfeld CD 
nor in the Bibliography Institute CD, record 
0135636.

Opening Price: $200

77. ספר יסוד יוסף – זיטומיר, תרכ"ז - ספר 
סגולה, בברכות האדמו"רים מטשרנוביל 

וסקווירא 

ספר יסוד יוסף, מהגאון המקובל רבי יוסף אב"ד דובנא. 
זיטאמיר, תזכ"ר 1867. דפוס רבי אברהם שלום שאדאוו.
מטשרנו מרדכי  רבי  בן  אהרן  רבי  האדמו"ר  והסכמת 

"ספר קדוש יסוד יוסף מהאיש  ביל, הכותב על הספר: 
זז  לא  יוסף  יסוד  אשר  הישר...  קב  של  רבו  אלוקים 
משולחן הטהור של אבי האדמו"ר איש אלוקים קדוש 
זיע"א... גם אני מבקש שיקנה כל או"א הספר הקדוש 
ותבא  הקדושים...  בדבריו  בו  ויעיין  מלא  בכסף  הלזה 
]=ברוחו בבחומ"  ברו"ג  להטיבם  נוספת  ברכה  זעליהם 
ניות וגשמיות, בבני חיי ומזוני[ רויחי". המו"ל רבי גדליה 
מקרשטישוב, מוסיף וכותב עוד: "ואני המ"ל הייתי בק' 
סקווירא, והרב ר' יצחק שליט"א נתן לי רשות לדפוס 
הזה,  הקדוש  הספר  מהדפסת  נהנה  שמאד  בשבילו, 
ויעיינו  הזה  הספר  יקנו  שלומו  אנשי  שכל  ג"כ  ורצונו 

בו תמיד". 

]1[, עד, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה מקורית, 
מעט בלויה.

והדף האחרון של לוח הטעות, נדיר ואינו רשום בתקלי
טור וינוגרד ורוזנפלד ובתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, 

רשומה 0135636.

פתיחה: $200
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78. Eretz Ha-Chayim – Ink Stamps 
from the Admor of Kantikoziva  
Eretz Ha-Chaim Likutim of Tehilim, 
Yesha'ayahu, Shir Ha-Shirim, Megilot Esther 
and Eyicha, by Rabbi Chaim of Tchernovitz. 
(Author of the “Siduro shel Shabbat” and the 
“Be’er mayim Chayim”) Tchernovitz, 1861. 
Ink stamps from Rabbi “Pinchas Rabinowitz 
kantikoziva”. Handwritten caption “corrected 
and completed”. Several handwritten correc-
tions on the book’s sheets.
Rabbi Pinchas Rabinowitz (1861-1926, Ozar 
Ha'Rabbanim 16957), was Admor in kan-
tikoziva (Charson region). He filled the posi-
tion 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 Skver. (For additional 
information related to him see: Encyclopedia of 
Hassidism, volume 3, page 539).
[2], 30 leaves, 20cm. Good condition. Few stains, 
torn and detached binding.

Opening Price: $300

79. עלים לתרופה – ברדיטשוב, תרנ"ו
עלים לתרופה, לעורר את האדם לעבודת הבורא ב"ה, 

ומאת רבי נתן שטרנהארץ )מוהרנ"ת מברסלב(. ברדיט
שוב, תרנ"ו 1896. מהדורה ראשונה.

חותמות ורישום בעלים: "אליהו חיים רויזען" מירושלים.
288 עמ', 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים קלים בשולי 

הדפים. כריכה בלויה ורופפת.

פתיחה: $200

79. Alim Li-Trufah – Berdichev, 
1896  
Alim Li-Trufah, to awaken Man to the service 
of the Creator, by Rabbi Nathan Sternharz 
(Moharanat from Breslev). Berdichev, 1896. 
First edition.
Ink-stamps and owner inscription: “Eliyahu 
Chaim Rosen” from Jerusalem.
288 pages. 19.5cm. Fair condition. Stains, light 
tears on leaves’ edges. Torn and loose binding.

Opening Price: $200

80. כלי הרואים – צבי אלימלך שפירא 
מדינוב – למברג, תרכ"ב 

כלי הרואים, פירוש על ספר עובדיה, עם "הנהגות אדם" 
ו"לקוטים נחמדים בפסוקי משלי". מאת האדמו"ר רבי 
]תרכ"ב[  )לבוב(,  למברג  מדינוב.  שפירא  אלימלך  צבי 

 .1862

80. Keli Haro'im – Zvi Elimelech 
Shapira of Dynów – Lemberg, 1862  
Keli Haro'im, a commentary on The Book of 
Ovadia, with Hanhagot Adam and "a nice 
anthology on p'sukim in Mishlei." By the 
Admor Rabbi Zvi Elimelech Shapira of Dynów. 
Lemberg (lvov), 1862.
The book was first printed in Lemberg 1848.
[24] Leaves, 14.5cm. Very good condition. Few 
stains. New binding.

Opening Price: $100

הספר נדפס לראשונה בלמברג תר"ח.
כריכה  כתמים.  מעט  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   14.5 דף,   ]24[

חדשה.

פתיחה: $100
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81. תוספות חיים – טשרנוביץ, תרכ"א-תרכ"ג 
– ארבעה חלקים

החסידות,  בדרך  ומועדים  התורה  על  חיים,  תוספות 
טשרנוביץ-למברג,  ברוקשטיין.  יוסף  חיים  רבי  מאת 

תרכ"א-תרכ"ג 1861-1862. מהדורה יחידה.
– על בראשית,  ארבעה חלקים, חמשה שערים: חלק א' 
חלק ב' – על שמות-ויקרא, חלק ג' )נקרא "חלק שני"( – על 

במדבר-דברים, חלק ד' – דרושים על המועדים וזמנים.
הרב הקדוש רבי חיים יוסף ברוקשטיין )נפטר תרכ"ה, 
בקדושתו,  מפורסם  וחסיד  גאון   ,)6367 הרבנים  אוצר 
יצחק  לוי  ורבי  התניא  בעל  של  תלמידם  בפוסטין.  רב 
בני  ודברי  לדבריהם  מקור  מהווה  ספרו  מברדיטשוב. 

דורם, אשר הכירם. 
]3[, לו; ]2[, מב; ]1[, טז; ]2[, טז; ]1[, כב דף, 24 ס"מ. מצב 
טוב. כתמים. נקבי-עש. קרעים במספר דפים בסוף הספר )עם 
הדפים  מספירת  שונה  )מעט  חדשה.  כריכה  טקסט(.  חסרון 

בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0122992(.

פתיחה: $200

81. Tosfot Chaim – Tchernovitz, 
1861-1862 – Four Parts  
Tosfot Chaim on the Torah and on the festivals 
by Chassidic interpretation, by Rabbi Chaim 
Yoseph Brookstein. Tchernovitz-Lemberg, 
1861-1862. Only edition.
Four parts, five title pages: Part 1 – Bereshit, 
Part 2 – Shemot-Vayikra, Part 3 (called Part 2) 
– on Bamidbar-Devarim, Part 4 – sermons on 
the festivals and times.
Rabbi Chaim Yoseph Brookstein (died 1865, 
Otzar HaRabbanim 6367), a gaon and chas-
sid renowned for his holiness, Rabbi of Pistin. 
Disciple of the Ba’al Hatanya and Rabbi Levi 
Yitzchak of Berdichev. His book is a source of 
their words and the words of the rabbis of their 
generation whom he knew.
[3], 36; [2], 42; [1], 16; [2], 16; [1], 22 leaves, 24cm. 
Good condition. Stains. Moth holes. Tears to a 
number leaves at end of book (with missing text). 
New binding. (Slightly different from leaf num-
bering in the Bibliography Institute CD, record 
0122992).

Opening Price: $200

82. לקוטי מהר"א – וורשא, תרנ"ד
אלעזר  רבי  מאת  התורה,  על  ליקוטים  מהר"א,  לקוטי 

מקוזניץ. וורשא, תרנ"ד ]1893[. מהדורה שניה.
הרב הקדוש רבי אלעזר הופשטיין )נפטר תרכ"ב, אוצר 
של  בנו  קוזניץ.  בשושלת  אדמו"ר  2857א(,  הרבנים 
"המגיד  של  ונכדו  בריעה  אליקים  משה  רבי  האדמו"ר 

מקוזניץ". 
]64[ עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

82. Likutei Mahara – Warsaw, 
1893  
Likutei Mahara – Essays on the Pentateuch, by 
Rabbi Elazar of Kosnitz. Warsaw, 1893. Second 
edition.
Rabbi Elazar Hopstein (died 1862, Otzar 
HaRabbanim 2857a), Rebbe of the Kosnitz dy-
nasty. Son of the rebbe, Rabbi Moshe Elyakim 
Brie and grandson of the "Kosnitzer Maggid".
[64] Pages. 18cm. Good condition. Stains. New 
binding.

Opening Price: $100
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83. לקוטי שושנים – לבוב, תרל"ד
מאת  התורה,  על  חסידות  מאמרי  שושנים,  לקוטי 
האדמו"ר רבי משה צבי מסאווראן. לבוב, ]תרל"ב 1872[. 
מסאווראן  הקדוש  הרב   – גיטערמן  צבי  משה  רבי 
שסט-שעא(,  עמ'  ג,  לחסידות  אנצי'  )תקל"ה-תקצ"ז, 
עליו  שאמר  ממז'יבוז.  ברוך  רבי  של  המובהק  תלמידו 
"אם היה לי מנין של תלמידים כמו ר' משה צבי, היה לי 
קל להביא את משיח צדקנו". השפעתו היתה גדולה על 
עד  ברסלב,  לחסידות  בחריפות  התנגד  חסידים.  אלפי 
כדי איסור לאכול משחיטתם וכיו"ב, אך אעפ"כ רשמו 

חסידי ברסלב את שמו בין "שמות הצדיקים".
חיתוך  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   17 דף.   ]17[

שוליים לא-אחיד. כריכה חדשה.

פתיחה: $150

83. Likutei Shoshanim – Lvov, 1874  
Likutei Shoshanim, Chassidic essays on the 
Pentateuch, by Rabbi Moshe Zvi of Savran. 
Lvov, 1872.
Rabbi Moshe Zvi Gitterman of Savran (1775-
1837, Encyclopedia of Chassidut, Vol. III p. 
369-371), ardent disciple of Rabbi Baruch 
of Miedzyboz. He would testify that "with 
a quorum of disciples of such caliber it is a 
simple task to bring the Messiah". He was a 
major influence over thousands of Chassidim. 
He protested vehemently against the Breslaver 
chassidut unto the extent of prohibiting their 
ritual slaughter etc., nevertheless, the Breslaver 
Chassidim still included him in their list of 
"Righteous Names". 
[17] Leaves. 17cm. Good-fair condition. Stains 
and wear. Cutting of margins is not uniform. 
New binding.

Opening Price: $150

84. קול אריה – טשרנוביץ, תרכ"ב
ספר קול אריה, מאמרים על התורה, מאת רבי אריה ליב 
מוכיח מפולנאה. טשרנוביץ, תרכ"ב 1862. מהדורה שניה.
והרב הקדוש רבי אריה ליב "המוכיח מפולנאה", מתלמי
די הבעל שם טוב )נפטר תק"ל, אוצר הרבנים 3354א(.

כריכה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 דף.  קיא-קל  קו,   ,]2[
חדשה.

פתיחה: $150

84. Kol Aryeh – Tchernovitz, 1862 
The book Kol Aryeh, essays on the Pentateuch, 
by Rabbi Aryeh Leib Mochiach of Polonnoye, 
Tchernovitz, 1862. Second edition.
Rabbi Aryeh Leib "the Polonnoye Preacher", 
disciple of the Ba'al Shem Tov (died 1770, Otzar 
HaRabbanim 3354a).
[2], 106, 111-130 leaves. 17.5cm. Good condition. 
Stains. New binding. 

Opening Price: $150

85. עשירית האיפה / פני זקן – ספרי רבי 
יצחק אייזיק מקומרנא

תורת כהנים – ספרא, עם ביאור עשירית האיפה, מאת 
לבוב  מקומרנא.  סאפרין  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו"ר 

]תר"ט[ 1848. מהדורה יחידה.
טוב.  מצב  ס"מ.   35 משובש[.  דפים  ]מספור  דף  קנח   ,]2[

כתמים. סימני עובש. קרעים בשולי דפים. 
כרוך עם: מסכת שקלים – תלמוד ירושלמי, עם פירוש 

מקו ספרין  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו"ר  מאת  זקן,  ופני 
ולא  נדיר  יחידה.  מהדורה   .]1851[ תרי"א  לבוב  מרנא. 

מופיע בתקליטור הביבליוגרפיה.
]כט[ דף, חסרים: שלשה דפים אחרונים. 35 ס"מ. מצב טוב-

השער  בדף  חור  אחרונים.  ובדפים  השער  בדף  קרע  בינוני. 
ובמספר דפים. כתמים. סימני עובש. 

פתיחה: $500
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86. תוספתא למדרש פנחס – רבי פנחס 
מקוריץ 

פנחס  רבי  מפי  נעם  אמרי  פנחס,  למדרש  תוספתא 
שפירא מקוריץ. לבוב, ]תרנ"ו[ 1896. מהדורה יחידה.

בדף  כתבי-יד.  מתוך  מקוריץ,  פנחס  מרבי  מאמרים 
האחרון העתקת מכתב ששלח רבי פנחס מקוריץ לרבי 
ישעיהו מדינאוויץ וכן מספר מאמרים מפי רבי גדליהו 

רבינוביץ מליניץ וה"חוזה מלובלין".
כד דף, 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $120

87. אמרי קדוש – רבי אורי מסטרליסק, 
תרל"ב

למברג,  מסטרליסק.  פינחס  בן  אורי  רבי  קדוש,  אמרי 
]תרל"ב[ 1872. מהדורה שלישית.

לדפוס  הובאו  מסטרליסק,  אורי  מרבי  אמרים  לקוטי 
"מכ"י הנמצא תחת יד הרב... רבי זאב וואלף מלבוב... 
ששמע  ודבור  דבור  כל  בעצמו  וכתב  תלמידו  שהיה 

מפיו הקדוש".
האדמו"ר "השרף" רבי אורי מסטרליסק )נפטר תקפ"ו, 
אוצר הרבנים 1920(, ממפיצי החסידות בגליציה. נולד 
ממזריטש  המגיד  הבטחת  בעקבות  אביו,  של  בזקנתו 

לאמו, שתלד בן "שיהיה אור המאיר לעולם".
פגיעה  עם  קצוצים  שוליים  טוב.  מצב  ס"מ.   15.5 דף,   ]13[
מקצועי.  שיקום  משוקמים  קרעים  כתמים.  השורות.  בסופי 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

86. Tosefta Le-Midrash Pinchas – 
Rabbi Pinchas of Korets  
Tosefta Le-Midrash Pinchas, pleasant words by 
Rabbi Pinchas Shapira of Korets. Lvov, 1896. 
Only edition.
Essays by Rabbi Pinchas of Korets, from a 
manuscript. On the last leaf, there is a copy of a 
letter sent by Rabbi Pinchas of Korets to Rabbi 
Yeshayahu of Dinowicz as well as several essays 
by Rabbi Gedalyahu Rabinowitz of Linitz and 
the “Seer of Lublin”.
24 leaves, 17cm. Good condition. Stains. Rebound.

Opening Price: $120

85. Asirit Ha'eifah / P'nei Zaken – 
Books of Rabbi Yitzchak Issac of 
Komárno  
Torat Kohanim – Sifra, with commentary 
Asirit Ha'eifah, by Rabbi Yitzchak Issac Safrin, 
Komárno Rebbe. Only edition.
[2], 158 Leaves [leaves incorrectly numbered]. 
35cm. Good condition. Stains. Traces of mildew. 
Page's margins torn.
Bound together with: Shekalim tractate of 
the Jerusalemite Talmud, with commentary 
P'nei Zaken by Rabbi Yitzchak Issac Safrin of 
Komárno. Lvov, 1851. Only edition. Rare, does 
not appear on the Bibliography Institute CD.
[29] Leaves, missing: three final leaves. 35cm. 
Tear on title page and on final pages. Hole in title 
page and several other pages. Stains. Traces of 
mildew.

Opening Price: $500
868788
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87. Imrei Kadosh – Rabbi Uri of 
Strelisk, 1872  
Imrei Kadosh, by Rabbi Uri son of Pinchas of 
Strelisk (Strelishcha). Lemberg, 1872. Third 
edition.
A compilation of Rabbi Uri of Strelisk’s teach-
ings, brought to print “based on the manuscripts 
written by his disciple, Rabbi Ze’ev Wolf of Lvov, 
who wrote every word he heard from his Rabbi”.
The Admor “Ha-Saraf” Rabbi Uri of Strelisk 
(who passed away in 1826, Otzar Ha-Rabbanim 
1920), was among the Chasidut propagators in 
Galicia. He was born to an elderly father, after 
his mother had received a promise from the 
Magid of Mezeritch that she would give birth 
to a son who will be a “Luminary which will 
bring light to the World”. 
[13] Leaves, 15.5cm. Good condition. Cut mar-
gins with damages to the end of the lines. Stains. 
Professionally restored tears. Rebound.

Opening Price: $200

88. ויקהל שלמה – פיעטרקוב, תרס"ט
ישראל,  מקדושי  וספורים  מאמרים  שלמה,  ויקהל 
מלוקטים בידי רבי שלמה זלמן רפאפורט. פיעטרקוב, 

תרס"ט ]1909[.
מאמרים, ספורים ודרשות על דרך החסידות, מאת רבי 
אלעזר  רבי  חותנו  ומנכדיו,  בעלזא  אב"ד  רוקח  שלום 
ב"ר משה אליקים בריעה הופשטיין מקוזניץ, חותנו רבי 

יעקב צבי רבינוביץ אב"ד פוריסוב ואחרים.
ימעבר לשער חותמות האדמו"ר רב "אליעזר זאב מאריו
לוס בהה"צ מוהרי"א זצלל"הה אב"ד ק"ק בוטשעאשע-
תש"ו(  )תרי"ג-  מבוטאטשט  האדמו"ר   - רומעניען" 
היה  בצעירותו  מדורוהוי.  אהרן  יוסף  רבי  האדמו"ר  בן 
תלמיד מובהק לרבי חיים מצאנז. כיהן ברבנות פשצלוב 
אביו  מקום  למלא  נקרא  תרע"ג  בשנת  הויסלה.  על 
עמ'  א,  לחסידות,  )אנצי'  ואדמו"ר  כרב  בבוטאשטש 

רסו-רסז(.

88. Va-Yakhel Shlomo – Piotrkow, 
1909  
Va-Yakhel Shlomo, essays and stories about 
the Saints of Israel, compiled by Rabbi Shlomo 
Zalman Rappaport. Piotrkow, [1909].
Essays, stories and sermons on the Chasidic 
lifestyle, by Rabbi Shalom Rokeach, Av Beit 
Din of Belz and his grandsons, his son in law 
Rabbi Elazar son of Rabbi Moshe Elyakim 
Bri’a Hofstein from Koznitz, his son in law 
Rabbi Ya’akov Tzvi Rabinowitz Av Beit Din of 
Parysow and others.
Ink-stamps on the back of the title page "Eliezer 
Ze'ev Merilus son of Rabbi Y. A. Rabbi of 
Buchach–Romania" with his signature.
Rabbi Eliezer Ze'ev Merilus the Rebbe of 
Buchach (1853-1946) was the son of Rabbi Yosef 
Aharon of Dorohoi. He was a close disciple of 
Rabbi Chaim of Sanz. He served in the rabbinate 
of Pashtzlov on the Wisla. In 1913 he succeeded 
his father as Rabbi and Rebbe of Buchach. 
(Encyclopedia of Chasidut, 1, pages 266-267).
56 pages, 20cm. Good condition. Numerous 
stains. Slightly cut top margins. Rebound.

Opening Price: $100

עליונים  שוליים  רבים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   20 עמ',   56
מעט קצוצים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

89. אוסף ספרי חסידות רוז'ין-טשורטקוב
1. עטרת ישראל, הדיבורים הקדושים והתורה הקדושה 

ווהטהורה, אשר יצאו מפי אדמו"ר... רבי ישראל מטשו
ראשונה,  מהדורה   .]1903 ]תרס"ד  הוסיאטין,  רטקוב. 

כולל מעטפות מודפסות.
תורות,  ולקוטי  טהורות  אמרות  ישראל,  2. תפארת 
מרבי ישראל פרידמאן מטשורטקוב. הוסיאטין, תרס"ד 

]1904[. )נייר יבש עם פגיעות בשולי דפים(.
נשמת כל חי, שנאמר בבכי תמרורים ]על  3-4. מאמר 
מות[ רבי דוד משה מטשורטקוב, מאת רבי יצחק וובר. 
דף  )קרעים,   .1904 תרס"ד  )קולומיאה(,  קאלאמעא 
והוא  חידוד התלמידים,  עמו: ספר  כרוך  פגום(.  השער 
תרס"א  ורשה,  בורשטיין.  יעקב  רבי  מאת  הבוחן,  אבן 

 .1901
5. כנסת ישראל, לקוטים ודברים מרבי ישראל מרוז'ין, 
ווארשא,  נוספים.  ורבנים  מטשורטקוב,  משה  דוד  רבי 
רבי  חותמות  חסרים.  עמודים  )מספר   .]1906[ תרס"ו 

רפאל זילבערמאן אב"ד צפת(.
6. ישמח ישראל, אמרות טהורות לשבתות ולמועדים, 
)בן רבי דוד משה(.  רבי ישראל פרידמאן מטשורטקוב 

וינה, תרצ"ג ]1933[. 
נחום  נֻחמים, אמרי קדש מפי הצדיק רבי  7-8. דברים 
מבויאן.  פרידמאן  נחום  מנחם  רבי  מאת  מטשרנוביץ, 
1937[. כרוך עמו: קול נהי בכי תמו  טשרנוביץ, ]תרצ"ז
רורים, על מות רבי מנחם נחום מטשרנוביץ, הספד מאת 

רבי חיים אלטר בירברויר. טשרנוביץ, תרצ"ו ]1936[. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $420

89



 אוקטובר 2010 |  56

90. ספרי האדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי 
– זיטאמיר

חסידות, מאת  במדבר, מאמרי  תורה, מספר  1. לקוטי 
דפוס   .1848 זיטאמיר, תר"ח  זלמן מלאדי.  רבי שניאור 

נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה. 
מאת  חסידות,  מאמרי  דברים,  מספר  תורה,  2. לקוטי 
דפוס   .1848 זיטאמיר, תר"ח  זלמן מלאדי.  רבי שניאור 
בחלקו(.  חסר  השער  )דף  מסלאוויטא.  הרב  נכדי 

מהדורה ראשונה.
התורה  פרשיות  סדר  על  אמרים  לקוטי  אור,  3. תורה 
זיטאמיר,  מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  מאת  והמועדים, 
מהדורה  מסלאוויטא.  הרב  נכדי  דפוס   .]1862 ]תרכ"ב 
שניה עם הוספות. )חתימת בעלים: "יעקב ב"ר העשיל"(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $480

89. Collection of Ruzhin-
Chortkov Books of Chassidut  
1. Ateret Yisrael, holy thoughts and pure 
Torah spoken by the Rebbe… Rabbi Yisrael 
of Chortkov. Husiatyn, [1903]. First edition, 
includes printed envelopes.
2. Tiferet Yisrael, pure sayings and Torah 
anthologies, from Rabbi Yisrael Freidman of 
Chortkov. Husiatyn, 1904. (Dry paper with 
damage to leaf margins). 
3-4. Essay Nishmat Kol Chai, said with bitter 
tears [on the death of] Rabbi David Moshe of 
Chortkov, by Rabbi Yitzchak Weber. Kolomyya, 
1904. (Tears, damaged title page). Bound with 
Chidud HaTalmidim, Even HaBochan, by 
Rabbi Ya'akov Burstyn. Warsaw, 1901. 
5. Knesset Yisrael, anthologies and words of 
Rabbi Yisrael of Ruzhin, by Rabbi David Moshe 
of Chortkov and other rabbis. Warsaw, 1906. (A 
number of pages are missing. Stamps of Rabbi 
Rafael Zilberman Rabbi of Safed).
6. Yismach Yisrael, sayings for Shabbat and 
Festivals, Rabbi Yisrael Friedman of Chortkov 
(son of Rabbi David Moshe). Vienna, 1933.
7-8. Devarim Nechumim, holy sayings by 
the Tzaddik Rabbi Nachum of Tchernovitz, 
by Rabbi Menachem Nachum Friedman of 
Boyan. Tchernovitz, [1937]. Bound with: Kol 
Nehi Bechi Tamrurim, on the death of Rabbi 
Menachem Nachum of Tchernovitz, eulogy by 
Rabbi Chaim Alter Birbreuer. Tchernovitz, 1936.
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $420

90. Books of Rebbe Shneur 
Zalman of Liadi- Zhitomir  
1. Likutei Torah, from the book Ba'Midbar, 
Chassidic essays, by Rabbi Shneur Zalman of 
Liadi. Zhitomir, 1848. Grandchildren of the 
Rabbi of Slavita's printing press. First edition.
2. Likutei Torah, from the book of Devarim, 
Chassidic essays, by Rabbi Shneur Zalman of 
Liadi. Zhitomir, 1848. Grandchildren of the 
Rabbi of Slavita's printing press. (Part of title 
page is missing). First edition.
3. Torah Or, anthology of essays on the 
weekly sections and the holidays, by Rabbi 
Shneur Zalman of Liadi. Zhitomir, [1862]. 
Grandchildren of the Rabbi of Slavita's print-
ing press. Second edition with additions. 
(Ownership signature: "Ya'Akov son of Rabbi 
Heshil").
Size and condition varies.

Opening Price: $480

91. אוסף חב"ד – ספרים וחוברות
האמצעי[  ]האדמו"ר  מאת  ההתפעלות,  1. קונטרס 
השנה  פרט  ]לפי  זלמן.  שניאור  ב"ר  בער  דוב  רבי 
הביבליוגרפיה,  תקליטור  לפי  למעשה,  תקצ"א.  רשום 
בזולקווא[. מהדורה  או  נדפס בתר"י 1850, בקניגסברג 
בחירה"  מענייני  קטן  "קונטרס  הוספת  ]ללא  ראשונה. 

שבד"כ נכרך עמו[.
ואגרת  התשובה  אגרת  עם  ]תניא[,  אמרים  2. לקוטי 
וילנא,  זלמן.  הקודש, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור 
עם   – בראשית  אגדת  מדרש  עם:  כרוך   .1872 תרל"ג 
)מרגובו(,  סנסבורג  ועוד.  גרים  מסכת  תמורה,  מדרש 

]תרכ"א 1861[.
חוברות   12  – שליט"א"  אדמו"ר  כ"ק  3-15. "שיחות 
 - הריי"צ  האדמו"ר  מאת  חסידות  מאמרי  יחד,  כרוכות 
רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, נדפסו בין השנים תרצ"א-

תרצ"ט )1931-1939(.
16-20. "קובץ התמים" – 4 חוברות ]חוברת 2, 3, 4, 6[. 

ורשא, תרצ"ו-תרצ"ז 1936-1937.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $240
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91. Collection of Chabad Books 
and Booklets  
1. Kuntress HaHitpa'alut, by [the middle 
rebbe] Rabbi Dov Ber, son of Rabbi Shneur 
Zalman. [year registered on book is 1831, 
but in actual fact the Bibliography CDs dates 
the printing from 1850, in Koenigsberg or 
Zholkva]. First edition. [without appendix of 
"Kuntress Katan MeInyaney HaBechira", which 
are generally bound together].
2. Likutei Imrim [Tanya], with Igeret 
HaTeshuvah and Igeret HaKodesh, by the old 
rebbe, Rabbi Shneur Zalman. Vilna, 1872. 
Bound together with: Midrash Aggadah on 
Genesis – with Midrash Tmurah, Masechet 
Geirim and others. Sensburg (Mragowo), 1861.
3-15. "Sichot Admor shlita" – 12 booklets 
bound together, essays on Chassidut by Rabbi 
Yosef Yitzchak of Lubavitch, printed between 
1931-1939.
16-20. "Kovetz HaTamim" – 4 booklets 
[booklets 2, 3, 4, 6]. Warsaw, 1936-1937.
Varying condition and size.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $240

92. חסידות חב"ד – ביוגרפיה וסיפורים 
1-3. ספר בית רבי, תולדות האדמו"ר רבי שניאור זלמן 
מלאדי, שלשה חלקים ]שערים נפרדים[, מאת רבי חיים 

מאיר היילמאן. ברדיטשוב, ]תרס"ב בערך, 1902[. 
נכרך עם הספרים: מופת הדור, תולדות ה"נודע ביהודה", 
]תרס"ג  מונקאטש,  קאמעלהאר.  אריה  יקותיאל  רבי 
והתלמוד,  דת משה  פי  על  האישות  חוקי  ספר   ;]1903
שחובר מאת רבי יחזקאל לנדא בעל "נודע ביהודה" על 
פי בקשת הקיסר יוסף השני. מונקאטש, ]תרס"ג 1903[.
4. חיים גראוויצער, די געשיכטע פון דעם געפאלענעם 
 .]1922-1926[ ברלין,  שניאורסון.  פישל  מאת  )הנופל(, 

יידיש.
זלמן  שניאור  רבי  האדמו"ר  תולדות  יואל,  5. משנת 
מלאדי, מאת רבי יואל דיסקין. ירושלים, תש"א ]1941[. 

גודל משתנה. מצב כללי טוב.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

92. Chassidut Chabad – 
Biography and Stories   
1-3. Beit Rabi, history of Rabbi Shneur Zalman 
of Liadi, three volumes [separate title pages], 
by Rabbi Chaim Meir Heilman. Berditchev, [c. 
1902].
Bound with books: Mofet HaDor, history of 
the "Noda BiYehudah", Rabbi Yekutiel Aryeh 
Kamelhar. Mukacevo, [1903]; The book Laws 
of Marriage according to Mosaic Law and the 
Talmud, compiled by Rabbi Yechezkel Landau 
author of "Noda BiYehudah" at the request of 
Kaiser Josef II. Mukacevo, [1903].
4. Chaim Grawitzer, History of the 
Downfallen, by Fischel Schneerson. Berlin, 
[1922-1926]. Yiddish.
5. Mishnat Yo'el, history of Rabbi Shneur 
Zalman of Liadi, by Rabbi Yoel Diskin. 
Jerusalem, 1941.
Varying size. Good condition generally.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

9192



 אוקטובר 2010 |  58

93. אוסף ספרי חסידות חב"ד
1-3. שלחן ערוך, מאת רבי שניאור זלמן מלאדי. זיטוו
מיר, תרכ"ב 1861. דפוס שפירא,  נכדי הרב מסלאוויטא. 
חיים,  אורח  על  ושלישי  ראשון  חלקים  כרכים:  שלשה 

חלק רביעי על יורה דעה. נקבי עש.
בתרא.  מהדורא  הנקרא  המלות  פירוש  4. קונטרס 
מלאדי,  זלמן  שניאור  רבי  של  בסידורו  המלות  פירוש 

מאת בנו, רבי דוב בער שניאורי. ווארשא, תרכ"ז 1867.
מלאדי.  זלמן  שניאור  מרבי  הנהנין,  ברכות  5. סדר 

ווארשא, ]תרל"ד 1874[. עברית ויידיש.
שניאורסון  בער  דוב  שלום  רבי  והמכתב,  6. הכתב 
)שליט"א(. ניו-יורק, ]תרע"ז 1917[. החיבור כולל דברים 

לרבי שלמה אהרן אהרו הציונות שהשיב הרש"ב  ונגד 
ויראת שמים.  וכן מכתבים לחיזוק החינוך לתורה  נסון 

)ראה פריט 451(.
7. גנזי נסתרות, רבי חיים אליעזר ביחובסקי. ירושלים, 
שניאור  רבי  הבעש"ט,  של  מכתביהם   .]1924[ תרד"ף 

זלמן מלאדי, המגיד ממעזריטש ועוד, חלקם מזויפים.
אדמו"ר  כ"ק  של  משיחותיו  דבורים,  8-20. לקוטי 
מדברי  לקוטים  חוברות   13 מליובאוויטש.  שליט"א 
הרב ומכתבים ממנו, תר"ץ-תרצ"ז ]1930-1937[. רישום 
בעלים: "משה ירסלבסקי מברדיטשוב, כעת בירושלים". 

על הכריכה מוטבע הכיתוב "שיחות".

93. Collection of Books of 
Chassidut Chabad  
1-3. Shulchan Aruch, by Rabbi Shneur 
Zalman of Liadi. Zhitomir, 1861. Printed by 
Shapira, grandsons of the Rabbi of Slavita. 
Three volumes: Parts 1-3 on Orach Chaim, Part 
4 on Yoreh Deah. Moth holes.
4. Kuntress Perush HaMilot called Mahadura 
Batra (Second Edition). Explanation of words of 
the siddur of Rabbi Shneur Zalman of Liadi, by 
his son, Rabbi Dov Ber Shneuri. Warsaw, 1867.
5. Seder Birkot HaNehenin, by Rabbi Shneur 
Zalman of Liadi. Warsaw, [1874]. Hebrew and 
Yiddish.
6. HaKtav V'HaMichtav, Rabbi Shalom Dov 
Ber Shneurson. New York, [1917]. The book 
includes opposition to Zionism that Rabbi 
Shalom Ber answered Rabbi Shlomo Aharon 
Aharonson and also letters to strengthen edu-
cation of Torah and fear of Heaven. (See Item 
451).
7. Ginzei Nistarot, Rabbi Chaim Eliezer 
Bichovsky. Jerusalem, 1924. Letters of the Ba'al 
Shem Tov, Rabbi Shnuer Zalman of Liadi, the 
Magid of Mezritch etc. some forged.
8-20. Likutei Diburim, discourses of the 
Lubavitcher Rebbe. 13 Booklets of the Rebbes 
discourses and letters, 1930-1937. Owners' 
inscriptions: "Moshe Yarslevsky of Bertichev, 
now in Jerusalem". 
21. Der Lubavitcher Rebbe, Rabbi Yoseph 
Yitzchak Shnuerson (Short biography in his 
memory). Brooklyn, 1953.
Varied size and condition. Moth holes. 

Opening Price: $500

21. דער ליובאוויטשער רבי, רבי יוסף יצחק שניאורסון 
)ביוגרפיה קצרה לזכרו(. ברוקלין, ]תשי"ג[ 1953. 

גודל ומצב משתנים. נקבי עש.

פתיחה: $500

94. מצרף העבודה – מהדורה ראשונה 
ספר מצרף העבודה, "הוא ויכוח אשר היה זה כשבעים 
ושתים שנה בין שני גדולי הדור, האחד מעדת החסידים 
והשני מעדת המנגדים...", עם מכתב מאת רבי שניאור 
קניגסברג,  הגר"א[.  עם  הויכוח  ]בעניין  מלאדי  זלמן 

]תרי"ח 1858[.
בספר  המתואר  למתנגד,  החסיד  בין  ה"ויכוח"  כידוע, 
בהרחבה, לא התקיים במציאות, והוא נכתב כולו על ידי 
חסיד חב"ד בשם רבי יעקב קאדאניר על מנת להצדיק 

את שיטת החסידות.
"אברהם פאריזער"[.  וחתימת  ]חותמת  18 ס"מ.  דף.   ]2[ לח, 

מצב טוב. כתמים. שיקום במספר דפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $350
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94. Mitzraf Ha'Avodah – First 
Edition  
Sefer Mitzraf Ha'Avodah, "an argument going 
on for seventy two years between two lead-
ing figures, one of the Chassidim group and 
the other of the group of Mitnagdim…", with 
a letter from Rabbi Shneur Zalman of Liadi 
[concerning the dispute with The Vilna Gaon]. 
Koenigsberg, [1858].
As it is well known, the "argument" between 
the "Chassid" and the "Opponent" (Mitnaged), 
described in detail in this book, did not actu-
ally take place, and was written by a Chabad 
Chassid by the name of Ya'akov Kodoner to 
justify the Chassidic lifestyle.
38, [2] leaves. 18cm. [Ink-stamp and signature of 
"Avraham Pariser"]. Good condition. Stains. A 
few restored leaves. New binding.

Opening Price: $350

95. אגרת ויכוח והשלום - מאת ה"צמח 
צדק" - על מחלוקת החסידים והמתנגדים 

על  זכות  לימוד  והשלום,  וכוח  אגרת   - טבא  מרגניתא 
מאת  המחנות,  בין  שלום  לעשות  וקריאה  החסידים 
ה"צמח  ]בעל  שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 

צדק"[. ירושלים, תרפ"ז ]1927[.
הועתק על ידי רבי חיים יעקב ווידרביץ ]רב חסידי חב"ד 
במוסקבה ועורך כתבי הצ"צ[, ונדפס לראשונה על ידי 
להגיע  השתדלות...  "למען  הורוויץ,  הכהן  חיים  רבי 
שיהיה  חיים'  'מקור  בשכונת  ישיבה...  לבנות  למטרתי 
חסידים  בעד  הן  הישיבות...  בני  כל  בעד  חיים...  מקור 

והן בעד מתנגדים...".
21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני הידוק. דפים מנותו  יב עמ'.

קים. ]נדפס ללא כריכה[.

פתיחה: $120

95. Igeret Viku’ach VeHaShalom 
– by the Tzemach Tzedek – 
Concerning the Polemic of the 
Chassidim and Mitnagdim  
Marganita Tava pamphlet – Igeret Viku’ach 
VeHaShalom [letter of controversy and peace], 
in favor of the Chassidim and in appeal to make 
peace among the camps, by the Admor Rabbi 
Menachem Mendel Schneerson [author of the 
Tzemach Tzedek]. Jerusalem, [1927].
Copied by Rabbi Chaim Ya’akov Vidrowitz 
[Rabbi of Chabad in Moscow and editor of 
the writings of the Tzemach Tzedek], and first 
printed by Rabbi Chaim HaCohen Horowitz, 
“To attain my goal of establishing a yeshiva… 
in the Mekor Chaim neighborhood which will 
be a source of life… for all yeshiva students… 
both Chassidim and Mitnagdim…”. 
12 pages. 21cm. Good condition. Stains. Staple 
marks. Detached leaves. [Printed without binding]. 

Opening Price: $120

96. ליקוטי מוהר"ן - מהדורת ווארשה-
ירושלים - וואריאנט 

א-ב,  חלקים  מברסלב.  נחמן  רבי  מוהר"ן,  ליקוטי  ספר 
קדמאה ותניינא. ]ווארשה-ירושלים[, תרצ"ו )1936(.

בשער כתוב "ירושלים תרצ"ו", אולם רק שלשת הדפים 
האחרונים נדפסו בירושלים )מפתחות, רשימת מתנדבים 
ועמוד זכרון לחללי מאורעות תרצ"ו(. שאר הספר נדפס 

ובווארשא ע"י הרב ציגעלמאן, שהדפיס שם את המהדו
רה השמינית, ועפ"י הסכם עם חסידי ברסלב בירושלים, 

הדפיס חלק מהעותקים עם הכיתוב "ירושלים תרצ"ו".
ד, קמא, ]1[ דף; ]1[, נא, ]4[, ]3[ דף. עותק מפואר, 27.5 ס"מ. 
שדרת  עם  מקורית  כריכה  צבעוני.  פורזץ  כתמים.  טוב,  מצב 

עור, משופשפת, עם פגיעות קלות.
אודות מהדורה זו, ראה: רנ"צ קניג, נוה צדיקים, עמ' מא, 

מס' ח'.

פתיחה: $100 95
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96. Likutei Moharan – Warsaw-
Jerusalem Edition - Variant  
Likutei Mohara"n, Rabbi Nachman of Breslav. 
Volumes I and II. [Warsaw-Jerusalem], 1936.
"Jerusalem 1936" is printed on the title page, 
although only the three final pages were print-
ed in Jerusalem (index, list of volunteers, and a 
page honoring the memory of those slain in the 
1926 massacres). The remainder of the book was 
printed in Warsaw by Rabbi Ziegelman, who 
printed the eighth edition there, after he made 
an agreement with the Breslaver Chassidim in 
Jerusalem, printed some of the copies with the 
inscription "Jerusalem 1936". 
4, 141, [1] leaf; [1], 51, [4], [3] leaves. Magnificent 
copy, 27.5cm. Good condition, stained. Colored 
vorsatz. Original binding with leather spine, 
worn and slightly damaged.
Concerning this edition, see: Rabbi N. Z. 
Koenig, Naveh Tzadikim, p. 41 no. 8.

Opening Price: $100

97. אוסף ספרי חסידות ברסלב
1. סדר הגדה של פסח "אור זורח", עפ"י ספרי רבי נחמן 
מברסלב וספרי תלמידיו. ירושלים, תרפ"ז ]1927[. יערי 

2058; אוצר ההגדות 3083.
חלקים   .]1936[ תרצ"ו  ירושלים,  מוהר"ן.  2-3. לקוטי 

ראשון ושני. )לא כרוך(.
4. שבחי הר"נ, בו יסופר מעט מזעיר קדושת רבינו... גם 

סדר נסיעתו לארץ הקדושה. ירושלם, תרצ"ו ]1936[. 
מרבי  וליקוטים  הכללי"  "תיקון  כולל  ברית,  5. אות 
הכריכה:  על   .]1947 ]תש"ז  ירושלים,  מברסלב.  נחמן 
ספר שמירת הברית ותיקון הכללי מליקוט ]![ מספרי... 

מוהר"ן זצ"ל מברסלב.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

97. Collection of Books of 
Chassidut Breslev  
1. Pesach Hagada "Or Zoreach", according to 
the books of Rabbi Nachman of Breslev and the 
books of his disciples. Jerusalem, 1927. Ya'ari 
2058; Otzar HaHagadot 3083.
2-3. Likutei Moharan. Jerusalem, 1936. Parts 
1-2. (Unbound).
4. Shivchei HaRan, tells a tiny bit of the holi-
ness of our Rabbi… and the way he traveled to 
the Holy Land. Jerusalem, 1936.
5. Ot Brit, includes Tikun HaKlali and col-
lected sayings of Rabbi Nachman of Breslev. 
Jerusalem, [1947]. 
Varied size and condition.

Opening Price: $120

98. אוסף ספרי ברסלב 
ראשונה  מהדורה   – המשולש  עצות  1. ליקוטי 
שנדפסה בתשעה קונטרסים. ווארשא, ]תרפ"ב-תרצ"ח 
]חלקם עם שער המעטפת[.  יחד  כרוכים   .]1922-1938
הקונטרס  נרשם  לא  הביבליוגרפיה  מפעל  ]בתקליטור 

התשיעי[. חתימות בעלים מביאליסטוק.
2. ימי מהרנ"ת – "והוספנו עתה בתחלת הספר סיפור 
 .]1903[ תרס"ג  לבוב,  אומאן...".  בעיר  הקיבוץ...  מענין 

]השוליים לא נחתכו בדפוס[.
- מכתבי רבי נתן מברסלב, מהדורה  3. עלים לתרופה 

שניה "בהוספות רבות". וורשא, תר"צ ]1930[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

97
98



  61 |  חסידות וקבלה

98. Anthology of Breslever 
Books  
1. Likutei Etzot Hameshulash – first edi-
tion printed in nine booklets. Warsaw, [1922-
1938]. Bound together [some with title-cover]. 
[the ninth booklet is not registered in the 
Bibliography Institute CD]. Ownership in-
scriptions from Bialystock.
2. Yemei Maharnat - "and at the beginning 
of the book we included a story concerning 
the collective… in the town of Uman…". Lvov, 
1903. [Non croped margins].
3. Alim LiTrufah – letters from Rabbi Nathan 
of Breslev, second edition "with many addi-
tions". Warsaw, 1930.
Varying condition and size.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $180

99. מספרי האדמו"ר רבי אברהם דוד 
מבוטשאטש

ואוסף מספרי האדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן מבוט
שאטש )תקל"א-תר"א, אנצי' לחסידות, א', עמ' סח-עב; 
)בעל  קרא  הירש  צבי  רבי  חתן   ,)1027 הרבנים  אוצר 
מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  תלמיד  שעשועים"(,  "נטע 
רב ביאזלוביץ ובבוטשאטש, פוסק ומקובל, בעל "אשל 

אברהם".
נוסחאות  ברכות,  בענייני  דברים  לדוד,  1-2. תפלה 
התפלה ועוד, מאת רבי אברהם דוד ווארמאן. קולומיאה, 
]תרמ"ז[ 1887, נדפס בידי נכד המחבר. כרוך עמו: שלחן 
]תרמ"ח  טשרנוביץ,  אזולאי.  זרחיה  נסים  לרבי  הטהור, 

 .]1888
מנהגים  ברכות,  בענייני  דברים  אברהם,  3-4. ברכת 
ועניינים שונים, מאת רבי אברהם דוד ווארמאן )נכתבו 
קולומיאה,  וויזלבערג(.  דוב  משה  רבי  תלמידו,  בידי 
תרמ"ח 1887 ]חסר 1 דף בהתחלה?[. כרוך עמו: שלחן 
מאת  ויו"ד,  א"ח  משו"ע  דינים  קצורי  המזוקק,  הטהור 

רבי דוד פארדו. קולומיאה, תרמ"ח 1888.
5. סדר דעת קדושים, סידור כמנהג אשכנז, נוסח ספרד, 
תפלה לדוד, מרבי אברהם דוד ווארמאן. פרו  עם פירוש

)עותק חסר: ]5[, נט, ]4[, ס-רא, ]3[ דף,  עמישלא, תרנ"ב. 
במקום ]16[ נט, ]4[, ס-רלו דף. שלשה דפים בראשית הספר 

ושלשה דפים בסופו חסרים והושלמו בצילום(.
סת"ם,  הלכות  של  א'-ב'  חלקים  קדושים,  6. דעת 
מהאדמו"ר רבי אברהם דוד ווארמאן אב"ד בוטשאטש. 

לבוב, תרנ"ו 1896. חתימות בעלים. 
מ'- ווארמאן.  דוד  אברהם  לרבי  דחסידותא,  7. מילי 
סיגעט, תר"ע ]1910[. מהדורה שניה, עם הגהות על ספר 

חסידים, מהמהרש"ם שבדרון. חסרים 2 דף בסוף הספר.

סה"כ 7 ספרים, גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

99. Books of Rebbe Avraham 
David of Buchach  
A collection of books by Rebbe Avraham David 
Warman of Buchach (1771-1841, Encyclopedia 
of Chassidut, Part 1, pages 68-72; Otzar 
HaRabbanim 1027), son in law of Rabbi Zvi 
Hirsh Kara (author of Neta Sha'ashuim), dis-
ciple of Rebbe Levi Yitzchak of Berditchev, 
Rabbi of Yaslovitch and Buchach, a posek and 
mekubal, author of Eshel Avraham.
1-2. Tefilah L'David, on blessings, versions of 
prayer etc., by Rabbi Avraham David Warman. 
Kolomyya, 1887, printed by author's grandson. 
Bound together with Shulchan HaTahor, by Rabbi 
Nissim Zarchia Azulai. Tchernowitz, [1888].
3-4. Birkat Avraham, on blessings, customs 
and various matters, by Rabbi Avraham David 
Warman (written by his disciple, Rabbi Moshe 
Dov Weiselberg). Kolomyya, 1887 [missing 1 leaf 
in beginning?]. Bound together with: Shulchan 
HaTahor HaMezukak, summary of laws of the 
Shulchan Aruch Orach Chaim and Yoreh Deah, 
by Rabbi David Pardo. Kolomyya, 1888.
5. Seder Da'at Kedoshim, Ashkenasi siddur, 
Nusach Sefarad, with the commentary of 
Tefilah L'David, by Rabbi Avraham David 
Warman. Przemysl, 1892. (Missing copy: [5], 
59, [4], 60-201, [3] leaves, instead of [16] 59, [4], 
60-236 leaves. Three leaves at beginning of book 
and three leaves at end are missing and have been 
replaced by photocopy).
6. Da'at Kedoshim, Parts 1-2 of the laws of 
stam, by Rebbe Avraham David Warman, Rabbi 
of Buchach. Lvov, 1896. Owner's signatures. 
7. Mile D'Chasiduta, by Rabbi Avraham David 
Warman. Siget, 1910. Second edition, with 
glosses on Sefer Chasidim, by the Maharsham 
Shvadron. 2 leaves are missing at end of book.
Total of 7 books, varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $400 99
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100. אוסף ספרי חסידות
ופירושי הרמב"ן  1-3. שיר השירים עם תרגום ]ארמי[ 
והרוקח. ראדום, תרע"א 1911. נדפסו בנפרד, אך כרוכים 
תהלות שבת, כולל תפלת הודּו מרבינו הבעש"ט.  עמו: 
ראדום, תרע"א; שומר שבת, דיני הלכות שבת מאת רבי 

דוד לידא. ראדום, תרע"א.
4-5. דברי סופרים, )וספר הזכרונות ולקוטי מאמרים(, 
מאת רבי צדוק הכהן רבינוביץ מלובלין. לובלין, תער"ג 
מחשבות חרוץ, מאת רבי צדוק  1913. כרוך עמו: ספר 
 .1912 תער"ב  פיוטרקוב,  מלובלין.  רבינוביץ  הכהן 
"רבי   - הספר  בגוף  וסימונים  בעלות  רישומי  חותמות, 

ישראל צדוק הכהן פזשיסוכער מלובלין".
משה  רבי  מאת  למשה,  תפלה  פירוש  עם  6. תהלים 
טייטלבוים. הוצאת "פרדס", ברלין, 1929. ]דפוס-צילום 

מוקטן של הוצאת סוואליווע תרס"ז[.
7. תפארת ישראל, פרשת גדולת רבי ירחמיאל ישראל 
יצחק מאלכסנדר בעל "ישמח ישראל", מאת רבי מנשה 

פריימאן. לודז', תרצ"א ]1931[. 
רבי  מאת  ודרושים,  התורה  על  יחזקאל,  8. כנסת 

יחזקאל פאנט. קלוזש )קלוז'(, תרצ"א ]1931[.
מברדיטשוב.  יצחק  לוי  מרבי  השלם,  לוי  9. קדושת 

מונקאטש, ]תרצ"ט 1939[. 

חותמות וחתימות בעלים. הגהות. גודל ומצב משתנים. פגעי 
עש.

פתיחה: $200

100. Collection of Books of 
Chassidut  
1-3. Shir HaShirim with Targum (Aramaic) 
and the commentaries of the Ramban and the 
Rokeach. Radom, 1911. Printed separately, but 
bound with it: Tehillot Shabbat, including the 
Hodu prayer by the Ba'al Shem Tov. Radom, 
1911; Shomer Shabbat, laws of Shabbat by 
Rabbi David Lida. Radom, 1911.
4-5. Divrei Sofrim, (and Sefer HaZichronot 
and Likutei Ma'amarim), by Rabbi Tzaddok 
HaCohen Rabinowitz of Lublin. Lublin, 1913. 
Bound with: Machshavot Charutz, by Rabbi 
Tzaddok HaCohen Rabinowitz of Lublin.
Piotrkow, 1912. Stamps, owners' inscriptions 
and marks inside book – "Rabbi Yisrael Tzadok 
HaCohen Pzshisocher of Lublin". 
6. Tehillim (Psalms) with commentary 
Tefillah L'Moshe, by Rabbi Moshe Teitelbaum. 
Pardess Publishers, Berlin, 1929. [Small scale 
photocopy of Svalava 1907 edition).
7. Tiferet Yisrael, the greatness of Rabbi 
Yerachmiel Yisrael Yitzchak of Alexander, 
author of Yismach Moshe, by Rabbi Menashe 
Freiman. Lodz, 1931.
8. Knesset Yechezkel, on the Torah and homi-
letics, by Rabbi Yechezkel Panet. Cluj, 1931. 
9. Kedushat Levi HaShalem, by Rabbi Levi 
Yitzchak of Berditchev. Mukachevo, [1939].
Owners' stamps and signatures. Glosses. Varied 
size and condition. Moth damages. 

Opening Price: $200

101. שבעה ספרי חסידות  
וליקוטים,  התורה  על  צדיק,  לראש  עטרה  1. ספר 
)פוריסוב(.  מפאריסאוו  צבי  יעקב  רבי  מהאדמו"ר 
רשימות  עם  יחידה,  מהדורה   .1895 נהר"ת  ווארשא, 
"שמות האנשים" קוני הספר. )חתימות בעלים, פגעי עש(.
שבת,  הלכות  שו"ע  על  הטהורה,  מנורה  2. ספר 

מליזנסק.  אלימלך  רבי  תלמיד  מייזליש,  עוזיאל  מרבי 
מנויים.  רשימת  יחידה,  מהדורה   .1883 תרמ"ג  למברג, 
)חתימות בעלים. חותמות רבי "עוזיאל באדנער - אב"ד 

קאמארניק"(.
יאיר  שמחה  רבי  התורה,  על  ושמחה,  אורה  3. ספר 
רוזנפלד אב"ד רדזמין, אוזרקוב ופיעטרקוב. פיעטרקוב, 
צוואת  הספר  )בראש  יחידה.  מהדורה   .1913 תרע"ג 

המחבר(.
עפ"י  שחיטה  הלכות  חלקים,  ד'  הנאזר,  פרקי  4. ספר 
מזיטומיר,  שו"ב  אליעזר  רבי  וחסידות[.  ]קבלה  פרד"ס 
כפי אשר קיבל מרבו האדמו"ר רבי זאב הלוי בעל "אור 

המאיר". לובלין, תרמ"ו 1886. מהדורה יחידה. 
האדמו"ר  של  ותורתו  תולדותיו  אש,  להב  5. ספר 
 .1935 תרצ"ה  פיעטרקוב,  מזיכלין.  אבא  שמואל  רבי 
מהדורה יחידה )שער פגום, חתימות יד הגאון רבי "דוד 

צבי זילברשטיין"(.
האדמו"ר  תולדות  נפש.  ומשיבת  רמ"ל  שבחי  6. ספר 
רבי משה לייב מסאסוב. למברג, ]תר"ף 1920[. מהדורה 

יחידה. יידיש.
7. ספר מגדל דוד, תולדות האדמו"ר רבי דוד מלעלוב. 
מרבנים  רבות  הסכמות   .1930 תר"ץ  פיעטרקוב, 

ואדמו"רים בפולין. מהדורה יחידה.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב-בינוני. 

פתיחה: $500

101 100
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101. Seven Books of Chassidut  
1. Atarah LeRosh Tzaddik, on the Pentateuch 
and anthologies, by Rabbi Ya'akov Zvi of 
Porissov. Warsaw, 1895. Only edition, with a 
directory of "names" of those who bought the 
book. (Owners' signatures, moth damaged).
2. Menorah Hatehorah, on Shulchan Aruch 
pertaining to the laws of Shabbat, By Rabbi 
Uziel Meislisch, pupil of Rabbi Elimelech of 
Lizensk. Lemberg, 1883. Only edition, list of 
subscribers. (Owners' signatures. Ink stamp of 
Rabbi "Uziel Bodner – Rabbi of Kamarnik").
3. Orah VeSimchah, on the Pentateuch, Rabbi 
Simchah Yair Rosenfeld, Rabbi of Radzymin, 
Ozorków and Piotrkow. Piotrkow, 1913. Only 
edition. (Author's last Will and Testament in 
the front of the book).
4. Pirkei HaNazer, 4 volumes, Laws of Ritual 
Slaughter according to Kabbalah and Chassidut. 
Rabbi Eliezer Shuv of Zhitomir, in the tradition 
of his teacher, the rebbe, Rabbi Ze'ev HaLevi, 
author of "Or Meir". Lublin, 1886. Only edition.
5. Lahav Esh, history and teachings of Rabbi 
Shmuel Abba of Żychlin. Piotrkow, 1935. Only 
edition (damaged title page, handwritten signa-
ture of Rabbi "David Zvi Silberstein").
6. Shivchei Ramal Umeshivat Nefesh. History 
of Rabbi Moshe Leib of Sassov. Lemberg, [1920]. 
Only edition. Yiddish.
7. Migdal David, history of Rabbi David of 
Lelov. Piotrkow, 1930. Approbation from many 
Rabbis in Poland. Only edition.
Varying size and condition, good-fair condition.

Opening Price: $500

102. אוסף ספרי חסידות
1. לקוטי שושנים - ליקוטים על התורה, מאת רבי משה 
צבי מסאווראן. לבוב, ]תרל"ב[ 1872. ]מהדורה ראשונה 
/ שניה. באותה שנה נדפסה באותו מקום הוצאה נוספת 

קצרה יותר. זו המהדורה הארוכה[.
ב"ר  אורי  רבי  - מאמרי חסידות, מאת  2. אמרי קדוש 

פנחס ]השרף מסטרעליסק[. לבוב, ]תרל"ד[ 1874.
רבי  מאת  והלכות,  סוגיות  חידושי   – שלוחה  3. אילה 
עטרת  עם  הלברשטאם,  שרגא  יחזקאל  ב"ר  נפתלי 
]פרימשלה[,  ]ליפשיץ[.  ליבש  אריה  רבי  מאת  זקנים, 

תרנ"ה 1895. מהדורה ראשונה.
4. אילה שלוחה - חידושים על התורה, מאת רבי נפתלי 

מראפשיץ. זיטומיר, תרל"ז 1876. מהדורה שניה.
5. לחם שמנה - חידושים על התורה, מאת רבי מנשה 
מהדורה   .1876 תרל"ו  לבוב,  רופשיץ.  אב"ד  אשר  ב"ר 

ראשונה.
6. תולדות יעקב - מאמרי חסידות על התורה והמועו
דים, מאת רבי יעקב ראבין מבארנוב. מונקאטש, תרס"ח 

]1908[.  מהדורה ראשונה.
7. שארית ישראל – ליקוטי אמרות טהורות, מאת רבי 
 .1877 תרל"ז  קניגסברג,  מווילדניק.  בער  דוב  ישראל 

מהדורה שלישית.
גדליהו  רבי  מאת  התורה,  על  מאמרים   - אהרן  8. חן 
]תר"ס[  יאסי,  וסקאליווקע.  מליניץ  רבינוביץ  אהרן 

102. Collection of Chassidut 
Books  
1. Likutei Shoshanim - On the Torah, by Rabbi 
Moshe Zvi of Savran. Lvov, 1872. [First / Second 
edition. In the same year and same place an ad-
ditional, shorter edition was published. This is 
the longer edition].
2. Imrei Kodesh - Chassidut essays, by Rabbi 
Uri son of Pinchas [Ha'Saraf Mi'Strelisk]. Lvov, 
1874.
3. Ayala Sheluchah – Novellae on topics and 
rules, by Rabbi Naftali son of Yechezkel Shraga 
Halberstam, with Ateret Zkenim, by Rabbi 
Aryeh Libash [Lifshitz]. [Przemysl] 1895. First 
edition.
4. Ayala Sheluchah – Novellae on Torah, by 
Rabbi Naftali of Ropczyce. Zhitomir, 1876. 
Second edition.
5. Lechem Shamna – Novellae on the Torah, 
by Rabbi Menashe son of Asher Av-Beit-Din 
Ropczyce. Lvov, 1876. First edition.
6. Toldot Ya'akov - Chassidut essays on the 
Torah and the holidays, by Rabbi Ya'akov Rabin 
of Baranow. Mukachevo, [1908]. First edition.
7. She'erit Israel - Likutei Imrot Tehorot, by 
Rabbi Israel Dov Ber of Vilednik. Koenigsberg, 
1877. Third edition.
8. Chen Aharon – Essays on the Torah, by 
Rabbi Gedalyahu Aharon Rabinovitz of Linitz 
and Sakaliwke. Iasi, 1910. First edition.
Various sizes and conditions. Ink stamps and 
ownership signatures.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $400

1910. מהדורה ראשונה.

גודל ומצב משתנים. חותמות וחתימות בעלים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400
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103. אוסף ספרים מאדמו"רי החסידות 
עפ"י  קדושים  שמות  ]על  גאון,  האי  רב  1. ליקוטי 
מקאזניץ[  ]מהמגיד  ישראל  נר  פירוש  עם  הקבלה[, 
ונוספו דברים מרבי פנחס מקאריץ וחידושי הלכה מרבי 
]ווארשא?,  מפשיסחא".  הקדוש  "היהודי  יצחק  יעקב 
ת"ר? 1840? או: לבוב?, אחרי שנת תרי"ג 1853[. חותמות 

וחתימת בעלים, רבי "ישראל הלוי" זילבערמינץ.
2. מעשיות ומאמרים יקרים, "אשר לא נדפסו מעולם 
ר' משה  הרה"ק  הקדושים  האחים  ונכדיו  - מהבעש"ט 
חיים אפרים מסדילקוב ואחיו הרה"ק ר' ברוך ממעזבוז". 

זיטומיר, תרס"ב 1902. מהדורה ראשונה. 
מנחם  פנחס  הצדיק...  הרב  אדמו"ר  מאת  3. צוואה, 
אלעזר זצללה"ה מפילץ. לאדז, תרפ"א )1921(. מהדורה 

ראשונה.
חיים  מרבינו  טוב,  הדעת  עץ  פירוש  עם  4. תהילים, 
ויטאל. ופירוש שפת אמת, מהאדמו"ר רבי יהודא אריה 
בעלים  חתימות   .]1926 ]תרפ"ו  פיעטרקוב,  מגור.  ליב 

"מנחם מענדיל ---".
5-7. חידושי הרי"מ וגור אריה, על התורה ופרקי אבות, 
הרי"מ".  "חידושי  בעל  וזקנו  אמת"  מה"שפת  לקוטים 
מכתבים מבעל ה"שפת אמת". בילגורייא, תער"ג 1912. 
בעתון  נדפסה  זה  ספר  הדפסת  נגד  במיוחד,  ]נדיר 
"המודיע" הפולטבאי - "מחאה רבה" מבני וחתני הרה"ק 

מגור, ראה חומר מצורף[. 
כרוך עם הספרים: ספר "דרך צדיקים", הנהגות טובות 
והדרכות מגדולי החסידות, פיעטרקוב תער"ב )1912(. 
וספר "אליהו הנביא", תולדות אליהו הנביא ועניניו, רבי 

יהודה יודל רוזנברג. פיעטרקוב, תרע"א 1910.
קדשים.  מסדר  מסכתות  חדושי  אמת,  שפת  8. ספר 
מהאדמו"ר רבי יהודא אריה ליב מגור. שנגהאי )סין(, ה' 

שבט תש"ג.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב.

פתיחה: $500

103. Anthology of Books by 
Chassidic Rabbis  
1. Likutei Rav Hai Gaon, [concerning holy 
names according to Kabbalah], with com-
mentary Ner Yisrael [by the Kozhnitzer 
Maggid], and in addition, sacred writings by 
Rabbi Pinchas of Koritz and halachic novel-
lae by Rabbi Ya'akov Yitzchak "the holy Jew 
of Peshischa". [Warsaw?, 1840? or Lvov?, after 
1853]. Ink stamps and owner's signature Rabbi 
"Yisrael HaLevi" Zilbermintz.
2. Ma'asiyot Uma'amarim Yekarim "that have 
never been published – of the Ba'al Shem Tov 
and his grandsons, the holy brothers Rabbi 
Moshe Chaim Ephraim of Sudilkov and his 
brother, Rabbi Boruch of Medzibezh. Zhitomir, 
1902. First edition.
3. Tzava'a [Last Will and Testament], of Rabbi 
Pinchas Menachem Elazar of Pilz. Lodz, 1921. 
First edition.
4. Tehilim, with commentary Etz Hada'at Tov, 
by Rabbi Chaim Vital and "Sefat Emet", com-
mentary by Rabbi Yehudah Aryeh Leib of Gur. 
Piotrkow, 1926. Owners' signatures "Menachem 
Mendel ---". 
5-7. Chidushei HaRim and Gur Aryeh, on the 
Pentateuch and Ethics of the Fathers, antholo-
gies from the "Sefat Emet" and from his grand-
father, author of "Chidushei HaRim". Letters 
from the author of the "Sefat Emet". Bilgoraj, 
1912. [Very rare, the Poltava "Hamodia" news-
paper strongly opposed publishing this book 
and printed a "vehement protest" on behalf of 
the sons and sons-in-law of the Gerrer Rebbe, 
see appendix].
Bound together with books: the book "Derech 
Tzaddikim", recommended conduct and guid-
ance from Chassidic leaders, Piotrkow, 1912. 
And the book "Eliyahu HaNavi", history of 
the prophet, Elijah and his concerns, Rabbi 
Yehudah Yudel Rosenberg. Piotrkow, 1910.
8. The book Sefat Emet, novellae on tractates 

of Seder Kodshim. From the Gerrer Rebbe, 
Rabbi Yehudah Aryeh Leib. Shanghai (China), 
Shevat 5th, 1943.
Varying size and condition, good condition.

Opening Price: $500
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104. אוסף ספרי חסידות
שבת- )מסכת  משניות  על  פירוש  משולשת,  1. ברכה 
מעילה(, מרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב. פרעמישלא 

)פשמישל(, תרנ"ז 1896. מהדורה יחידה.
מספרי  הבעש"ט  מחכמת  ליקוטים  חסידים,  2. לשון 
גולדשטיין.  נחמן  רבי  מאת  מפולנאה,  יוסף  יעקב  רבי 
לעמבערג )לבוב(, תרל"ו 1876. מהדורה יחידה. חותמות 

"קלויז חדש דטשארטקוב בהאראדענקא".
3-4. אלפא ביתא ומילי דאבות, רבי צבי הירש מנאדו
בורנה. ]לבוב? תר"- [. כרוך עמו: קהלת משה, רבי משה 

הכהן מצ'ודנוב. ]מזרח אירופה, תר"י 1850 בערך[. 
5. דרכי ישרים, הנהגות מרבי מנחם מנדל מפרמישלאן. 

לבוב, ]תרכ"ד[ 1864. 
6. יושר דברי אמת, רבי משולם פייבוש הלר מזבריזא. 
מונקאטש, ]תרס"ה 1905[. )חותמות רבי רפאל זילברמן, 

אב"ד צפת והגליל(. מהדורה ראשונה.
7. דברי מאיר, על חמשה חומשי תורה ולקוטים על נ"ך 
וש"ס, מרבי מאיר מפרימישלאן. בארטפעלד )ברדיוב(, 

תרס"ט 1909. מהדורה ראשונה.
8 דרש טוב, דברי רבי ישראל בעל שם טוב, מלוקטים 
בידי רבי שמעון זאב מנלה. בילגורייא, תרפ"ח ]1928[. 

מהדורה שניה.
טוב,  שם  מהבעל  ליקוטים  טוב,  ריב"ש  9. מדרש 
)קצ'קמט,  קעטשקעמעט  אברהם.  יהודה  רבי  מאת 
בעלים  רישום   .]1927[ תרפ"ז  הונגריה(,   ,Kecskemet
פרעסבורג".  מק"ק  פאללאק  שמוא'  יוסף  "הק'  של 

קונטרס ראשון בלבד. מהדורה ראשונה.

סה"כ 9 ספרים, גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $500

104. Collection of Books of 
Chassidut  
1. Bracha Meshuleshet, commentary on the 
Mishna (Tractates Shabbat-Me’ila), by Rabbi 
Zvi Elimelech Shapira of Dinow. Przemysl, 
1896. Only edition. 
2. Leshon Chassidim, anthology of the 
wisdom of the Ba’al Shem Tov from the books 
of Rabbi Ya’akov Yoseph of Polonnoye, by 
Rabbi Nachman Goldstein. Lvov, 1876. Only 
edition. Stamps “Kloiz Chadash D’Chortkov 
B’Horodenka”.
3-4. Alfa Beta V’Mile D’Avot, Rabbi Zvi 
Hirsh of Nadvornaya. [Lvov? 18(19)-]. Bound 
with: Kehilat Moshe, Rabbi Moshe Hacohen of 
Chudnow. [Eastern Europe, c. 1850].
5. Darchei Yesharim, practices of Rabbi 
Menachem Mendel of Premishlan. Lvov, 1864.
6. Yosher Divrei Emet, Rabbi Meshulam 
Feibush Heller of Zabrze. Mukachevo, [1905]. 
(Stamps of Rabbi Refael Zilberman, Rabbi of 
Safed and the Galilee). First edition. 
7. Divrei Meir, on Chamisha Chumshei Torah 
and anthologies on the Bible and Talmud, by 
Rabbi Meir of Premishlan. Bardejov, 1909. First 
edition.
8. Drash Tov, words of the Ba’al Shem Tov, 
compiled by Rabbi Shimon Ze’ev Manele. 
Bilgoraj, 1928. Second edition.
9. Midrash Rabbi Yisrael Ba’al Shem Tov, 
anthologies from the Ba’al Shem Tov, by Rabbi 
Yehuda Avraham. Kecskemet, Hungary, 1927. 
Owners’ inscriptions of “Rabbi Yoseph Shmuel 
Pollack of Pressburg”. First booklet only. First 
edition.
Total of 9 books, varied size and condition.
From Dr. Mehlman’s private collection. 

Opening Price: $500
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105. אוסף ספרי חסידות
השנה  מכל  העולמות  ועליות  תיקון  כללות  1. סדר 

רבי שבתי מראש בידי  האר"י  מלוקט מכתבי  ובקיצור, 
קוב. טשרנוביץ, תר"ט 1849. מהדורה שניה. 

הלברשו יולס.  צבי  יעקב  רבי  מאת  הרועים,  2. מלא 
א'-ב'.  חלקים  שניה,  מהדורה   .]1859[ תרי"ט  טאט, 
דפי ההקדמה נכרכו בסוף חלק א'. )חתימות רבי יעקב 

אברהם אבד"ק ---"(.
3. ספר החיים, מאת רבי משה וורטמאן. למברג, ]תר"ל[ 
1870. מהדורה סטריאוטיפית של המהדורה הראשונה, 

שנדפסה בלמברג 14 שנים קודם לכן. 
העשיל  יהושע  אברהם  רבי  מאת  ישראל,  4. אוהב 

מאפטא. ווארשא, תרל"ו 1875. מהדורה רביעית. 
5. ליקוטי שושנים, לקוטים מרבי פנחס מקוריץ. זיטוו

מיר, תרל"ז 1876. מהדורה שלישית. 
6. דברים נחמדים, מרבי פנחס מקוריץ. זיטומיר, תרל"ז 

1876. מהדורה שלישית.
7. קהלת משה, מאת רבי משה אליקים בריעה הופשו
טיין, מגיד מישרים דק"ק קאזניץ, עם ליקוטים מאביו. 

105. Collection of Chassidic 
Books  
1. Seder Klalot Tikun V'Aliot HaOlamot 
of the whole year in short, gathered from the 
Ari's writings by Rabbi Shabtai of Rashkow. 
Tchernowitz, 1849. Second edition.
2. Melo HaRo'im, by Rabbi Ya'akov Zvi Yules. 
Halberstadt, 1859. Second edition, Parts 1-2. 
Introductory leaves bound at end of Part 1. 
(Signatures of Rabbi Ya'akov Avraham Rabbi of 
---").
3. Sefer HaChaim, by Rabbi Moshe Wartman. 
Lemberg, 1870. Stereotype printing of first edi-
tion, printed in Lemberg 14 years earlier.
4. Ohev Yisrael by Rabbi Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta. Warsaw, 1875. Fourth edition.
5. Likutei Shoshanim, compilation by Rabbi 
Pinchas of Korets. Zhitomir, 1876. Third 
edition.
6. Devarim Nechmadim, by Rabbi Pinchas of 
Korets. Zhitomir, 1876. Third edition.
7. Kehillat Moshe, by Rabbi Moshe Elyakim 
Briya Hofstein, Magid Meisharim of Koznitz, 
with compilations from his father. Lublin, 1906. 
Second edition. Two Sections. A photocopy of 
first edition printed in Lublin one year earlier.
8. Divrei Menachem, by Rabbi Menachem 
Mendel of Romanov. Bilgoraj, 1909.
Varied size and condition.

Opening Price: $300

שערים.  שני  שניה.  מהדורה   .1906 ]תרס"ו[  לובלין, 
צילום המהדורה הראשונה, שנדפסה בלובלין שנה קדם 

לכן. 
8. דברי מנחם, מאת רבי מנחם מנדל מרימאנוב. בילגוו

רייא, ]תרס"ט[ 1909. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

106. ארבעה ספרים חסידיים - ירושלים
מכתבי  אור,  תורה  ספרים:  שני  כולל  לישרים,  1. פאר 
מוסר  תוכחות  חיים,  דרך  מרוז'ין;  ישראל  רבי  קודש 
מכתבי קודש של רבי רפאל מבערשיד. ירושלים, תפא"ר 

 .]1921[
2. בית שלמה, דרשות נחמדות ודברים חריפים, מאת 
רבי שלמה בוכנר אב"ד פינטשוף, יוצאים לאור בידי רבי 
יהושע נחום רבינוביץ. ירושלים, תרפ"ו ]1926[. חלק א'. 

)ללא המעטפת(.
המגיד...  מרבנו...  מכתבים  קבוצת  קודש,  3. אגרות 

מסוד תקכ"א-תקמ"ח,  משנות  ותלמידיו,  וממעזריטש 
רות בידי רבי יואל דיסקין. ירושלים, תרצ"ג ]1933[. 

4. מגדיל ישועות מלכו, ספורי מעשיות מע"ח צדיקים... 
מתלמידי... הריב"ש ]הרב ישראל בעל שם טוב[, מאת 

רבי אברהם שמחה הורוויץ. ירושלים, תשט"ו ]1955[. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180
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106. Four Hassidic Books 
– Jerusalem   
1. Pe’er Liysharim, including two books: 
Torah Or, sacred writings of Rabbi Yisrael 
of Ruzhin; Derech Chaim, reproof from the 
sacred writings of Rabbi Refael of Berscheid. 
Jerusalem, [1921].
2. Beit Shlomo, pleasant sermons and harsh 
words, by Rabbi Shlomo Buchner Av Beit Din 
of Pintshof, published by Rabbi Yahoshua 
Nachum Rabinowitz. Jerusalem, [1926]. Section 
one. (Without cover).
3. Igrot Kodesh, collection of letters from 
our rabbi… the Maggid… of Mezritch and his 
disciples, from the years 1761-1788, arranged by 
Rabbi Yoel Diskin. Jerusalem, [1933].
4. Magdil Yeshuot Malko, short stories of 
righteous… among the disciples… of Rabbi 
Yisrael Ba’al Shem Tov, by Rabbi Avraham 
Simcha Horowitz. Jerusalem, [1955]. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $180

107. אוסף ספרי חסידות
דוד  רבי  על התורה", מאת  נפלא  "חבור  נחל,  1. ערבי 
רבי  ]חותמות   .]1855 ]תרט"ו  ]לבוב[,  אייבשיץ.  שלמה 

"זלמן סורוצקין אב"ד דלוצק" ועוד[.
2. מנחם ציון, מאמרי חסידות על התורה, ששמע רבי 
רבי מנחם מנדל מרימנוב.  יחזקאל פאנעט מהאדמו"ר 
הביבליוגרפיה  מפעל  ]בתקליטור   ,1878 תרל"ח  לבוב, 
נרשם עם שני שערים, כאן עם שער אחד[ )רישום בעלות 

של הרב הצדיק ר' אברהם אהרונוביץ - "ר' אברום"(.
3. מנרת זהב, "נקבצו באו בו כל דברי... הרבי ר' זושא... 
מהדורה   .1902 ]תרס"ב[  וורשא,  אניפאליא".  מעיר 

ראשונה.
4. דובר צדק, מאמרי מחשבה וחסידות, מאת רבי צדוק 
מהדורה   .1911 ]תרע"א[  פיעטרקוב,  מלובלין.  הכהן 

ראשונה.

107. Collection of Chassidut 
Books  
1. Arvei Nachal, "a wonderful composition of 
the Torah", by Rabbi Daviv Shlomo Eibshitz. 
[Lvov], [1865]. [Ink stamps Rabbi "Zalman 
Sorotzkin Av-Beit-Din Lutzk" and more].
2. Menachem Zion, Chassidic essays on the 
Torah heard by Rabbi Yechezkel Panet from 
Rebbe Menachem Mendel of Rimanov. Lvov, 
1878, [recorded on Bibliography Institute 
CD with two title pages, here with a single 
title page] (ownership inscription by Rabbi 
Avraham Aharonovitz – "Rabbi Avrum").
3. Menorat Zahav, "here were compiled the 
sayings of Rabbi Zusha…of Anipoli". Warsaw, 
1902. First edition.
4. Dover Zedek, philosophical and Chassidic 
essays, by Rabbi Zadok Ha'Cohen of Lublin. 
Piotrkow, 1911. First edition.
5. Bikurei Av"iv, Part I, of the weekly sec-
tions, by Rebbe Ya'akov Aryeh of Radzymin. 
Piotrkow, 1936. First edition.
6. Pamphlet of essays by our Admor, 
Hanukah matters, weekly sections and Eretz 
Israel, published by Chassidim of Modzitz, 
pamphlet VI, [1938]. Single and rare edition.
Sizes and conditions vary.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

5. ביכורי אבי"ב, חלק ראשון, על סדר פרשיות השבוע, 
מאת האדמו"ר רבי יעקב אריה מראדזימין. פיעטרקוב, 

תרצ"ו 1936. מהדורה ראשונה.
עניני  שליט"א,  אדמור  מכ"ק  מאמרים  6. קונטרס 
בחורי  ע"י  י"ל  ישראל,  וארץ  השבוע  פרשיות  חנוכה, 
 .]1938[ תרח"ץ  כסליו  ו',  קונטרס  מאדזיץ,  חסידי... 

מהדורה יחידה ונדירה.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300
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108. נועם אלימלך – שתי מהדורות
1. נועם אלימלך, עם "צוואות מהרב המחבר" ]הנהגות 
אדם[, "לקוטי שושנה" ועוד, מאת רבי אלימלך מליז'נסק. 

לבוב, תרי"ט 1859. )חתימות בכת"י מזרחי(. 
עם  מליז'נסק,  אלימלך  רבי  מאת  אלימלך,  2. נועם 
מאת  ומכתבים   ]![ שושנים"  ו"לקוטי  קטן"  "צעטיל 

המחבר ובנו רבי אלעזר. ווארשא, תרמ"א 1880.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

108. No’am Elimelech – Two 
Editions  
1. No’am Elimelech, including Tzava’ot 
MeHaRav HaMechaber [Hanhagot Adam], 
Likutei Shoshana and more, by Rabbi Elimelech 
of Lizhensk. Lvov, 1859. (Signatures in oriental 
handwriting). 
2. No’am Elimelech, by Rabbi Elimelech of 
Lizhensk, including Tzetil Katan and Likutei 
Shoshanim [!] as well as letters by the author 
and his son Rabbi Elazar. Warsaw, 1880.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

109. שלשה ספרי תהלים – חסידות
מאת  למשה,  תפלה  פירוש  עם  תהלים,  1. ספר 
האדמו"ר רבי משה טייטלבוים ]מסטאמר[ בעל ישמח 
משה. קראקא, ]תר"ם[ )1880(. בדפי הכריכה ובעמודים 

109. Three Books of Tehilim 
– Chassidism   
1. Tehillim, including Tefila LeMoshe 
commentary, by the Admor Rabbi Moshe 
Teitelbaum [of Satmar] author of Yismach 
Moshe. Cracow, (1880). Leaves of binding and 
first pages contain handwritten listings about 
King David and more. 
2. Tehillim with two commentaries, Eitz 
HaDa’at Tov – by Rabbi Chaim Vital, Sfat Emet 
– by Rabbi Yehduah Aryeh of Ger. Piotrkow, 
[1926]. Imprint of name of owner upon binding: 
“David son of Rabbi Rafael Shlomo Laniado” 
[author of Likdoshim Asher Ba’aretz].
3. Tehillim, including Ben Beiti commentary, 
by the Admor Rabbi Eliezer Zvi Safrin of 
Komarno. Uzhgorod (Ungvar), 1926. Stamp 
of Rabbi Avraham M. S. Frankel [among the 
rabbis of Hungary, Chief of Orthodox Bureau 
in Budapest]. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection

Opening Price: $300

הראשונים רשימות בכת"י על דוד המלך ועוד.
מאת   – טוב  הדעת  עץ  פירושים,  שני  עם  2. תהלים 
אריה  יהודה  רבי  מאת   – אמת  וויטאל, שפת  חיים  רבי 
בעלים  שם  הטבעת   .]1926 ]תרפ"ו  פיעטרקוב,  מגור. 
על הכריכה: "דוד בכמהרש"ל לניאדו" ]בעל "לקדושים 

אשר באר"ץ"[.
3. ספר תהלים, עם פירוש בן ביתי, מאת האדמו"ר רבי 
אוזהאראד-אונגוואר,  מקומרנא.  סאפרין  צבי  אליעזר 
תרפ"ז 1926. חותמת רבי אברהם מ"ש פראנקל ]מגדולי 
רבני הונגריה, ראש הלשכה האורתודוקסית בבודפשט[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300
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110. הגדות של פסח – חסידות 
שלש הגדות של פסח, עם פירושים מגדולי החסידות:

הקבלה,  עפ"י  הזמנים,  סדר  עם  פסח,  של  1. הגדה 
 .1910 תר"ע  לובלין,  מאיזביצא.  יעקב  רבי  מהאדמו"ר 
ההגדות  אוצר   ;1780 )יערי  הוספות.  עם  שניה  הוצאה 

.)2482
רבי  המחבר  בן  של  אריות  ציורי  עם  חותמת  בשער 
זללה"ה  )ליינר( בהרב הקדוש  יהושע העשיל  "אברהם 

ב' בית יעקב" - האדמו"ר מחלם, )תר"ג-תר"ץ(. 
2. הגדה של פסח, עם פירוש תפארת איש, מהאדמו"ר 
רבי אלתר ישראל שמעון מנאוואמינסק. וארשא, תרצ"ג 
ההגדות  אוצר   ;2172 )יערי  יחידה.  מהדורה   .)1933(

 .)3443
מלוקט  תהילה,  נאוה  פירוש  עם  פסח,  של  3. הגדה 
מהדורה   .1878 תרל"ט  ווארשא,  החסידות.  מגדולי 

יחידה )יערי 1144; אוצר ההגדות 1516(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

110. Passover Hagaddahs 
– Chassidut  
Three Passover Hagaddahs with commentaries 
of great Chassidic Rabbis:
1. Hagaddah for Passover, with Seder 
Hazmanim according to Kabbalah, by Rabbi 
Ya'akov of Izhbitza. Lublin, 1910. Second 
edition with additions. (Ye'ari 1780; Otzar 
Hahagaddot 2482).
The title page bears an ink stamp illustrated 
with lions belonging to the author's son, Rabbi 
"Avraham Yehoshua Heschel (Leiner) son of 
the holy Rebbe, author of Bet Ya'akov" – the 
Chelmer Rebbe, (1843-1930).
2. Hagaddah for Passover, with commentary 
Tif'eret Ish, by Rabbi Alter Israel Shimon 
of Novominsk. Warsaw, 1933. Only edition. 
(Ye'ari 2172; Otzar HaHagaddot 3443).
3. Hagaddah for Passover, with commen-
tary Na'avah Tehillah, anthology from great 
Chassidic leaders. Warsaw, 1878. Only edition 
(Ye'ari 1144; Otzar HaHagaddot 1516).
Varying size and condition.

Opening Price: $250

111. אוסף ספרים לתולדות אדמו"רים 
- פולין

בארו רבי אברהם  וקורות...  תולדות  הרועים,  1. אביר 
ענשטיין ]האדמו"ר מסאכטשאב[... שקיבל מרבו... רבי 
מאמלוק.  יהודה  צבי  רבי  מאת  מקאצק,  מנדל  מנחם 

פיעטרקוב, תרצ"ה ]1935[. 
ר'  החסיד  הרב  ותולדות  סוקולוב...  לנחום  2. מענה 
רבי  מאת  ז"ל,  מקוצק  אדמו"ר  מבית  טומשובר  הירש 

פנחס זליג גליקסמן. לודז', תרצ"ב ]1932[. נדיר.
3. רבי זאב ליפשיץ – תולדתו ותולדות אבותיו, רבותיו 
מטשכנוב,  אברהם  מו"ה  אלוקים  איש  אדמו"ר...  וגיסו 

מאת רבי פנחס זליג גליקסמן. לודז', תרצ"ד ]1934[. 
מאיר  יצחק  רבי  גדולת...  פרשת  גולה,  עיני  4. מאיר 

חידושי  הרבה  גם  הרי"מ"[...  ]ה"חידושי  מגור  זצוק"ל 
רבי  מאת  מפיו,  נשמע  אשר  קדושות  ושיחות  תורה 
מרדכי  ואברהם  אלטער  אלי'  בנימן  ישכר  אברהם 

אלטער. ורשה, ]תרצ"ב 1932[. חלק ב' בלבד. 
מלעו מרדכי  רבי  לכת:  מטיבי  ארבעה  ישרים,  5. אור 
כיוויטש, בנו רבי נח מלעכיוויטש, רבי משה ]פאליער[ 
מסלונים,  ]ויינבערג[  אברהם  רבי  ותלמידו,  מקאברין 

מאת רבי משה חיים קליינמאן. ורשה, ]תרפ"ד 1924[. 
6. תולדות גדולי הוראה )על עשרת "המורים הגדולים 
שהאירו עיני ישראל בהלכה והוראה"(, מאת רבי שבח 

קנעביל. וינה, תרפ"ז ]1927[. 
אמרות  חסידים,  לשון  והוא  קודש,  שרפי  7. שיח 
ומכתבים,  סיפורים  תורה,  חידושי  וקדושות,  טהורות 
מהרבנים רבי שמחה בונם מפשיסחא, רבי מנחם מנדל 
מקוצק, רבי יצחק מאיר ]אלטר[ מגור ורבי חנוך העניך 
קדיש  קים  יועץ  רבי  בידי  נאספו  מאלכסאנדר.  הכהן 
רשימות  א-ג.  חלקים   .]1928[ תרפ"ח  לודז',  ראקוץ. 

דברי-תורה בכתב-יד מזרחי בסוף הספר. 

סה"כ 7 ספרים, גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

111. Collection of Books on the 
History of Rebbes – Poland 
1. Abir HaRo’im, history of… Rabbi Avraham 
Bornstein [Sochaczew Rebbe]… who received 
from his Rabbi… Rabbi Menachem Mendel 
of Kotzk, by Rabbi Zvi Yehuda of Amlok. 
Piotrkow, 1935.
2. Answer to Nachum Sokolov… and his-
tory of Harav HaChassid Hirsh Tomshover 
descendant of the Kotzker Rebbe, by Rabbi 
Pinchas Zelig Glicksman. Lodz, 1932. Rare. 
3. Rabbi Ze’ev Lifshitz – the history of his life 
and the life of his fathers, rabbis and brother in 
law the Rebbe… man of G-d Rabbi Avraham of 
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112. אוסף ספרים לתולדות רבנים 
ואדמו"רים

אונגוואר,  אייזנשטטר.  מנחם  רבי  יהודה,  1. זכרון 
]תרכ"ז[ 1867. תולדות והנהגות ר' מאיר א"ש, אביו של 

המחבר. הדפסה שניה. בסוף הספר: פיוטים.
עמרם  בן  משה  רבי  צוואת  דרבה,  הכנה  2. קונטריס 
גרינוואלד אב"ד הומנא וקליינווארדיין. מאראמאראש-

סיגעט )סיגט(, ]תר"ע[ 1910. 
ונכדו  טייטלבוים  משה  מרבי  סיפורים  וכבוד,  3. פאר 
יהודה טייטלבוים, רבי  יקותיאל  "ייטב לב", מרבי  בעל 
שלום רוקח ובנו רבי יהושע מבעלזא. מאת רבי דוב בר 
ראשונה  מהדורה   .]1911[ תרע"א  מונקאטש,  ארמאן. 

ונדירה )דפים פגומים(.
4. פאר יצחק, תולדות האדמו"ר רבי יצחק אייזיק אייכו
נשטיין, מאת רבי מיכאל בראוור. סאטו-מארע )רומניה(, 

]תרצ"ז 1937[. 
5. בית ישראל – וויזשניצער רבי'ס הויף ]חצר אדמו"רי 
סיגעט-מאראמורעש  אפשַאן.  הערצל  מאת  ויז'ניץ[, 

)סיגט(, 1939. תולדות אדמו"רי שושלת ויז'ניץ. יידיש. 

סה"כ 5 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים בחלק 
מהכרכים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

Ciechanów, by Rabbi Pinchas Zelig Glicksman. 
Lodz, 1934.
4. Me’ir Einei HaGolah, history of the great-
ness of Rabbi Yitzchak Meir of Gur [author of 
Chidushei HaRim]… also many Torah novellae 
and holy sermons heard from him, by Rabbi 
Avraham Yissachar Binyamin Eliyahu Alter 
and Avraham Mordechai Alter. Warsaw, [1932]. 
Part 2 only.
5. Or Yesharim, Four Rebbes: Rabbi Mordechai 
of Lechowitz, his son Rabbi Noach of Lechowitz, 
Rabbi Moshe [Palier] of Kobrin and his student, 
Rabbi Avraham [Weinberg] of Slonim, by 
Moshe Chaim Kleinman. Warsaw, [1924].
6. Toldot Gedolei Hora’ah (about 10 of the 
“great teachers that ‘lit the eyes’ of Yisrael in 
halacha and Jewish law”) by Rabbi Shevach 
Knebbel. Vienna, 1927. 
7. Si’ach Sarfei Kodesh, pure and holy words 
spoken by Chassidim, Torah novellae, stories 
and letters, by the rabbis, Rabbi Simcha Bunim 
of Peshischa, Rabbi Menachem Mendel of 
Kotzk, Rabbi Yitzchak Meir [Alter] of Gur and 
Rabbi Chanoch Henich HaCohen of Alexander. 
Collected by Rabbi Yo’etz Kim Kaddish Rakotz. 
Lodz, 1928. Parts 1-3. Words of Torah written 
in Oriental handwriting at end of the book.
Total of 7 books. Varied size and condition. 
From Dr. Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300
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112. Collection of Books of the 
History of Rabbis and Rebbes  
1. Zichron Yehuda, Rabbi Menachem 
Eisenstatter. Uzhgorod, 1867. History and prac-
tices of Rabbi Meir Ash, author’s father. Second 
printing. End of book: piyutim.
2. Kuntress Hachana D’raba, testament of 
Rabbi Moshe Ben Amram Greenwald Rabbi 
of Homonna and Kleinwardein. Maramaros-
Siget, 1910. 
3. Pe’er V’Chavod, stories of Rabbi Moshe 
Teitelbaum and his grandson author of Yitav 
Lev, by Rabbi Yekutial Yehuda Teitelbaum, 
Rabbi Shalom Rokeach and his son Rabbi 
Yehoshua of Belz. By Rabbi Dov Ber Arman. 
Mukachevo, 1911. First and rare edition (dam-
aged leaves). 
4. Pe’er Yitzchak, history of Rebbe Yitzchak 
Issac Eichenstein, by Rabbi Michael Braver. 
Satu-Mare (Romania), [1937].
5. Beit Yisrael – Vizhnitzer Rebbes Hoif 
[court], by Herzl Apshan. Siget-Maramaros 
(Siget), 1939. History of Rebbes of Vizhnitz 
dynasty. Yiddish.
Total of 5 books, varied size and condition. 
Owners’ signatures on some volumes.
From Dr. Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300

113. מקדש מלך – סט שלם – חותמות 
האדמו"ר מסדיגורא

ספר מקדש מלך, פירוש על ספר הזהר, מאת רבי שלום 
תקע"ט-תקפ"א  ]תק"ע,  קאפוסט-סדילקוב,  בוזאגלו. 

.]1810-1821
סט שלם בארבעה כרכים. כרך א' - ספר בראשית, נדפס 
ובקפוסט  בסדילקוב  נדפסו  הכרכים  שאר  בקאפוסט. 

]שערים ודפים ראשונים בסדילקוב[. 
יוסף  "מרדכי שלום  רבי  חותמות האדמו"ר מסדיגורא, 

113. Mikdash Melech – Complete 
Set – Stamps of the Admor of 
Sadigura  
Mikdash Melech, commentary on the Zohar, 
by Rabbi Shalom Buzaglo. Kopys - Sudilkov, 
[1810-1821].
Complete set of four volumes. Volume 1 – Sefer 
Bereshit, printed in Kopys. The other volumes 
were printed in Sudilkov and Kopys [title pages 
and first pages in Sudilkov]. 
Stamps of the Admor of Sadigura, Rabbi 
“Mordechai Shalom Yosef Friedman… of 
Sadigura-Przemysl”, many notations and 
stamps of Rabbi Meir, slaughterer and exam-
iner and Rabbi of Vertzki, and his son-in-law 
– Rabbi Zvi Hirsch Chiya, slaughterer and 
examiner in Fidhern. 
Bereshit: [4], 164 leaves; Shmot: [1], 134, 155-158, 
[1] leaf; Vayikrah: [1], 104 leaves; Bamidbar-
Dvarim: [1], 114, [1] leaf. 20.5cm. Good condi-
tion. Majority printed upon blue pages. Stains. 
Moth stains. Worn leather bindings.

Opening Price: $360

ורישומים  חתימות  מסאדיגורא-פשמישל",  פרידמן... 
רבים של רבי מאיר שו"ב הרב מווערצקי, וחתנו – רבי 

צבי הירש חייא שו"ב בפיטהארין )פידהארין(.
בראשית: ]4[, קסד דף; שמות: ]1[, קלד, קנה-קנח, ]1[ דף; 
 20.5 דף.   ]1[ קיד,   ,]1[ במדבר-דברים:  דף;  קד   ,]1[ ויקרא: 
ס"מ. מצב טוב. נדפס ברובו על דפים כחולים. כתמים. סימני 

עש. כריכות עור בלויות.

פתיחה: $360

114. ספר הזוהר – זולצבאך, תמ"ד - חתימות 
עתיקות והגהות

ספר הזוהר על התורה, "עם חידושים רבים... ותוספתא 
על קצת פרשיות... ועוד כמה הגהות מזוהר ישן... ]עם[ 
פירוש בעל אמרי בינה... ]ועם[ לוח על הפסוקים מספר 

פתח עינים...". זולץ-באך, ]תמ"ד 1684[.
בראש  עתיקים.  בכתבי-יד  ורישומים  תיקונים  הגהות, 
ספר שמות חתימה עתיקה של "משה ראזענ----". בדף 
האחרון רישום עתיק חתום: "זה ספר הזוהר קניתי לכבוד 
קוני, להגות בו אמרי שפר... כ"ד הק' פנחס הלוי בלא"א 
דהויה,  נוספת  חתימה  שמואל".  כמהור"ר  הגדול  הרב 

בכת"י: "הק' יהושע במוהר"ר פנחס ז"ל איש הורוויץ".
]6[, קלב; עב, עא-קח; קכח; טז דף ]חסר: דף לאחר השער[. 
30 ס"מ. מצב בינוני, קרעים, סימני עש. כתמים. עמודים ראו

שונים משוקמים. כריכה ישנה, מנותקת.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $250
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114. The Book of Zohar – 
Sulzbach, 1684 – Old Signatures 
and Glosses  
The book of Zohar on the Bible, "with many 
novellae… and Tosefta (supplements) to several 
sections… and some more glosses from an old 
Zohar… [with] the commentary of the author 
of Imrei Binah… [and with] charts of the verses 
from the book Petach Einayim…". Sulzbach, 
1684.
Glosses, modifications and inscriptions in old 
handwriting. At the beginning of Shemot sec-
tion, old signature of "Moshe Rosen---". On the 
final page, old inscription, signed: "I bought 
this book of Zohar to honor my Creator to pro-
mote His fine words… Pinchas HaLevi, son 
of Rabbi Shmuel". Another faded signature, 
written in the hand of "Yehoshua, son of Rabbi 
Pinchas Ish Horowitz".
[6], 132; 72, 71-108; 128; 16 leaves [missing: page 
following title page]. 30cm. Fair condition, torn, 
moth signs. Stains. First pages restored. Old bind-
ing; detached.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

115. ספר הזוהר – קושטא, תצ"ו 
יוחאי,  בר  שמעון  רבי  מהתנא  התורה,  על  הזהר  ספר 

ועם מראי-מקומות מרבי חיים ויטאל, מהר"ם קורדובי
פירוט  )ראה  נוספים  וממקובלים  מהאר"י  פירושים  רו, 
תצ"ו- קושטא,  א'(.  חלק  ראשית  המדפיס,  בהקדמת 

תצ"ז ]1736[. ארבעה חלקים בשלשה כרכים.
בדפים  דף.  יח  רנא;   ,]6[ בראשית.  ספר  ראשון,  1. חלק 
הראשונים: חתימות-בעלים מזרחיות מעוטרות "הצעיר 

ישראל אשכנזי ס"ט". מעט הגהות בכת"י מזרחי.
רישומים קצרים  דף.  ]1[, רעט  שני, ספר שמות.  2. חלק 

בכת"י מזרחי. 
3-4. חלק שלישי, ספר ויקרא; חלק רביעי, ספר במדבר 

115. Sefer HaZohar – 
Constantinople, 1736  
Sefer HaZohar on the Torah, by Rabbi Shimon 
Bar Yochai, with sources by Rabbi Chaim 
Vital, Maharam Cordovero, commentary by 
the Ari and other mekubalim (see details in 
printer's introduction, beginning of Part 1). 
Constantinople, 1736. Four parts in three 
volumes.
1. Part 1, Bereshit. [6], 251; 18 leaves. On first 
leaves: Oriental decorated owner's signatures 
"The young man Yisrael Ashkenazi". Few 
glosses in Oriental handwriting.
2. Part 2, Shemot. [1], 279 Leaves. Short inscrip-
tions in Oriental handwriting.
3-4. Part 3, VaYikra; Part 4, Bamidbar (and 
Devarim). Bound together. 115; [2], 118-309 
leaves. On first leaves short inscriptions and 
owner signatures in Oriental and Yemenite 
handwriting. 
Complete set. Part 4 of an edition printed on thick 
paper with especially wide margins. Varied size 
and condition. Moth damage and tears to some 
of the volumes.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $500

)וספר דברים(. כרוכים יחד. קטו; ]2[, קיח-שט דף. בדפים 
והראשונים רישומים קצרים וחתימות בעלים בכתבי-יד מזר

חיים ותימני.

נייר  על  שנדפסה  מהמהדורה  הנו  הרביעי  החלק  שלם.  סט 
עבה עם שוליים רחבים במיוחד. גודל ומצב משתנים. בחלק 

מהכרכים פגעי-עש וקרעים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $500
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116. ספר הזהר / תקוני הזהר – קארעץ, 
תקל"ח-תק"ם - נדפס ע"י תלמידי המגיד 

ממזריטש

ר' שמעון  על התורה, מהתנא האלקי  הזהר  1-3. ספר 
נדפס  אשר  )כפי   ]1778 ]תקל"ח  קארעץ,  יוחאי.  בר 
ובו  כרך  כרכים:  שני  דף(.  על  דף  ]תפ"ח[  באמשטרדם 
החלק הראשון, בראשית; כרך ובו חלקים שלישי ורביעי, 

ויקרא, במדבר, דברים. חלק שני חסר.
4. ספר תקוני הזהר. קארעץ, ]תק"ם 1780[. נדפס על-פי 
הוצאת אורטה קייואי הסמוך לקושטנדינא תע"ט, עם 

והערות רבי חיים ורבי שמואל ויטאל, רבי חיים אלפאנ
דארי ורבי יעקב צמח. חתימות בעלים וצנזור.

מהדורה זו של ספר הזהר והתיקונים, נדפסה ע"י גדולי 
אשכנזי  שמעון  ורבי  מלויצק  שלמה  רבי  החסידות 

116. Sefer Ha-Zohar / Tikunei 
Ha-Zohar – Korets, 1778-1780  
1-3. Sefer Ha-Zohar Al Ha-Torah, by the great 
Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Korets, [1778] 
(as printed in Amsterdam [1728] leaf by leaf). 
Two volumes: One volume includes the first 
part, Bereshit; another volume includes: the 
third and fourth parts, VaYikra, Bamidbar and 
Devarim. Second part is missing.
4. Sefer Tikunei Ha-Zohar. Korets, [1780]. 
Printed based on the Constantine 1719 edi-
tion, with remarks by Rabbi Chaim and Rabbi 
Shmuel Vital, Rabbi Chaim Alfandari and 
Rabbi Ya’akov Tzemach. Owner’s and censor-
ship signatures.
The present edition of the Zohar and the 
Tikunim was printed by a few of the greatest 
Chasidut figures: Rabbi Shlomo from Lutsk 
and Rabbi Shimon Ashkenazi, disciples of the 
Magid from Mezeritch.
Three volumes, about 20cm., varying condition.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

תלמידי המגיד ממזריטש.

שלשה כרכים, 20 ס"מ בממוצע, מצב משתנה. 
 - מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף 

"גנזי ישראל".

פתיחה: $400

117. ספר הזוהר – קאפוסט, תקס"ט-תק"ע
רבי  האלוהי  מהתנא  התורה  על  הקדוש  הזוהר  ספר 
יוחאי. קאפוסט, תקס"ט-תק"ע, 1809-1810.  שמעון בן 
ג' כרכים, ד' חלקים. "כפי אשר נדפס במנטובה דף על 
ובתשלום חסרון המאמרים בדפוס קושטנדינא...  דף... 
שלום  רבי  הקדמת  עם  האר"י...".  הגהת  מתוך  מוגה... 
אמשטרדם  דפוס  על-פי  והפנים  השער  נוסח  בוזאגלו. 
]שס"ט[  הדפוס  נרשמה שנת  ב'  בכרך  תקל"א-תקל"ב. 

בטעות. חלק מהדפים כחולים. 
כרך א': בראשית, כרך ב': שמות, כרך ג': ויקרא, במדבר 

ודברים.
מענדיל  מנחם  זלמן  שניאור  בעלים:  ורישומי  חתימות 

פלאטקין. 
]3[ )צ"ל ]4[(, רנא, יט דף; רפ דף; קטו, ]1[, קיז-שי דף. )בכרך 
א' חסר דף בהקדמה. בכרך ב' מצורף דף רט נוסף עם שינויים(. 
כריכה  כתמים.  א'-ב'.  בכרכים  נזקי-עש  טוב.  מצב  ס"מ.   21
קדמית של כרך א' מנותקת. כריכות עור מקוריות, מעוטרות.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300
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117. Sefer HaZohar – Kopys, 
1809-1810  
Sefer HaZohar HaKadosh on the Torah by the 
Holy Sage Rabbi Shimon Bar Yochai. Kopys, 
1809-1810. 3 volumes, 4 parts. "As it was printed 
in Mantua leaf by leaf… with the completion 
of missing parts of the Constantinople… edi-
tion… according to the Ari's glosses…". With 
introduction by Rabbi Shalom Buzaglo. The 
version of the title page and the book itself are 
according to Amsterdam 1771-1772 edition. In 
Volume 2, 1609 was mistakenly written as year 
of print. Some leaves are blue.
Volume 1: Breshit, Volume 2: Shemot, Volume 
3: Vayikra, Bamidbar and Devarim. 
Owners' signatures and inscriptions: Shneur 
Zalman Menachem Mendel Plotkin.
[3] (Should be [4]), 251, 19 leaves; 280 leaves; 115, 
[1], 117-310 leaves. (Volume 1 is missing leaf from 
introduction. Attached to Volume 2 is additional 
copy of Leaf 209 with changes). 
21cm. Good condition. Moth damage to Volumes 
1-2. Stains. Front cover of Volume 1 detached. 
Original leather bindings, decorated. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

118. זהר ב-15 כרכים – ליוורנו, 
תרל"ב-תרמ"ו

ו"כתם  זהב"  "זר  פירושי  עם  מנוקד,  התורה,  על  זהר 
אופיר". ליוורנו, ]תרל"ב-תרמ"ו 1886-1872[.

ב-15  חלקים  שמונה  בראשית-שמות,  התורה,  על  זהר 
כרכים )ספר בראשית ב-10 כרכים, שמות ב-5 כרכים(, 

עם הסכמות רבני תוניס. 
המקורית  העור  מכריכת  חלק  הודבק  כרכים  במספר 
על הכריכה הקדמית, עם שמות בעלי הספרים: "שלום 
סוריא  יעקב  די  "אליהו  ס"ט",  גנינא  הכהן  יוסף  רבי  ן' 

118. Zohar - 15 Volumes – Livorno, 
1872-1886  
Zohar on the Torah, with vowels, and com-
mentaries Zer Zahav and Ketem Ofir. Livorno, 
[1886-1872].
Zohar on the Torah, Breshit-Shemot, eight 
parts in 15 volumes (Bereshit in 10 volumes, 
Shemot in 5 volumes), with approbations of 
Tunis rabbis. 
Some of the volumes have part of the origi-
nal leather binding glued on the front, with 
owners' names: "Shalom son of Rabbi Yoseph 
HaCohen Ganina", "Eliyahu Di Ya'akov 
Suria", Menachem Zeitun". On last two vol-
umes of Breshit owners' inscriptions in Oriental 
(Aram Tzova) handwriting.
135; 136-276; 177-225; 226-271; 272-295; 296-322; 
323-358; 359-395; 399-428; 429-453; 454-481 
(instead of 543); [4], 127; [1], 128-236 (Leaf 236 
torn and missing); [3] (instead of [1]), 237-384; 
[4], 365-497 leaves, 29-30cm. Good condition. 
Stains to some of the volumes, sometimes book is 
detached from binding. Original leather spines, 
expect one volume. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

ס"ט", "מנחם זייתון ס"ט". בשני הכרכים האחרונים של 
חלק בראשית מופיעים רישומי-בעלים בכתב-יד מזרחי 

)ארם-צובא(. 
רצו-שכב;  רעב-רצה;  רכו-רעא;  קעז-רכה;  קלו-קעו;  קלה; 
תנד-תפא  תכט-תנג;  שצט-תכח;  שנט-שצה;  שכג-שנח; 
)במקום תקמג(; ]4[, קכז; ]1[, קכח-רלו )דף רלו קרוע וחסר(; 
]3[ )במקום ]1[(, רלז-שסד; ]4[, שסה-תצז דף, 29-30 ס"מ. 
מצב טוב. בחלק מהכרכים כתמים, לעתים גוף הספר מנותק 

מהכריכה. שדרות-עור מקוריות, למעט בכרך אחד.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

119. תיקוני זוהר – שתי מהדורות
יוחאי.  בר  שמעון  רבי  התנא  שחבר  הזהר,  1. תקוני 
כלב  ב"ר  "נסים  בעלים:  חתימת   .]1740 ]ת"ק  קושטא, 
הקבלה  למוד  קודם  "תפלה  נדפסה  השני  בדף  הכהן". 
יותר  ארוך  פתיחה  נוסח  הועתק  תחתיה  מהאר"י", 

לתפילה זו, בכתב יד מזרחי.
2-3. ספר התקונים, תקוני הזהר, חלק ראשון וחלק שני. 

אזמיר, ]תרי"ח 1858[. 

גודל משתנה. מצב כללי טוב.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400
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119. Tikunei Zohar – Two Editions   
1. Tikunei Zohar, composed by Rabbi Shimon 
Bar Yochai. Constantinople, [1740]. Ownership 
signature: “Nissim son of Calev HaCohen”. A 
prayer from the Ari which should be recited 
prior to the studying of Kabbalah appears upon 
second leaf. Below, a lengthier version of 
the opening of this prayer copied in oriental 
handwriting. 
2-3. Sefer HaTikunim, Tikunei HaZohar, first 
and second sections. Izmir, [1858].
Various sizes. General condition good. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

120. שבעים תקוני הזהר – אמשטרדם, 
תס"ו - שער שבתאי

שבעים תקוני הזהר, "שחבר התנא האלהי רבי שמעון בן 
יוחאי", עם פירוש "חמדת צבי", מאת רבי צבי הירש ב"ר 

ירחמיאל חאטש. אמשטרדם, ]תס"ו 1706[. 
בשער הספר תחריט מפואר, תמונת שני צבאים אוחזים 
ולצפירת  צבי  לעטרת  צבאות  "ה'  הכיתוב  עם  בכתר 
יערי, דגלי המדפיסים  א'  תפארה" ]סמל שבתאי, ראה: 

העבריים, עמ' 57 ובעמ' 154-155[. 
ח, קסד דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. דף השער והדף השני 
משוקמים ומודבקים באופן לא מקצועי. כתמי זמן ורטיבות. 

סימני עש. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $500

120. Shiv'im Tikunei HaZohar – 
Amsterdam, 1706 – Shabta'ut  
Shiv'im Tikunei HaZohar [The seventy modi-
fications of the Zohar] "compiled by Rabbi 
Shimon bar Yochai" with "Chemdat Zvi" 
commentary by Rabbi Zvi Hirsch Chatsch. 
Amsterdam, [1706].
The title page displays a magnificent etching 
of two deers holding a crown inscribed with a 
verse from Isaiah [a typical Shabtai symbol, see: 
A. Ya'ari, Diglei HaMadpissim Ha'Ivriim, p. 57 
and p. 154-155].
8, 164 Leaves. 32.5cm. Good-fair condition. Title 
and second pages restored and pasted, unprofes-
sionally. Age stains and damp. Moth damages. 
New binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $500
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121. ספרי רבי חיים וויטאל - מספרית רבי 
יצחק שלמה זילברמן - דפוסי ירושלים

אוסף ספרים מאת רבינו חיים וויטאל, בהם הוא מביא 
מתורתו של רבינו האר"י ז"ל:

1. שער ההקדמות )השער הראשון(. ירושלים, ]תרכ"ה 
1865[. "ראשון הוא להשמנה שערים המפורסמים אשר 
חבר מורינו ורבינו הרב הגדול מוהרח"ו". )ש' הלוי 117(. 
ירושלים,  וויטאל.  חיים  רבי  חיים, מאת  עץ  2-3. ספר 
ספר  עם  יחד  ונכרך  נדפס   .]1866-1867 ]תרכ"ו-תרכ"ז 
תרכ"ז  ירושלים  שרעבי,  מזרחי  שלום  לרבי  שלום  נהר 
האחורית  הכריכה  של  הפנימי  בצדה  נפרד(.  )שער 
הודבק דף עם כיתוב בכ"י של סדר הלימוד בספר "עץ 

חיים". )ש' הלוי 135-136(. 
4-5. שער הפסוקים )השער הרביעי(. ירושלים, תרע"ב 
הרביעי(,  )השער  הליקוטים  ספר  עמו:  כרוך   .]1912[

מאת רבינו האר"י ז"ל. 
תרס"ה  ירושלים,  החמישי(.  )השער  המצות  6. שער 

]1905[. חתימות והקדשות בכת"י מזרחי. 
תרס"ב  ירושלים,  הששי(.  )השער  הכונות  7-8. שער 
שלמה  רבי  מאת  שעה,  יפה  ספר  נפרד:  שער   .]1902[

בכ"ר יהודה הכהן.
9. שער רוח הקודש )השער השביעי(. ירושלים, תרל"ד 

]1874[. )ש' הלוי 227(. 
ירושלים, תרס"ג  10. שער הגלגולים )השער השמיני(. 

 .]1903[
11. מבוא שערים. ירושלים, ]תרס"ד 1904[. 

רישומי בעלים, הגהות וחתימות, של הגאון המקובל רבי 
בברלין,  נולד  )תרפ"ח-תשס"א(.  זילברמן  שלמה  יצחק 
מדרשותיה,  בבתי  ולמד  ת"ש  בשנת  לירושלים  עלה 
ועיון  הגות  איש  הגר"א.  תלמידי  מורשת  את  ספג  שם 
במחשבת ישראל ובחכמת הנסתר. הקים מוסדות חינוך 
בירושלים.  העתיקה  בעיר  החרדי  הישוב  את  וחידש 
גדולה  קהילה  התרכזה  אליהו"  "אדרת  ישיבתו  סביב 
של תלמידיו ומעריציו, שרובם מתגוררים ברובעי העיר 

121. Books of Rabbi Chaim 
Vital – From the Library of Rabbi 
Yitzchak Shlomo Zilberman – 
Jerusalem Printings  
Collection of books by Rabbi Chaim Vital, 
based upon the Torah of the Ari:
1. Sha’ar HaHakdamot (first sha'ar). Jerusalem, 
[1865]. “First of the renowned eight She'arim 
[gates] composed by our great mentor Rabbi 
Chaim Vital”. (S. HaLevi 117).
2-3. Eitz Chaim, by Rabbi Chaim Vital. 
Jerusalem, [1866-1867].
Printed and bound together with the book 
Nahar Shalom by Rabbi Shalom Mizrachi 
Sharabi, Jerusalem, 1867 (separate title page). 
Handwritten leaf glued to inside of back bind-
ing, consisting of the order of study of the book 
Eitz Chaim. (S. HaLevi 135-136).
4-5. Sha’ar HaPsukim (fourth sha'ar). 
Jerusalem, [1912]. Bound together with: Sefer 
HaLikutim (fourth sha'ar), by the Ari. 
6. Sha’ar HaMitzvot (fifth sha'ar). Jerusalem, 
[1905]. Signatures and inscriptions in oriental 
handwriting. 
7-8. Sha’ar HaKavanot (six sha'ar). Jerusalem, 
[1902]. Separate title page: Sefer Yefeh Sha’ah, by 
Rabbi Shlomo son of Rabbi Yehudah HaCohen. 
9. Sha’ar Ru’ach HaKodesh (seventh sha'ar). 
Jerusalem, [1874]. (S. HaLevi 227). 
10. Sha’ar HaGilgulim (eight sha'ar). Jerusalem, 
[1903].
11. Mavo She’arim. Jerusalem, [1904]. 
Ownership notations, glosses and signatures, 
of the Kabbalist Rabbi Yitzchak Shlomo 
Zilberman (1928-2001), born in Berlin, immi-
grated to Jerusalem in 1940 where he immersed 
himself in Torah study in the Batei Midrash 
and absorbed the heritage of the disciples of 
the Vilna Ga’on. Proficient and knowledgeable 
in Jewish thought and in the hidden wisdom. 
Founded educational institutions and rees-

העתיקה. ]מורו ורבו של הרב אורי זוהר, שחזר בתשובה 
לאחר דיאלוג מפורסם עם הרב זילברמן[. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

tablished the Orthodox settlement in the Old 
City in Jerusalem. A large congregation of his 
disciples and admirers, the majority of which 
reside in the Old City, concentrated around his 
Aderet Eliyahu yeshiva. [Mentor and Rabbi of 
Rabbi Uri Zohar, who returned to his heritage 
following a renowned dialogue with Rabbi 
Zilberman].
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $500
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122. פלח הרמון – אור נערב – קוריץ, תקמ"ו 
- הגהות

משה  רבי  מאת  נערב,  אור  ספר  עם  הרמון,  פלח  ספר 
קורדובירו. קארעץ, ]תקמ"ו 1786[.

חתימות בשער הספר: "קנין כספי... הק' משה..."; "הק' 
איצק צבי בן הרב מו"ה יחיאל זצ"ל"; "הק' מאיר ד"מ 

חר"א ]=חתן רבי אברהם / אליהו?[ מטאפלשין".
ארוכה  אחת  הגהה  כותבים:  משני  הגהות  הספר  בדפי 
עתיקות  קבליות  הגהות  זייטן",  משה  "הק'  החתומה 

יותר מכותב אחר.
מח; לו דף. מצב טוב-בינוני. כתמים. הדבקת נייר בדף השער 
ובדף האחרון. בלאי קל בשולי דפים. אקס-ליבריס. כריכה לא 

מקורית.

פתיחה: $350

122. Pelach HaRimon – Or Ne’erav 
– Korets, 1786 – Glosses   
Pelach HaRimon, including Or Ne’erav, by 
Rabbi Moshe Cordovero. Korets, [1786]. 
Signatures upon title page of book: “purchased 
and owned by… Moshe…”; “Itzk Zvi son 
of Rabbi Yechiel; Meir son-in-law of Rabbi 
Avraham \ Eliyahu of Tapalshin”. 
Glosses by two writers throughout pages of book: 
one lengthy gloss signed “Moshe Zeiten”, more 
ancient Kabbalistic glosses by another writer. 
48; 36 leaves. Good-fair condition. Stains. Pasted 
paper upon title page and last page. Page margins 
slightly worn. Ex-Libris. Unoriginal binding. 

Opening Price: $350

123. מגלה עמוקות על התורה - מהדורה 
ראשונה – לבוב, 1795 

ספר מגלה עמוקות, דרושים על התורה ומועדים, עפ"י 
נטע  נתן  רבי  המקובל  מהגאון  א-ב,  חלקים  הקבלה. 
שפירא אב"ד קראקא. לבוב, ]תקנ"ה 1795[. דפוס האשה 
הגבירה יהודית אשת רבי צבי הירש ראזאניש אב"ד לבוב.
של  מבית-גנזיו  כת"י  מתוך  נדפס   - ראשונה  מהדורה 
הגאון הנודע רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד, המספר 

על כך בהקדמתו המעניינת.
זלוטשוב  זולקווא,  ברודי,  ברלין,  רבני  רבות:  הסכמות 

ועוד.
כתמי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   22.5 דף.  קב   ,]1[ דף;  פו   ,]4[
לחות ופגיעות עש קלות. שער ודפים ראשונים של חלק א' 
עם פגיעות בלאי משוקמות באופן מקצועי. בחלק ב' חותמות 

וחתימות בעלים. כריכה נאה עם שדרת עור.

פתיחה: $600

123. Megaleh Amukot al 
HaTorah – First Edition – Lvov, 
1795  
Megaleh Amukot, sermons on the Pentateuch 
and Festivals, according to Kabbalah. 
Volumes I–II, from the Kabbalist Rabbi Natan 
Neta Shapira, Rabbi of Cracow. Lvov, [1795]. 
Publishing house of the Lady Judith, wife of 
Rabbi Zvi Hirsch Rosanisch, Rabbi of Lvov.
First edition – printed from manuscripts from 
the archives of the famed Rabbi Ephraim 
Zalman Margaliot of Brody, as related in his 
interesting foreword.
Many approbations: Rabbis from Berlin, Brody, 
Zholkva, Zolochev and others.
[4], 86 leaves; [1], 102 leaves. 22.5cm. Good-fair 
condition, slight mildew and moth damage. Title 
and first pages of Vol. I have damages, profession-
ally restored. ink stamps and owners' signatures 
on Vol. II. Fine binding with leather spine.

Opening Price: $600
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125. ספרי קבלה - ארבע מאות שקל כסף / 
פרקי היכלות / מגן דוד

ספרי קבלה נדירים שנדפסו ברוסיה-פולין:
ויטאל.  חיים  לרבי  כסף,  שקל  מאות  ארבע  1. ספר 

קארעץ, )תקס"ד 1804(. מהדורה ראשונה.
יצחק מב לוי  רבי  - עם הסכמות  והמהדורה החסידית 

זו  רדיטשוב ורבי יהודה ליב מוואלטשיסק. ]במהדורה 
"תלמיד  מוואלוז'ין  חיים  רבי  הגאון  הסכמת  הושמטה 
אולם  נ"ע"[.  מווילנא  החסיד  רשכבה"ג...  הגדול  רבנו 
ועודד  יזם  מוואלוז'ין  חיים  רבי  כי  מוזכר  בהקדמה 
זו  הקדמה  שגם  טפסים  ]ישנם  זו.  מהדורה  הדפסת 
קעא-קעו,  עמ'  ע,  "סיני",  ליברמן,  ח'  ראה:  שונתה, 

וב"אהל רחל" ח"א עמ' 127–131[.
ליב  חיים  במו"ה  הירש  "צבי  רבי  חתימת  א2,  בדף 
פייגינבוים מטארנא" ]אחי רבי מאיר פייגנבוים, חתנו של 
"שובע  בעל  מסטריזוב  לזר  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
שמחות"[. תיקונים והגהות רבות בכתב-יד זהה לחתימה.
ורבי  צפת  אב"ד  זילברמאן  רפאל  רבי  של  חותמות 

אברהם ליב זילברמן אב"ד צפת.
]2[, פז דף ]חסר 4 דף בסוף[. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות 

עש ובלאי במספר דפים. כריכה חדשה.

124. אמרות טהורות )עשרה מאמרות( - 
הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב

"עשרה  מספר  מאמרים  חמשה  טהורות,  אמרות  ספר 
מאמרות" להרמ"ע מפאנו, עם פירוש יד יהודה. מאהלוב 

)מוהילב(, ]תק"ע 1810[. 
הסכמת "הרב המאור הגדול המפורסם... הגאון האמיתי 
איש אלוקי, קדוש יאמר לו מוהר"ר לוי יצחק זצללה"ה 

שהיה אב"ד דק"ק בארדיטשוב".
צבי  ב"ר  יצחק  זלמן  "שניאור  רבי  בעלים:  חתימות 

גארדון" וחתימות נוספות.
ולבן. מצב טוב- נייר כחול  ]2[ דף. 20.5 ס"מ.  ]2[, קמב; צו, 

בינוני, כתמים. סימני עש. כריכת עור מקורית, פגועה.

פתיחה: $200

124. Amarot Tehorot (Asara 
Ma’amarot) – Approbation of Rabbi 
Levi Yitzchak of Berdichev  
Amarot Tehorot, five articles from the book 
Asara Ma’amarot by Rabbi Menachem Azariah 
of Fano, including the Yad Yehudah commen-
tary. Mogilev, [1810].
Approbation by “the great and famous lu-
minary… the true divine genius, Rabbi Levi 
Yitzchak… Av Beit Din of Berdichev. 
Ownership signatures: Rabbi “Shneur Zalman 
son of Rabbi Zvi Gordon” and additional 
signatures. 
[2], 142; 96, [2] leaves. 20.5cm. Blue and white 
paper. Good-fair condition, stains. Moth dam-
ages. Original leather binding, damaged.

Opening Price: $200

2. ספר פרקי היכלות, מהתנא רבי ישמעאל כהן גדול. 
שלשים פרקים ותפלת רבי ישמעאל כהן גדול. ]למברג, 

ת"ר בערך 1840?[.
טז דף. 18 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש ובלאי. כריכה חדשה.
דוד  רבי  הזוהר.  ביאורי  ראשון,  חלק  דוד,  מגן  3. ספר 
 .]1819 ]תקע"ט  מינקוביץ,  מדראזני.  שמואל  ב"ר 

מהדורה יחידה.
 .]1062 ישראל  גנזי  ראה  נוסף,  דף  חסר  אולי   - דף   2[ פא, 
21 ס"מ. נייר כחול, מצב טוב-בינוני, פגיעות בדף השער, רוב 

הדפים במצב טוב, עם פגיעת עש קלה. כריכה חדשה.
"גנזי   - מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף  נדיר. 

ישראל".

פתיחה: $500

author of “Sova Smachot”]. Many corrections 
and glosses in handwriting similar to that of 
the signature. 
Stamps of Rabbi Refael Zilberman Av-Bein-Din 
of Safed and Rabbi Avraham Leib Zilberman 
Av-Beit-Din of Safed. 
[2], 87 Leaves [4 leaves missing from end]. 21cm. 
Good-fair condition, moth and wear damage on 
number of pages. New binding. 
2. Pirkei Heichalot, from the Tana Rabbi 
Yishmael Cohen Gadol. Thirty chapters 
and prayer of Rabbi Yishmael Cohen Gadol. 
[Lemberg, c. 1840]. 
16 Leaves. 18cm. Fair-poor condition, moth and 
wear damage. New binding. 
3. Magen David, part one, commentary of the 
Zohar. Rabbi David son of Rabbi Shmuel from 
Drazni. Minkovtsy, [1819]. Only edition. 
81, [2 leaves – perhaps another leaf missing, see 
Ginzei Israel 1062]. 21cm. Blue paper, good-fair 
condition, damage to title page, majority of pages 
in good condition, with slight moth damages. 
New binding. 
Rare. From Dr. Israel Mehlman’s private 
collection.

Opening Price: $500
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125. Books of Kabbalah – Arba 
Me’ot Shekel Kesef / Pirkei 
Heichalot / Magen David   
Rare Kabbalah books printed in Russia-Poland:
1. Arba Me’ot Shekel Kesef, Rabbi Chaim 
Vital. Korets, 1804. First edition. 
The Hassidic edition – including approbations 
by Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev and Rabbi 
Yehudah Leib from Valtshisk. [The approbation 
of the Ga’on Rabbi Chaim from Volozhin, “dis-
ciple of the great rabbi, the Hassid from Vilna” 
was omitted from this edition]. However, in 
the preface it is mentioned that Rabbi Chaim 
from Volozhin initiated and encouraged the 
printing of this edition. [There are copies in 
which this introduction was altered as well, see: 
“H. Lieberman, “Siani”, 70, pages 171-176, and 
“Ohel Rachel” part one, pages 127-131]. 
On page 2A, signature of Rabbi “Zvi Hirsch son 
of Rabbi Chaim Leib Feigenbaum from Tarna” 
[brother of Rabbi Meir Feigenbaum, son-in-law 
of Rabbi Menachem Mendel Lazar from Strizov 

126. ארבעה ספרי קבלה
 .]1768[ תקכ"ח  אמשטרדם,  הזוהר.  תיקוני  1. ספר 
"והגהות  בהקדמה:  כותב  בוזאגלו,  שלום  רבי  העורך, 
מסומנים  באותיות  ופירושיו  שמתי  במקומם  האר"י... 
בלשונו...  חיים  בעץ  עליו  שכתב  ומה  שמתי...  בצדו 
הוספתי".  דבר  שום  בדקתי...  הנוסחאות  כל  כתבתי... 
מנחתי...  "תקובל  א'  בדף  מזרחי  בכתב-יד  )רישומים 
בלא"א  משה  ע"ה  טוב...  ברכת  עליו  תבא  והמחזיר 

מרדכי אל... ס"ט". כריכת עור עתיקה(.
נתו אשר  נשמות  מגלגולי  נפלאות  נשמות,  2. גילגולי 
מנחם  רבי  מאת  א"ב,  בסדר  ואמוראים,  בתנאים  גלגלו 
עזריה מפאנו. למברג, ]תרכ"ה[ 1865. חתימות וחותמות 
נפתלי  רבי   = חופ"ק באלחוב  וייסבלום  נפתלי  רבי  של 

וייסבלום, נכד בעל הנעם אלימלך, בן אחר בן.
3. ספר הגלגולים, מהרב הגדול רבי חיים ויטאל זצ"ל, 

שקיבל מהאר"י. למברג, תרכ"ו 1866. 
בוראו, מאת  לעבודת  לישר האדם  4. שערי הקדושה, 

126. Four Kabbalah Books  
1. Sefer Tikunei HaZohar. Amsterdam, 
[1768]. The editor, Rabbi Shalom Buzaglo, 
writes in the introduction: “…I have examined 
all versions and have not added anything”. 
(Notations in oriental handwriting upon leaf. 
Ancient leather binding). 
2. Gilgulei Neshamot, wonders of souls which 
were reincarnated in Tana’im and Amora’im, 
in alphabetical order, by Rabbi Azaria of Fano. 
Lemberg, 1865. (Signatures and stamps of Rabbi 
Naftali Weissblum from Alchov = Grandson 
of author of No'am Elimelech, son after son).
3. Sefer HaGilgulim, by the great Rabbi 
Chaim Vital, who received his Torah from the 
Ari. Lemberg, 1866.
4. Sha’arei HaKdusha, setting a person on 
the proper path to serve his Creator, by Rabbi 
Chaim Vital, with the addition of Chidushim 
by Rabbi Shimshon of Astropoli. Siget, 1903.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

ורבי חיים ויטאל, בתוספת חידושים מרבי שמשון מאס
טרפאלי. מ.-סיגעט, ]תרס"ג[ 1903. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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127. סידור כוונות אהבת שלום – הקדשת 
הרב הלל, כריכה מפוארת

סידור כוונות אהבת שלום, חלק כוונות חנוכה ופורים, 
שסידר רבינו שלום שרעבי )הרש"ש(, נערך ונסדר בידי 

ורבי יעקב משה הלל. הוצאת חברת אהבת שלום, ירוש
לים, תשמ"ח ]1988[.

מול דף השער הקדשה בכתב-ידו וחתימתו של העורך 
שליט"א ראש ישיבת המקובלים "אהבת שלום": "...עם 
ז"ל  האר"י  הקדוש  רבנו  של  שזכותם  ותפלתי  ברכתי 

ומרן הרש"ש ז"ל תעמוד לו...". 
11, רפו, ]1[ עמ', 34.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת עור מפוארת.
מהדורה  מתוך   5 מספר  עותק  ביבליופילית,  מהדורה 

מצומצמת שנדפסה.

פתיחה: $150

127. Siddur Kavanot Ahavat 
Shalom – Dedication by Rabbi 
Hillel 
Siddur Kavanot Ahavat Shalom, with parts of 
the Chanukah and Purim Kavanot, arranged 
by Rabbi Shalom Shar’abi (the Rashash), edited 
and organized by Rabbi Ya’akov Moshe Hillel. 
Published by the Ahavat Shalom Company, 
Jerusalem, [1988].
Facing the title page, there is a handwritten, 
signed dedication by the editor, head of the 
Mekubalim Yeshiva of “Ahavat Shalom”: “…
With my blessing and prayer that the merit of 
the Ari z”l and the Rashash will stand by him…”.
11, 286 [1] leaf, 34.5cm. Very good condition. 
Luxurious leather binding.
Bibliophilic edition, copy number 5 from a lim-
ited printed edition.

Opening Price: $150
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דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, דפוסי רוסיה ופולין
Books Printed in Slavita and Zhitomir | Books Printed in Russia and Poland

128. זהר – סלאוויטא, תקפ"ז
ספר הזהר על התורה מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי. סלאוויטא, ]תקפ"ז 1827[ 

בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא, בן הרב מסלאוויטא.
בכרך הראשון הסכמות רבי חיים ב"ר פרץ הכהן מפינסק, רבי מרדכי מרגליות מסאטנוב, 
רבי יוסף בר"מ אב"ד קאסטנטין ישן ורבי אפרים וואהל מסדילקאב; לאחר ההסכמות 

נדפס פסק רבי יצחק דלטאש.
הזהר  ספר  אודות  הסבר  דברי  עם  הצנזור  רשיון  נדפס  א'  בחלק  השער  לדף  מעבר 

בלטינית. 
חותמות וחתימות.

בשערים נדפסו שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה. ארבעה חלקים בשלשה כרכים. 
חלק רביעי, במדבר דברים, כרוך עם החלק השלישי, שערו נדפס כולו בדיו שחורה.

]4[, רנא, א-יז; ]1[, רעח; קטו; ]1[, קיז-שט, י דף, 21 ס"מ. נייר כחול וירקרק. מצב טוב. כתמים. 
קרעים משוקמים שיקום מקצועי. כריכות עור מפוארות, חדשות.

פתיחה: $3800

128. Zohar – Slavita, 1827  
Zohar on the Torah by the Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Slavita, [1827] 
printed by Rabbi Shmuel Avraham Shapira, son of The Slavita Rabbi.
In the first volume, approbations by Rabbi Chaim son of Peretz HaCohen 
of Pinsk, Rabbi Mordechai Margaliot of Satnov, Rabbi Yosef son of the Old 
Constantinople Rabbi and Rabbi Ephraim Wohl of Sudilkov; a ruling of 
Rabbi Yitzchak Daltash is printed after the approbations.
On back of title page of Part 1, a censor permit was printed with explana-
tions about the Zohar in Latin.
Stamps and signatures.
On title pages, the name of the book and the place of print are printed in 
red ink. Four parts in three volumes, Part 4, Bamidbar Devarim, bound 
with Part 3, its whole title page is printed in black ink. 
[4], 251, 1-17; [1], 117-309, 10 leaves, 21cm. Blue and greenish paper. Good 
condition. Stains. Professionally restored tears. New, fancy leather bindings.

Opening Price: $3800 128
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129. תהלים – זיטומיר, תר"ז
סדר תהלים עם מעמדות, מסודר כפי ימי השבוע והאומרם בכל יום מובטח לו 

שהוא בן עולם הבא. זיטומיר, ]תר"ז[ 1847, בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא.
עם "יהי רצון קודם תהלים" לאחר דף השער. עברית ויידיש. החל מעמוד 183: 

סדר מעמדות )ששה עמודים בלבד(.
וידועה סגולתם המיוחדת של ספרי התפלה שנדפסו בזיטומיר ע"י האחים הקדו

שים נכדי הרב שפירא מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ, אשר התכוונו במעשיהם 
לעורר הרחמים בתפילתם של ישראל.

מצב  ס"מ.   23 קונטרסים[,  מז  דף,  ]צד  עמ'   188 מעמדות"(,  "סדר  רוב  )חסר  שלם  אינו 
כתמים,  העמודים.  בראשי  בכותרות  קלות  פגיעות  קצוצים,  מעט  שוליים  בינוני-טוב. 
עור  כריכת  ומרשים.  איכותי  מקצועי-אמנותי  שיקום  עברו  רבים,  ופגעי-עש  קרעים 

חדשה, מפוארת מאד.
נדיר. אינו ידוע ביבליוגרפית ]ייתכן כי הוא חלק מסידור קרבן מנחה[.

פתיחה: $1900

129. Tehillim – Zhitomir, 1847   
Seder Tehillim with Ma'amadot, "arranged according to the days 
of the week and one who says them daily is promised the World to 
Come". Zhitomir, 1847, the Rabbi of Slavita's grandchildren's print-
ing press.
Includes Yehi Ratzon (prayer) before Tehillim after the title page. 
Hebrew and Yiddish. Starting from Page 183: Seder Ma'amadot (six 
pages only). 
Prayer books published in Zhitomir by the holy Shapira brothers, 
grandsons of Rabbi Shapira of Slavita and Rabbi Pinchas of Korets, 
are well-known for their special segula. 
Not complete (most of Seder Ma'amadot is missing), 188 pages [94 
leaves, 47 pamphlets], 23cm. Fair-good condition. Margins slightly cut 
off, light damage to titles at top of pages. Stains, tears and much moth 
damage, impressive professional-artistic restoration of high quality. 
New, very fancy leather cover.
Rare. Bibliographically unknown [possibly part of Siddur Korban 
Mincha]. 

Opening Price: $1900
129
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130. מחזורים נוסח ספרד – זיטומיר, 1865 
וליטא, פולין, פיהם  רייסין  ופירוש עברי-דייטש, כמנהג  סט מחזורים, עם פירושים 
הרב  נכדי  דפוס   .1865-1866 תרכ"ה-תרכ"ו  זיטאמיר.  ספרד(.  )נוסח  ומעהרין 

מסלאוויטא.
חלק א': לראש השנה ויום כיפור: קנד דף. 30 ס"מ. מצב בינוני. סימני עש קלים. בלאי, כתמי 

רטיבות ועובש. דפים מנותקים. כריכת עור מקורית, פגומה ומנותקת. 
חלק ב': לשלש רגלים: קלו דף ]חסרים: דפים קלד-קלו, ס"ה 3 דפים[ מצב בינוני-גרוע. 28 

ס"מ. שער מנותק ובלוי. פגעי עש. כתמים וקרעים. ללא כריכה.

פתיחה: $1400

130. Sephardic Version Machzorim – Zhitomir, 1865  
Set of Machzorim, including commentaries and an Ivri-Deitch interpre-
tation, Sephardic version. Zhitomir. 1865-1866. Printed by the grand-
sons of the Rabbi of Slavita. 
Section 1: For Rosh HaShanah and Yom Kippur: 154 leaves. 30cm. Fair 
condition. Minor moth stains. Wear and tear, dampness and mildew 
stains. Detached pages. Original leather binding, damaged and detached. 
Section 2: For Passover, Shavuot and Succoth: 136 leaves [missing: leaves 
134-136, a total of three leaves]. Fair-poor condition. 28cm. Detached and 
worn title page. Moth damage. Stains and tears. Without binding. 

Opening Price: $1400 130
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131. טור – זיטומיר, תרי"ט
וטור אבן העזר, מאת רבינו יעקב בן אשר )הרא"ש(. זי

טומיר, תרי"ט 1858 בדפוס הרבנים חנינא ליפא ויהושע 
העשיל שפירא.

409, ]1[ עמ', 33 ס"מ. מצב טוב. חותמות בכל דף מדפי הספר. 
פגעי עש קלים. כתמים. כריכת קרטון, מעט בלויה.

פתיחה: $100

132. מרפא לנפש – זיטומיר, תרי"ט
רבי  ה', מאת  ועבודת  בענייני מוסר  לנפש,  ספר מרפא 
הרב  נכדי  דפוס   .1858 תרי"ט  זיטומיר,  מנורצי.  רפאל 

מסלאוויטא.
]28[ דף. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. חותמות "פנחס בן 

ציון גאלדקרויט שו"ב דפה לובלין" ועוד. כריכה ישנה בלויה.

פתיחה: $150

131. Tur – Zhitomir, 1858  
Tur Even HaEzer, by Rabbeinu Ya'akov Ben Asher 
(the Rosh). Zhitomir, 1858, Rabbis Chanina Lipa 
and Yehoshua Heshel Shapira Printing.
409, [1] pages, 33cm. Good condition. Stamps on 
every leaf of book. Light moth damage. Stains. 
Cardboard binding, slightly worn. 

Opening Price: $100

132. Marpe LaNefesh – Zhitomir, 
1859  
Marpe LaNefesh, on ethics and service of G-d, 
by Rabbi Rafael of Nortzi. Zhitomir, 1858. 
Printed by the grandsons of the Rabbi of Slavita. 
[28] pages. 16cm. Good-fair condition. Stains. 
Stamps of "Pinchas Ben Tzion Goldkroit of 
Lublin" etc. Old worn binding. 

Opening Price: $150

133. ברית אברהם – זיטומיר, תר"ח
ספר ברית אברהם, בענייני מצוות תשובה ווידוי, מאת 
רבי אברהם ב"ר שבתי הורוויץ ]נכד השל"ה[. זיטומיר, 

תר"ח 1848. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא.
42 עמ'. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש. כריכה 

חדשה. חותמת.

פתיחה: $100

133. Brit Avraham – Zhitomir, 
1848  
Brit Avraham, on the mitzvah of repentance 
and vidui (confession), by Rabbi Avraham 
ben Shabtai Horowitz (grandson of the Shla]. 
Zhitomir, 1848. Printed by the grandsons of the 
Rabbi of Slavita.
42 pages. 15.5cm. Good-fair condition. Stains. 
Moth marks. New cover. Stamp.

Opening Price: $100
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134. ספר מוסר השכל – זיטומיר תר"ך
והלכות  דעות  הלכות  רמב"ם,  על  השכל,  מוסר  ספר 
תשובה, כולל שני פירושים: לשון הזהב ולשון חכמים, 
מאת רבי יחזקאל פייוויל. זיטאמיר, תר"ך 1860. בדפוס 

האחים שפירא.
הגאון רבי יחזקאל פיוויל )תקט"ו-תקצ"ו, אוצר הרבנים 
מישרים  מגיד  דורו,  ומגדולי  הגר"א  פני  מרואי   ,)9092
דק"ק דרעטשין ובסוף ימיו "מגיד" בעיר ווילנא, מחבר 
הספר  "תולדת אדם" על הגאון רבי זלמן מווילנא, אחי 

הגאון רבי חיים מוואלוז'ין.
כריכה  בעלות.  רישומי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   17 עמ'.   119

ישנה.

פתיחה: $200

135. זהר – סלאוויטא וזיטומיר – כרכים 
כפולים

1-2. ספר הזהר, חלק שלישי – ספר ויקרא, וחלק רביעי 
– ספר במדבר ודברים ]שער נפרד[. סלאוויטא, ]תקפ"ד 

1824[. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. 
 21 דף.  ט  קיז-שט;   ]1[ קטו;  כחולים.  דפים  על  טפסים  שני 
ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד טוב. ]מצב בינוני בעיקר בתחילת 

הכרכים: קרעים גסים, דפים מנותקים, נזקי עש וכתמים[.
3-4. ספר הזהר, ספר שמות. זיטאמיר, ]תרכ"ג[ 1863. 

]1[ רעח דף. 22 ס"מ. שניהם במצב כללי טוב.  שני טפסים. 
כריכות חדשות.

פתיחה: $1000

134. Sefer Mussar Haskel – 
Zhitomir, 1860  
Mussar Haskel on the Rambam, Hilchot De’ot 
and Hilchot Teshuva, includes two commentar-
ies: Lashon HaZahav and Lashon Chachamim, 
by Rabbi Yechezkel Feivel. Zhitomir, 1860. 
Shapira Brothers printing. 
Rabbi Yechezkel Feivel (1755-1836, Otzar 
HaRabbanim 9092), among the giants of his 
generation, Maggid of Dretshin and towards 
the end of his days Maggid of Vilna, author 
of the book Toldot Adam on Rabbi Zalman of 
Vilna, brother of Rabbi Chaim of Volozhin.
119 pages. 17cm. Good condition. Stains. 
Ownership notations. Old binding. 

Opening Price: $200

135. Zohar – Slavita and 
Zhitomir – Double Volumes  
1-2. Sefer HaZohar, Section Three – Sefer 
Vayikra, and Section Four – Sefer Bamidbar 
and Dvarim [separate title page]. Slavita, [1824]. 
Rabbi Shmuel Avraham Shapiro Publications. 
Two copies upon blue sheets. 115; [1] 117-309; 9 
leaves. 21cm. Varying condition, fair to good. [Fair 
condition mainly in beginning of volumes: coarse 
tears, detached leaves, moth damage and stains].
3-4. Sefer HaZohar, Sefer Shemot. Zhitomir, 
1863.
Two copies. [1] 278 leaves. 22cm. Both in good gen-
eral condition. New bindings. 

Opening Price: $1000
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136. סלאוויטא וזיטומיר – שלשה ספרים
]תקפ"ב  סלאוויטא,  בבלי.  תלמוד  מן  חולין  1. מסכת 

1822[ בדפוס רבי משה שפירא.
דפים  חסרים,  דפים  השער.  דף  אחרי  בטעות  כרוך  כט  דף 

מנותקים ופגומים.
מהזוהר  סיפורים  ביידיש,  מוסר  ספר  צופים,  2. נופת 
זיטומיר,  על-פי פרשיות התורה, רבי צבי הירש חוטש. 

תרכ"ג 1863 בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא.
דף קנא חסר בחלקו, הטקסט הושלם בכ"י. 

3. מסכת ראש השנה מן תלמוד בבלי. זיטומיר, תרכ"ד 
1864 בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $480

136. Slavita and Zhitomir – Three 
Books   
1. Tractate Chulin, Babylonian Talmud. 
Slavita, 1822, published by Rabbi Moshe 
Shapira. Page 29 was accidentally bound after 
the title-page. Missing leaves, some detached and 
damaged leaves.
2. Nofet Zufim, Yiddish book of ethics, stories 
from the Zohar according to the weekly Torah 
portion, Rabbi Zvi Hirsh Chutch. Zhitomir, 
1863, published by the grandchildren of the 
Slavita Rabbi. Page 151 is partially missing; the 
text was completed by hand.
3. Tractate Rosh HasShana, Babylonian 
Talmud. Zhitomir, 1864, published by the 
grandchildren of the Slavita Rabbi.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $480

137. ששה ספרים מדפוסי סלאוויטא 
וזיטומיר

ראשון.  חלק  ראשונים,  מנביאים  המגיד  1. ספר 
אברהם  שמואל  רבי  בדפוס   ]1827 ]תקפ"ז  סלאוויטא, 
שפירא. הסכמות רבי חיים הכהן רפופורט מאוסטרהא 

ורבי אפרים מסדילקוב. כריכת עור מקורית, בלויה.
אבן-חביב.  יעקב  רבי  מאת  יעקב,  עין  אור,  2. ]כתנות 
חסר,  עותק  השנה-קדושין.  ראש  ב',  חלק  סלאוויטא[. 

מתחיל בדף ו'. 
אבן-חביב.  יעקב  רבי  מאת  יעקב,  עין  אור,  3. כתנות 
קמא-נדה.  בבא  ג',  חלק   .]1818 ]תקע"ח  סלאוויטא, 

עותק חסר, מסתיים בדף שכג ]במקום שכח[.
ותוספות  חדשים  תוספות  עם  מועד,  סדר  4. משניות 
לא  ]1860[. שני שערים.  זיטאמיר, תר"ך  לציון.  ראשון 

כרוך. חותמות "ביהמ"ד לייפציגער מפאלטישאן".
ותוספות  חדשים  תוספות  עם  נשים,  סדר  5. משניות 
ראשון לציון. זיטאמיר, תר"ז ]1847[. שני שערים. כריכת 

עור מקורית, בלויה.
שישי  חלק  מכתובים,  קדש  כתבי  המגיד[,  6. ]ספר 
 .1866 תרכ"ו  זיטאמיר,  ונחמיה.  עזרא  דניאל,  איוב,   –

כריכת עור נאה, מקורית.
חותמות ורישומי בעלים.

גודל ומצב משתנים. חלקם במצב בינוני-גרוע, עם פגעי-עש, 
קרעים ובלאי.

פתיחה: $600

136137



  87 |  דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, דפוסי רוסיה ופולין

137. Six Books of Slavita and 
Zhitomir Printings  
1. Sefer HaMaggid on Nevi’im Rishonim, first 
section. Slavita, [1827]. Rabbi Shmuel Avraham 
Shapira Printing. Approbations of Rabbi Chaim 
HaCohen Rapaport of Ostrog and Rabbi 
Ephraim of Sudilkov. Original leather binding, 
worn. 
2. [Kutnot Or, Ein Ya’akov, by Rabbi Ya’akov 
Even-Chaviv. Slavita]. Second section, Rosh 
HaShanna-Kidushin. Missing copy, begins at 
leaf 6.
3. Kutnot Or, Ein Ya’akov, by Rabbi Ya’akov 
Even-Chaviv. Slavita, [1818]. Third section, Baba 
Kamma-Nida. Missing copy. Ends with leaf 323 
[instead of 328]. 
4. Mishnayot Seder Mo’ed, with Tosfot 
Chadashim and Tosfot Rishon L’Zion. Zhitomir, 
[1860]. Two title pages. Unbound. Stamps “Beit 
Midrash of Leipzig in Paltishan”.
5. Mishnayot Seder Nashim, with Tosfot 
Chadashim and Tosfot Rishon L’Zion. Zhitomir, 
[1847]. Two title pages. Original leather binding, 
worn.
6. [Sefer HaMaggid], Kitvei Kodesh of 
Ktuvim, sixth section – Iyov, Daniel, Ezra and 
Nechemia. Zhitomir, 1866. Fine leather binding, 
original. 
Stamps and ownership inscriptions. 
Various sizes and conditions. Some in fair-poor 
condition, with moth damage, tears and signs of 
wear. 

Opening Price: $600

138. מסכתות זבחים ומנחות – סלאוויטא, 
תקפ"א

משה  רבי  בדפוס  בסלאוויטא  שנדפסו  מסכתות  שתי 
ורבינו  תוספות  ופסקי  ותוספות  פירש"י  עם  שפירא, 

אשר ופסקי הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם.
1. מסכת זבחים מן תלמוד בבלי, ]תקפ"א 1821[. קכו דף.
2. מסכת מנחות מן תלמוד בבלי, ]תקפ"א 1821[. ]1[, 

פו דף בלבד ]חסרים דפים בודדים?[. 
צבי  "אהרן  מנחות.  מסכת  של  נו  בדף  בעלים  רישום 

במהור"ר זעליג".

וירקרק.  תכלכל  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   32 בכרך  יחד  כרוכים 
מעט  קלים.  פגעי-עש  בשחור.  מחוקות  וחותמות  חותמות 
חצי  כריכת  מקצועי.  שיקום  משוקמים  נזקים  קרע.  כתמים. 

עור חדשה.
נדיר.

פתיחה: $200

138. Tractates Zevachim and 
Menachot – Slavita, 1821  
Two tractates printed in Slavita by Rabbi Moshe 
Shapira Printing Press, with Rashi commen-
tary and rulings of Tosfot and Rabbeinu Asher 
and the rulings of the Rosh and the Rambam's 
commentary on the Mishna. 
1. Tractate Zevachim of the Babylonian 
Talmud, [1821]. 126 leaves.
2. Tractate Menachot of the Babylonian Talmud, 
[1821]. [1], 86 leaves only (single leaves missing?].
Owners' inscriptions on leaf 56 of Tractate 
Menachot. "Aharon Zvi Son of Rabbi Zelig".
Bound together in 32cm. volume. Good condi-
tion. Bluish greenish paper. Stamps and signa-
tures erased in black. Light moth damage. Few 
stains. Tear. Professionally restored damage. New 
half-leather binding.
Rare.

Opening Price: $200
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139. Slavita, Jozefow and 
Zhitomir – Five Books 
1. Chamisha Chumshei Torah, fourth part, 
Bamidbar. Slavita, ("Vehagita" edition, 1825). 
Oriental owner's signature on title page: "The 
young man Avraham Shaul". (Blue paper, very 
good condition, leather binding, owner's name 
impressed on binding).
2. Chok L'Yisrael, Devarim, Part 5. Slavita, 
1826. 
3. Tikunei HaZohar. Slavita, 1836. Owner's 
inscriptions "Yosef Ze'ev Son of Rabbi Moshe 
Yehuda" and stamps "Wolf Shapira Niamtzer".
Many handwritten notes on leave's margins. 
Major moth damage. 
4. Seder Luach Birkat HaNehenin, arranged 
according to Shulchan Aruch Orach Chaim, 
by Rabbi Shneur Zalman of Liadi. Jozefow ("by 
printing press formerly of Slavita"), 1843. Rare, 
not mentioned in Bibliography Institute CD. 
5. Zichru Torat Moshe, by Rabbi Avraham 
Danzig. Zhitomir, 1847. At the end: Kitzur 
Sefer Charedim. 
Varied size and condition. Light or fair moth 
damage, some restored. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $700

140. שולחן ערוך - זיטומיר - חתימות 
והגהות רבי חיים סתהון

סימנים  דעה,  יורה  חלק  ערוך  שולחן  רברבי,  אשלי 
א-קכב. זיטאמיר, תרכ"ה-תרכ"ו 1865-1866. דפוס רבי 

אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא.
שערים מיוחדים להלכות טריפות, מליחה, בשר בחלב 
ותערובות. הסכמתו של האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל 
בעלות  ורישומי  חתימות  שפירא[.  רא"ל  של  ]מחותנו 
של הגאון רבי חיים סתהון, הגהות רבות לאורך הספר 

בכתיבת רש"י של רבי חיים ]רובן קצרות[.
רבי חיים סתהון )תרל"א-תרע"ח, אוצר הרבנים 6100(. 
בעל "ארץ חיים", בנו של רבי מנשה מטלב סתהון, רבה 

של ארם צובה וצפת.
מספור דפים לא רציף, 31.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, נקבי עש 
ופגיעות משוקמות בשולי השער ודפים נוספים. כריכה בלויה.

פתיחה: $250

139. דפוסי סלאוויטא, יוזעפאף וזיטומיר – 
חמשה ספרים

במדבר.  ספר  רביעי,  חלק  תורה,  חומשי  1. חמשה 
בעלים  "והגית", תקפ"ה(. חתימת  )מהדורת  סלאוויטא, 
מזרחית בדף השער: "הצעיר אברהם שאול". )נייר כחול, 
על  הבעלים  שם  הטבעת  עור,  כריכת  מאד,  טוב  מצב 

כריכת הספר(. 
2. חק לישראל, ספר דברים, חלק חמישי. סלאוויטא, 

)תקפ"ו(.
רישומי   .1836 תקצ"ו  סלאוויטא,  הזוהר.  3. תקוני 
וחותמות  יהודא"  משה  מו"ה  בן  זאב  "יוסף  בעלים 
"וואלף שפירא ניאמצר". הערות רבות בכתב-יד בשולי 

הדפים. פגעי-עש קשים.

4. סדר לוח ברכת הנהנין, מסודר בסדר טוב ע"פ ש"ע 
אורח חיים, מרבי שניאור זלמן מלאדי. יוזעפאף )יוזפוב, 
"בדפוס שהיו מלפנים בסלאוויטא"(, תר"ג ]1843[. נדיר, 

אינו נזכר בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.
זיטומיר,  דאנציג.  אברהם  לרבי  משה,  תורת  5. זכרו 

תר"ח 1847. בסופו: "קיצור ס' חרדים".

חלקם  בינוניים,  או  קלים  פגעי-עש  משתנים.  ומצב  גודל 
משוקמים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $700
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140. Shulchan Aruch – Zhitomir 
– Signatures and Glosses of Rabbi 
Chaim Sathun  
Ashlei Ravrevei, Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, 
chapters 1-122. Zhitomir, 1865-1866. Printed 
by Rabbi Aryeh Leib Shapira, grandson of the 
Slavita Rabbi.
Separate title-pages for several sections. With 
approbations of Rabbi Aharon of Chernobyl 
[relative of Rabbi A. L. Shapira]. Signatures 
and ownership inscriptions of Rabbi Chaim 
Sathun, many glosses throughout the book in 
Rabbi Chaim's Rashi script [mostly short].
Rabbi Chaim Sathun (1871-1918, Otzar 
HaRabbanim 6100) author of Eretz HaChaim, 
son of Rabbi Menashe Matlev Sathun, Rabbi of 
Aram Tzova and Safed.
Non-consecutive pagination, 31.5cm. Good-fair 
condition, moth holes and restored damages 
at the edge of the title-page and on more pages. 
Worn binding.

Opening Price: $250

141. אוסף ספרי סלאוויטא וזיטומיר
אוסף ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, שנדפסו בידי 

בני משפחת שפירא:
היטב.  באר  עם  חיים  אורח  מטור  ערוך,  1. שלחן 

סלאוויטא, ]תקפ"ה 1825[. 
2. מחזור, ראש השנה ויום הכפורים. יאזעפאף, ]תר"ד[ 

 .1844
זיטומיר,  שני.  חלק  חיים,  אורח  מטור  ערוך,  3. שולחן 

תר"י 1850.
4. שלחן ערוך, מטור יורה דעה עם באר היטב ופתחי 

תשובה. זיטומיר, תרי"ב 1852. 
תרגום  עם  אבוהב,  יצחק  רבי  מאת  המאור,  5. מנורת 

ליידיש, חלק א. זיטומיר, תרי"ב ]1852[.
6. שני לוחות הברית, חלק שני, מאת רבי ישעיה הלוי 
שלום  רבי  )חתימת   .1856 ]תרי"ז[  זיטומיר,  הורוויץ. 

שו"ב(.

141. Collection of Slavita and 
Zhitomir Books  
Collection of books printed in Slavita and 
Zhitomir, by members of the Shapira family: 
1. Shulchan Aruch, Orach Chaim, including 
Be’er Heitev. Slavita, [1825]. 
2. Machzor, Rosh Hashnah and Yom Kippur. 
Jozefow, 1844. 
3. Shulchan Aruch, Orach Chaim, second sec-
tion. Zhitomir, 1850. 
4. Shulchan Aruch, Yoreh De’ah, including 
Be’er Heitev and Pitchei Tshuva. Zhitomir, 
1852. 
5. Menoraht HaMa’or, by Rabbi Yitzchak 
Aboab, with a translation into Yiddish, Section 
1. Zhitomir, [1852].
6. Shnei Luchot HaBrit, second section, by 
Rabbi Yishaya HaLevi Horowitz. Zhitomir, 
1856. (Signature of Rabbi Shalom Shu"v).
7. Sefer HaYashar of Rabbeinu Tam. Zhitomir, 
1859. (moth-damaged and missing end).
8. Mishnayot, Seder Nezikin. Zhitomir, 1851. 
[Two title pages and first 15 leaves only]. 
Various sizes and conditions. Generally fair-poor 
condition. Moth damage and tears with omis-
sions in some of the books. 

Opening Price: $800

7. ספר הישר לרבינו תם. זיטומיר, תר"ך 1859. )מתולע 
וחסר סוף(.

]שני   .1851 תרי"א  זיטומיר,  נזיקין.  סדר  8. משניות, 
שערים ו-15 דפים ראשונים בלבד[.

עש  פגעי  בינוני-גרוע.  מצב  כללית  משתנים.  ומצב  גודל 
וקרעים עם חסרונות, בחלק מהספרים.

פתיחה: $800
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143. זהר / חק לישראל / שלחן ערוך הרב – 
עותקים חסרים מדפוסי זיטומיר

ואוסף ספרים )חלקם פגומים וחסרים(, שנדפסו בזיטו
מיר, בידי נכדי הרב מסלאוויטא:

זיטאמיר,  בראשית.  ספר  התורה,  על  הזהר  1. ]ספר 
דף  גם  ובהם  בראשו,  דף   ]4[ חסרים   .]1863 תרכ"ג 

השער. ]חסר גם דף אחרון?[.
2. ספר הזהר על התורה, ספר שמות. זיטאמיר, ]תרכ"ג[ 

1863. חסר דף אחרון.
3. ספר הזהר על התורה, ספר ויקרא. זיטאמיר, ]תרכ"ג[ 

1863. דף השער ושבעה דפים ראשונים בלבד.
זיטאמיר,  שלישי.  חלק  ויקרא,  ספר  לישראל,  4. ]חק 

תר"ט 1849?[ חסרים עמ' 1-4, 463-474.
זיטאמיר,  רביעי.  חלק  במדבר,  ספר  לישראל,  5. חק 
ודפים  כתמים  פגום: קרעים,  עותק שלם,   .1849 תר"ט 

מנותקים.

142. משניות - סלאוויטא וזיטומיר
 .]1816 ]תקע"ו  סלאוויטא,  נשים.  סדר  1. משניות, 

דפוס רבי משה שפירא. )נייר כחלחל(.
 .]1822 ]תקפ"ב  סלאוויטא,  נזיקין.  סדר  2. משניות, 
ר"ב  חיים  "הצעיר  )חתימת  שפירא.  משה  רבי  דפוס 

מסערעט". חסר בסופו(.
3. משניות, סדר זרעים. זיטאמיר, תרי"ז 1857. 

4. משניות, סדר טהרות. זיטאמיר, תרי"ח 1858.
)ריו  .1860 זיטאמיר, תרכ"א  5. משניות, סדר קדשים. 

שומים והקדשות, תאריכי פטירות ולידות(.

גודל משתנה. מצב כללי בינוני-גרוע. רובם ללא כריכות.

פתיחה: $500

142. Mishnayot – Slavita and 
Zhitomir  
1. Mishnayot, Seder Nashim. Slavita, [1816]. 
Rabbi Moshe Shapira printing. (Bluish paper).
2. Mishnayot, Seder Nezikin. Slavita, [1822]. 
Rabbi Moshe Shapira printing. (Signature 
“Young Chaim from Seret”. End of book 
incomplete). 
3. Mishnayot, Seder Zra’im. Zhitomir, 1857. 
4. Mishnayot, Seder Taharot. Zhitomir, 1858.
5. Mishnayot, Seder Kodshim. Zhitomir, 1860. 
(Notations and inscriptions, dates of deaths 
and births). 
Various sizes. Generally fair-poor condition. 
Majority without bindings. 

Opening Price: $500

חלק  חיים,  אורח  מלאדי,  הרב  הרב,  ערוך  6. שלחן 
ראשון. זיטאמיר, תרי"ט 1859. חסרים 11 עמ' בסופו.

7. שלחן ערוך הרב, הרב מלאדי, אורח חיים, חלק שני. 
זיטאמיר, תרכ"ב ]1861[. נמצאים דף השער, עמ' 1-355 

ודף "לוח הסימנים" בלבד.

סה"כ 7 ספרים, גודל ומצב משתנים. לרוב מצב בינוני.

פתיחה: $700
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143. Zohar / Hok Le-Israel / 
Shulchan Aruch Ha-Rav – Missing 
Copies from Zhitomir  
Book collection (some are damaged and miss-
ing parts), printed in Zhitomir by the grand-
sons of the Rabbi of Slavita.
1. [Sefer Ha-Zohar Al Ha-Torah, Bereshit. 
Zhitomir, 1863]. Missing [4] leaves at the be-
ginning, including the title page. [Last leaf 
missing?].
2. Sefer Ha-Zohar Al Ha-Torah, Shemot. 
Zhitomir, 1863. Missing last leaf.
3. Sefer Ha-Zohar Al Ha-Torah, Vayikra. 
Zhitomir, 1863. Title page and the seven first 
leaves only.
4. [Chok Le-Israel, Vayikra, Part Three. 
Zhitomir, 1849?]. Missing pages 1-4, 463-464.
5. Chok Le-Israel, Bamidmar, Part Four. 
Zhitomir, 1849. Complete copy, damaged: 
tears, stains and detached leaves.
6. Shulchan Aruch Ha-Rav, by the Rabbi of 
Liadi, Orach Hayim, Part One. Zhitomir, 1859. 
Missing the last 11 pages.
7. Shulchan Aruch Ha-Rav, by the Rabbi of 
Liadi, Orach Hayim, Part Two. Zhitomir, 
[1861]. Title page, pages 1-355 and the “Luach 
Ha-Simanim” leaf only.
A total of seven books, varying sizes and condi-
tions. Mostly in fair condition.

Opening Price: $700

144. עמודי גולה )סמ"ק( – לאדי, תקס"ה - 
הסכמת בעל התניא

ספר עמודי גולה, ספר מצוות קטן )סמ"ק(, לרבי יצחק 
מקורביל. לאדי, ]תקס"ה 1805[.

ברוך  ב"ר  זלמן  שניאור  רבי  הזקן  האדמו"ר  הסכמות: 
מלאדי )בעל התניא( ורבי חנוך העניך שיק משקלוב.

בדף לפני השער, רישום בעלות בכת"י מתקופת ההדפסה: 
ני"ו".  נחום  מנחם  כמוהר"ר  --- החשוב  להרבני  "שייך 
"הר"ר יהודה ליב אסתרין - חופ"ק שצעדו  חותמות של
רין פלך מינסק" ]מרבני חב"ד-ליובאוויטש, מייסד סניף 
ראה   - תרס"ט  בשנת  בעירו  תמימים"  "תומכי  ישיבת 

חומר מצורף[.
הגהה בכת"י בדף סא עמ' ב'.

144. Amudei Gola – Liadi, 1805 – 
Approbation of Ba'al HaTanya  
Amudei Gola, Sefer Mitzvot Katan (Smak) by 
Rabbi Yizchak of Corbeil. Liadi, [1805].
Approbations by Rebbe Shneur Zalman son 
of Rabbi Baruch of Liadi (Ba'al HaTanya) and 
Rabbi Chanoch Henich Shik of Shklov.
On the page before the title page, owner's 
handwritten inscription from the time of 
printing: "Belongs to the important Rabbi 
Menachem Nachum". Stamps of "Rabbi 
Yehuda Estrin – Shchedrin Minsk district" [a 
Chabad Lubavitch Rabbi, founder of Tomchei 
Temimim Yeshiva branch in his city in 1909 – 
see attached material].
Handwritten gloss on page 61b.
1-61, 63-117, [2] leaves. 22cm. Blue and green 
paper. Fair condition, stains, major ink stain 
on margins of last 30 leaves. Library stamps. 
Original leather cover, worn and damaged.
The only book printed in Liadi, city of the 
Ba'al HaTanya. See about this printing press, 
Friedberg, The History of Hebrew Printing in 
Poland, page 137 (material attached).

Opening Price: $300

א-סא, סג-קיז, ]2[ דף. 22 ס"מ. נייר כחול וירוק. מצב בינוני, 
כתמים, כתמי דיו קשים בשולי כ-30 דפים אחרונים. חותמות 

ספריה. כריכה מקורית מעור, בלויה ופגועה.
הזקן  האדמו"ר  של  עירו  בלאדי,  שנדפס  היחיד  הספר 
בעל התניא. ראה אודות בית דפוס זה, פרידברג, תולדות 
הדפוס העברי בפולניה, עמ' 137 )חומר מצורף(. הסכמה 
נדירה זו, היא אחת ההסכמות הבודדות של בעל התניא.

פתיחה: $300
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146. בעל הנפש להראב"ד – שלש מהדורות
הגדול...  הנשר  ויסד  חבר  אשר  הנפש,  בעל  1. ספר 
רבינו אברהם בר דוד, עם השגות רבי זרחיה הלוי. פראג, 
רבינוו מיכל  "שמואל  בעלים:  חתימות   .1811  תקע"א
ביץ" ]רבה של פינסק-קרלין ולינין, פלך מינסק, מחבר 

"תולדות ש"ם", ווילנא תרס"ז[.
2. ספר בעל הנפש, למורינו רבינו הראב"ד, עם הגהות 
ברדיטשוב, ]תקע"ז 1817[.  יאנוב.  רבי דוב בער מק"ק 
דפוס ר' ישראל ב"ק. הסכמת רבי ישראל ב"ר לוי יצחק 

מברדיטשוב. נייר כחלחל-ירקרק.
נדה,  והלכות  נשים  בדיני  הנפש,  בעלי  3-4. ספר 
יין  כללי  עם  הראב"ד,  מורינו...  אדונינו  הרב...  שחיבר 
ספר  עם:  כרוך   .1858 ]תרי"ח[  לבוב,  להרא"ה.  נסך 

145. ברוך שאמר - מהדורות שקלוב 
ומינקוביץ - מקור וחיקויו

1. ספר ברוך שאמר, על הלכות תפילין וכתיבת סת"ם. 
שקלוב, תקס"ד )1804(. הסכמת רבני שקלוב ומאהליב.

לב דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמי שימוש ולחות, פגעי בלאי 
משוקמים. סימני עש קלים. כריכה לא מקורית.

2. ספר ברוך שאמר. ]מינקוביץ[, תק"ף ]1820[.
של  העליון  בחלק  שקלוב.  למהדורת  חיקוי  מהדורת 
ובחלק  מחדש[  שנדפס  ]=כמו  כש"מ  נדפס  השער 
התחתון נדפס באותיות גדולות מקום הדפוס – שקלוב, 
מדפיסי  השתמשו  בו  פסוק  באותו  תק"ף,  והתאריך 
שקלוב לציין את שנת תקס"ד. הסכמת רבי יהודה ליב 

ממינקוביץ, כסלו תק"ף. 
לב דף. 20.5 ס"מ. נייר כחלחל, מצב טוב מאד. כריכה חדשה. 

חתימת בעלים עתיקה "שייך לי לשמי הק' שאול מ---".

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

145. Baruch She’amar – Shklov 
and Minkovtsy  
Editions - Original and Replica
1. Baruch She’amar on the laws of Tefilin 
and the writing of a scribe. Shklov, (1804). 
Approbations of rabbis from Shklov and 
Mogilev.
32 Leaves. 20.5cm. Fair condition, stains of usage 
and mildew, restored wear and tear damages. 
Slight moth stains. Unoriginal biding. 
2. Baruch She’amar. [Minkovtsy], [1820]. 
Replica of the Shklov edition. Upon upper sec-
tion of title page: "reprinted as new", and on 
lower section printed in large letters: place of 
print – "Shklov", and the date 1820, with the 
same verse which the Shklov publishers used 
to note the year 1804. Approbation of Rabbi 
Yehudah Leib from Minkovtsy, Kislev, 1820. 
32 leaves. 20.5cm. Bluish paper, very good con-
dition. New binding. Ancient owner signature 
“Belongs to me Shaul from---". 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $180

נייר  ]תקנ"ו?[.  זאלקווא?[,  או  ]לבוב  כבושין,  דברי 
ירקרק-תכלת.

גודל משתנה. מצב כללי טוב. שנים מהספרים ללא כריכות.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

145

146



  93 |  דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, דפוסי רוסיה ופולין

147. אוסף ספרי חומש ונ"ך נדירים - דפוסי 
רוסיה-פולין 

וכתובים  נביאים  של  רביעי  חלק  ב,  א  מלכים  1. ספר 
עם פירוש רש"י ופירוש בלשון אשכנז )יידיש, באותיות 

צו"ר(. מינקוביץ, ]תק"ס 1800[. נדפס על נייר ירקרק.
2. ספר ויקרא, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס. מינו
קוביץ, ]תקס"ו 1806[. חמשה דפים חסרים, מספר דפים 

פגומים. חתימת בעלים בכת"י מזרחי.
קאליס,  לישראל".  מ"חק  חמישי  חלק  דברים,  3. ספר 

Kalyus, ]תק"ע 1810[. קרע חסר בדף השער.
עם  תורה  חומשי  מחמשה  שני  חלק  שמות,  4. ספר 
בעל  ופירוש  קטנה,  ומסורה  ותרגום  רש"י  פירוש 
 .]1817 ]תקע"ז  ברדיטשוב,  נוספים.  ופירושים  הטורים 

146. Ba'al HaNefesh – Three 
Editions  
1. The book Ba'al HaNefesh, compiled by Rabbi 
Avraham Son of David, with critique of Rabbi 
Zerachiah HaLevi. Prague, 1811. Owners' sig-
natures: "Shmuel Michal Rabinowitz" [Rabbi of 
Pinsk-Karlin and Linin, Minsk region, author 
of "Toldot Shem, Vilna 1907].
2. The book Ba'al HaNefesh, of the Ra'avad, 
with glosses of Rabbi Dov Ber of Yanov. 
Berditchev, [1817]. Printing by Rabbi Yisrael 
Beck. Approbation of Rabbi Yisrael, son of 
Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev. Blueish-
greenish paper.
3-4. The book Ba'alei HaNefesh, Jewish law 
relating to women and rules of the Niddah, 
compiled by the Ra'avad, together with laws 
concerning wine of gentiles. Lvov, 1858. Bound 
together with: the book Divrei Kivushin, [Lvov 
or Zholkva?], [1797?]. Greenish-blue paper.
Varying size. Good condition generally. Two of 
the books are not bound.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $180

147. Rare Torah, Nevi'im and 
Ketuvim Books Printed in 
Russia-Poland  
1. Melachim Alef Beit, fourth volume of the 
Nevi’im and Ketuvim with Rashi’s commen-
tary and a Yiddish commentary. Minkovtsy, 
[1800]. Printed on greenish paper. 
2. Sefer Vayikra, with Rashi’s commentary 
and Targum Unkelos. Minkovtsy, [1806]. 
Missing five leaves and some damaged leaves. 
Owners’ signature in Oriental handwriting.
3. Sefer Devarim, “Chok Le-Yisrael” fifth 
volume. Kalyus, [1810]. Tear on the title page.
4. Sefer Shemot, Second volume of the 
Pentateuch with Rashi’s commentary, Targum, 
Masorah Ketana, the Ba’al Ha-Turim and ad-
ditional commentaries. Berditchev, [1817]. 
Damaged leaves. Leaves 163-164, completed in 
fine handwriting. 
5. Sefer Shemot, Second volume of the 
Pentateuch with Targum Unkelos, Rashi’s 
commentary and the Or Ha-Chayim, by Rabbi 
Chaim Ben-Attar. Kopys, [1821]. Missing 
volume: tears, ends at leaf 98. 
6. Sefer Iyov from the Ketuvim, with the 
“Be'ur Ha-Milot” and the “Be'ur Ha-Inyan”, 
by Rabbi Simcha Arieh from Hrubieszow. 
Lemberg, [1834]. (Sheets’ margins aren’t cut).
A total of 6 books, varying sizes and condition.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

השלמה  קסג-קסד  דפים  הספר.  בגוף  פגומים  דפים 
בכתב יד נאה.

עם  תורה  חומשי  מחמשה  שני  חלק  שמות,  5. ספר 
תרגום אונקלוס, פירוש רש"י ופירוש אור החיים, מרבי 
חסר:  כרך   .]1821 ]תקפ"א  קא]פוסט[,  אבן-עטר.  חיים 

קרעים, מסתיים בדף צח.
ו"ביאור  המלות"  "ביאור  עם  מהכתובים,  איוב  6. ספר 
למברג,  מהרובשוב.  אריה  שמחה  רבי  מאת  הענין", 

]תקצ"ד 1834[. )גליונות לא חתוכים בשוליהם(.

סה"כ 6 ספרים, גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $400
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148. אוסף ספרי משניות נדירים - דפוסי 
רוסיה-פולין

]תקנ"ב- הוראדנא,  ונקי.  קב  פירוש  עם  1. משניות 
תקנ"ד 1792-1794[. נזיקין, קדשים, טהרות )חלק שני(, 
עם פרקי אבות. )רישומים שונים, חתימת רבי "חיים דוד 

זאהן"(. 
תקס"ה  אוסטרהא,  ונקי.  קב  פירוש  עם  2-3. משניות 
סדר  תקנ"ב-תקנ"ד(.  הוראדנא  דפוס  )על-פי   ]1805[
נפרד:  )סוף חלק ראשון, ללא שער(, שער  נשים בלבד 
סדר  )נמצא  טהרות  קדשים  נזיקין  שני,  חלק  משניות 
נזיקין, בלבד, 4 דף חסרים בסופו, ללא קדשים וטהרות(. 

חתימת בעלים בכת"י מזרחי-ארם צובה.
 .]1806 ]תקס"ו  קארעץ,  נקודות.  עם  4-5. משניות 
)חלק שישי, ספירת דפים  )חלק שלישי(, טהרות  נשים 

משובשת, דפים חסרים(.
 ]1818[ תקע"ח  שקלוב,  נקודות.  עם  6-9. משניות 
זרעים )חלק ראשון, דף  )על-פי דפוס קארעץ תקס"ו(. 
חמישי(,  )חלק  קדשים  שלישי(,  )חלק  נשים  חסר(,  ב 
טהרות )חלק שישי, מספר דפים נכרכו שלא במקומם(. 
חלקם נדפסו על נייר ירקרק, כריכות עור מקוריות, שתי 

שדרות אינן מקוריות.
מברטנורה  עובדיה  רבי  פירוש  עם  10-11. משניות 
ותוספות יום טוב. קאפוסט, תק"ף ]1820[. סדר קדשים 
שער  בשולי  שישי(.  )חלק  טהרות  וסדר  חמישי(  )חלק 
שם  ללא  בברדטישב]![,  נדפס  כי  נכתב  טהרות  סדר 
רשומה  הביבליוגרפיה,  מפעל  תקליטור  )עיין  המדפיס 

.)0179196

מיניאטוריים(.  )חלקם  משתנים  ומצב  גודל  ספרים,   11 סה"כ 
חתימות בעלים בחלק מהכרכים והערות בשולי הדפים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

148. Rare Mishna Books Printed 
in Russia-Poland  
1. Mishnayot Im Perush Kav Ve-Naki. Grodno, 
[1792-1794]. Nezikin, Kodashim, Taharot (part 
two), with the Pirkei Avot. (Various captions, 
signed by Rabbi “Chaim David Zohn”).
2-3. Mishnayot Im Perush Kav Ve-Naki. 
Ostrog, [1805] (based on the Grodno 1792-
1794 printing). Seder Nashim only (end of 
the first volume, no title page), separate title 
page: Mishanyot second volume, Nezikim, 
Kodashim, Taharot (Seder Nezikin only, miss-
ing 4 leaves at the end, without Kodashim and 
Taharot). Owner’s signature in Oriental Aleppo 
style handwriting. 
4-5. Punctuated Mishnayot. Korets [1806]. 
Nashim (part three), Taharot (part six, faulty 
leaf count, missing leaves).
6-9. Punctuated Mishanyot. Shklov, [1818] 
(based on the 1806 Korets print). Zera’im 
(part one, missing leaf 2), Nashim (part three), 
Kodashim (part five), Taharot (part six, some 
leaves were bound out of place). Some of which 
printed on greenish paper, original leather 
bindings, two of the spines aren’t original.
10-11. Mishnayot with the Rabbi Ovadia Mi-
Bartenura commentary and the Tosfot Yom 
Tov. Kopys [1820]. Seder Kodashim (part five) 
and Seder Taharot (part six). On the margins 
of the Seder Taharot title page it is written that 
the book was printed in Berditchev, with no 
mention of the printer’s name (see Bibliography 
Institute CD, record 0179196). 
A total of 11 books, varying sizes and conditions 
(some of which are miniatures). Owners’ signa-
tures on some of the volumes and remarks on the 
leaves’ margins.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800
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149. אוסף ספרי מוסר נדירים - דפוסי 
רוסיה-פולין

1. ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די ווידאש. שקלוב, 
)חותמות  שקלוב.  רבני  הסכמות  עם   .]1816[ תקע"ו 

בעלים(.
רבי  מאת  פוייטו(,  ר"י  )קצרו  הקצר  חכמה  2. ראשית 
אליהו די ווידאש. מינקיוויץ )מינקוביץ(, ]תקצ"ב 1832 

או תקפ"ב 1822[. )חתימות בעלים וצנזורה(.
3. מאירת עינים, רבי מאיר בן יוזפא כהן אשכנזי מגרו
מייזא. ]רוסיה-פולין, תקנ"ו 1796[. )נייר ירקרק, שוליים 

רחבים במיוחד(.
)רבי  מהר"א  וחידושי  פירוש  עם  תענית  4. מגילת 

אברהם הלוי מקראקא(. הוראדנא, תקס"ג ]1803[. 
שמואל  בן  מרדכי  מרבי  א-ב,  חלקים  המלך,  5. שער 
1791[. )חתימות ורישוו  מווילקוטש. הוראדנא, ]תקנ"א

מי בעלים(.
6. שבט מוסר, רבי אליהו בן אברהם שלמה הכהן. וועו

נגראב )ונגרוב, Wengrow(, ]תקנ"ד 1794[. 
רבי  בתרא,  מהדורא  עם  הברית  לוחות  שני  7. קיצור 
על  נדפס   .]1831[ תקצ"א  סדילקאב,  הורוויץ.  ישעיה 
הדפים  מספור  אך  תקצ"א,  מצויין  בשער  כחול.  נייר 
מפעל  בתקליטור  שמופיע  כפי  תקצ"ג,  למהדורת  זהה 

הביבליוגרפיה, רשומה 0119834.

סה"כ 7 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים בחלק 
מהכרכים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

149. Rare Musar Books Printed in 
Russia-Poland  
1. Reshit Hokhmah, by Rabbi Eliyahu de 
Vidas. Shklov, [1816]. With the Shklov Rabbis 
approbations. (Owners’ ink-stamps).
2. Reshit Hokhmah Ha-Katzar, by Rabbi 
Eliyahu de Vidas. Minkovtsy [1832 or 1822]. 
(Owners’ and censorship signatures).
3. Meirat Einayim, Rabbi Meir Ben Yosfa 
Cohen Ashkenazi from Germiza. [Russia-
Poland, 1796]. (Greenish paper, especially large 
margins).
4. Megilat Ta’anit with the Mahara innovative 
commentary (Rabbi Avraham Ha-Levi from 
Krakow). Grodno, [1803].
5. Sha’ar Ha-Melech, first and second vol-
umes, by Rabbi Mordechai son of Shmuel from 
Wilkosz. Grodno, [1791]. (Owners’ signatures 
and inscriptions).
6. Shevet Musar, Rabbi Eliyahu Son of 
Avraham Shlomo Ha-Cohen. Wengrow, [1794].
7. Kitzur Shnei Luchot Ha-Brit with 
Mahadura Batra, Rabbi Yeshaya Horowitz. 
Sudilkov, [1831]. Printed on blue paper. The 
title page mentions the year 1831, but the 
leaves’ count is identical to the 1833 edition, 
as recorded in the Bibliography Institute CD, 
record 0119834. 
A total of 7 books, varying sizes and condition. 
Owners’ signatures on some of the volumes.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800
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150. Collection of Rare Books 
Printed in Russia-Poland  
1. Tikunei HaZohar, with the commentary 
of Derech Emet by Rabbi Chaim and Rabbi 
Shmuel Vital. Dubno, [1805]. (Bluish and 
greenish paper. Damaged last leaves).
2. Asefat Geonim responsa, clever pilpul by 
earlier geonim (Rabbi Avraham Yehoshua 
Heshel of Cracow, Rabbi Moshe son of Yitzchak 
Yehuda Lima of Vilna, Rabbi Yehoshua Falk son 
of Alexander Katz and other rabbis). Bialystok, 
1806.
3. Sha'are Zimra Ha'Aroch, on Ta'ame 
HaMikra, by Rabbi Shlomo Zalman Hanua. 
Bialystok, 1806. 
4. Shulchan Aruch Tur Yoreh Deah (Part 2). 
Ostrog, 1804. Printed on greenish paper. Rodent 
damage (damage to text on a number of leaves).
5-6. Midrash Rabba. Shklov, [1812-1814]. 
Parts 1-2, on Bereshit, Shemot, VaYikra, ac-
cording to Minkovtsy 1798-1799. Separate title 
page for Part 2. Owners' signatures. 
7. Ein Ya'akov, Rabbi Ya'akov Ebn Haviv, with 
novella of the Kehilat Shlomo. Mezhirichi, 
[1822]. Only Part 5 (Baba Kama-Baba Batra). 
Apparently, the book was printed in Hrubieszow 
in that year and not in Mezhirichi. (Two last 
leaves missing).
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $500

150. אוסף דפוסים נדירים – רוסיה-פולין 
מרבי  אמת"  "דרך  ביאור  עם  הזהר,  תיקוני  1. ספר 
חיים ורבי שמואל ויטאל. דובנא, ]תקס"ה 1805[. )נייר 

כחלחל וירקרק. דפים אחרונים פגומים(.
מגאוני  חריפתא  פילפולא  גאונים,  אסיפת  2. שו"ת 
קדמאי )רבי אברהם יהושע השל מקראקא, רבי משה בן 

ויצחק יהודה לימא מווילנא, רבי יהושע פאלק ב"ר אלכ
סנדר כ"ץ ורבנים נוספים(. ביאליסטאק, תקס"ו ]1806[. 
רבי  מאת  המקרא,  טעמי  על  הארוך,  זמרה  3. שערי 

שלמה זלמן האנאו. ביאליסטאק, תקס"ו ]1806[. 
4. שלחן ערוך מטור יורה דעה )חלק שני(. אוסטרהא, 
מכרסם  נזקי  ירקרק.  נייר  על  נדפס   .]1804[ תקס"ד 

)פגיעה בטקסט במספר דפים(.
5-6. מדרש רבה. שקלאוו, ]תקע"ב-תקע"ד 1812-1814[. 

וחלקים א'-ב', על בראשית, שמות, ויקרא, על-פי מינקו
ביץ תקנ"ח-תקנ"ט. שער נפרד לחלק ב'. חתימת בעלים. 
קהלת  חדושי  עם  אבן-חביב,  יעקב  רבי  יעקב,  7. עין 
שלמה. מעזעריטש, ]תקפ"ב 1822[. חלק חמישי בלבד 

ו)בבא קמא-בבא בתרא(. כנראה שהספר נדפס בהרוב
ושוב באותה שנה ולא במעזריטש. )שני הדפים האחרו

נים חסרים(.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $500
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151. דפוסי רוסיה הסובייטית – שני ספרים
ראשונים,  נביאים  וארבעה,  עשרים   – קדש  1. כתבי 
מלכים א', עם פירוש רש"י ותרגום מילים ליידיש. חרקוב, 
]תרע"ח 1918 בערך[. נדפס בעיצומם של ימי המהפכה 
של  הפנימי  בצדה  בחרקוב.  "התחיה"  הוצאת  ידי  על 

הכריכה פרטים אודות הוצאת "התחיה" וספריה.
2. "סדור השלום", תפלות לכל השנה, "ערוך ע"י הרב 
דמוסקבה" רבי יהודה ליב לוין. מוסקבה, ]תשכ"ז[ 1968. 

ומח סידורים  מכמה  דפוס-צילום  שהוא  זה,  ובסידור 
בכתב  במקורם  נכתבו  שחלקם  דפים  גם  נדפסו  זורים, 
"תפילה  תשכ"ז-תשל"א,  לשנים  לוח-שנה  הכוללים  יד, 
בעד השלום": "אבינו שבשמים ברך ממשלת סססר מגן 

השלום בכל העולם..." )עמ' 226-231(.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

151. Printings of Soviet Russia – 
Two Books  
1. Kitvei Kodesh – Arba’ah Ve’esrim, Nevi’im 
Rishonim, Melachim 1, with Rashi’s inter-
pretation and a Yiddish translation of words. 
Kharkov, [c. 1918]. Printed during the peek 
of the revolution by "Hatechia" Publications 
in Kharkov. Details about "Hatechia" and its 
books appear upon inside of binding. 
2. Siddur HaShalom, yearly prayers, “arranged 
by the Rabbi of Moscow”, Rabbi Yehudah Leib 
Levine. Moscow, 1968. In this prayer book, 
which is a stereotype printing of a number of 
prayer books and Machzorim, leaves which 
were originally written in handwriting were 
printed as well. These pages include a calendar 
for the years 1967-1971, a prayer for peace: 
“Father in heaven bless the SSSR govern-
ment…” (Pages 226-231).
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200
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153. מחזורים – לונדון והמבורג 
1. מחזור עם כוונת הפייטן, חלק ראשון, תפילות ראש 
השנה, עם תרגום ליידיש באותיות צו"ר. לונדון, ]תק"ל 
או תקל"א 1770 או 1771; לפי פרט השנה שבשער נדפס 

בתק"ל, אולם הפגינציה דומה למהדורת תקל"א[. 
תקליטור  ]ראה  עמו  שנדפסו  כיפור  יום  תפילות  ללא 

מפעל הביבליוגרפיה רשומות 0172480, 0172482[.
]1[, כה, כז-כח, פו דף. 23 ס"מ. מצב טוב. בלאי בשולי דפים. 

כתמים וקרעים. מספר דפים משוקמים.
2. מחזור עם כוונות הפייטן, חלק שני, תפילות סוכות, 
פסח ושבועות, עם תרגום ליידיש באותיות צו"ר. ]"כמו 
שהיה נדפס זה כביר בלונדן"[. המבורג, ]תקמ"ג 1783[. 
נדפס על פי מהדורת לונדון הנ"ל, גם תחריטי הנחושת 
בשערי שני המחזורים זהים. רישומים ורישומי בעלות: 
"המחזור הלז קניתי... עם המחזור חלק ראשון... בשנת 

תקפ"ד... ]אהרן?[ ב"ר זלמן סג"ל".
]1[, כב; עה; קמב דף. 23 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. 

קרעים. דפים משוקמים עם פגיעה בטקסט. כריכה פגומה. 

פתיחה: $250

152. Siddur Beit-El - Hebrew-
Russian – Vilna, 1902  
Siddur Beit-El, with services for the entire year. 
Vilna, [1902]. Russian translation by Asher 
Wohl.
Includes a Haggadah for the Leil Shimurim 
and all of the Passover Laws, a ten year festival 
calendar, prayers and liturgy for the Yamim 
Noraim and the Shlosha Regalim, Megilat 
Esther and Yotzerot for the four Parshiot.
Hebrew and Russian in alternating paragraphs.
XVI, 498, 164 pages, 20cm. Fair condition. 
Stains, tears on some of the leaves’ edges. Worn 
and partially detached binding, detached leaves.

Opening Price: $120

סידורים ותפילות
Siddurim and Prayer Books

152. סידור בית-אל עברי-רוסי – וילנה, 
תרס"ב

סדור בית-אל, יכלכל התפלות לכל ימות השנה. ווילנא, 
תרס"ב ]1902[. תרגום רוסי מאת אשר ווָאהל.

כולל הגדה לליל שמורים וכל דיני פסח, לוח לקביעות 
נוראים  לימים  ופיוטים  תפלות  שנים,  לעשר  המועדים 

ושלשה רגלים, מגלת אסתר ויוצרות לארבע פרשיות. 
עברית ורוסית, קטע אחר קטע.

        , 498, 164 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים בשולי 
חלק מהדפים. כריכה בלויה, מנותקת חלקית, דפים מנותקים.

פתיחה: $120

XVI

section, prayers for Succoth, Pesach and 
Shavuot, including a translation into Yiddish in 
Tzena Urena letters. [“As printed in London”]. 
Hamburg, [1783]. Printed as in the above-men-
tioned London edition. The copper etchings 
upon the title pages of both Machzorim are 
identical. Notations and ownership inscrip-
tions: “I have purchased that Machzor… with 
the Machzor first section… in the year 1824… 
[Aharon?] son of Zalman Segal”.
[1], 22; 75; 142 leaves. 23cm. Fair-good condition. 
Stains and signs of wear. Tears. Restored pages 
with damage to text. Damaged binding. 

Opening Price: $250
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153. Machzorim – London and 
Hamburg  
1. Machzor with Kavanat Hapaytan, first 
section, Rosh HaShanah prayers, including a 
translation into Yiddish in Tzena Urena letters. 
London, [1770 or 1771; the year in the title page 
states 1770, however, the pagination is similar 
to the 1771 edition]. 
Does not include Yom Kippur prayers [see 
Bibliography Institute CD, records 0172480, 
0172482].
[1], 25, 27-28, 86 leaves. 23cm. Good condition. 
Wear and tear on page margins. Stains and tears. 
Several restored pages. 
2. Machzor with Kavanat Hapaytan, second 

154. סידור שפה ברורה – סיביר / שנחאי 
המועצה  "הוצאת  אשכנז.  נוסח  ברורה,  שפה  סדור 

איר ואוראל,  בסיביריה  ישראל  קהלות  של  והלאומית 
בערך,  ]תר"ף  סין,  בשנחאי,  צולם(  )או  נדפס  קוטסק". 
1920?[. הדפוסת מעבר לדף השער, באותיות קיריליות.
וחותמות של בית הכנסת הראשי בעיר חרבין )סין( וחו

תמות בעלים.
]2[, 264 עמ'. 20 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשולי מספר 

דפים.
נדיר.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

154. Siddur Safa Berura – Siberia 
/ Shanghai  
Siddur Safa Berura, Ashkenaz version. 
"Published by the National Council of Jewish 
Congregations in Siberia and Ural, Irkutsk". 
Printed (or photocopied) in Shanhai, China, [c. 
1920]. Printing details on the back of the title 
page, in Cyrillic letters.
Ink-stamps of the main synagogue in the city of 
Harbin (China) and owner's stamps.
[2], 264 leaves. 20cm. Good condition. Minor 
tears to margins of some leaves.
Rare.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

155. סידור פרחי – מצרים, 1917 – עותק 
מפואר

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 
ודפי  ותקון המשמרה"  "סדר למוד  דפי  כולל  מקבילה. 

155. Siddur Farchi – Egypt, 1917 – 
Fancy Copy  
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. Includes last pages with cor-
rections and approbations.
[2], 305, 18-440 leaves. 23.5cm. Good condition. 
High-quality paper (not common). Minor stains. 
Original binding with leather spine and corners, 
worn. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $220

ההסכמות בסופו.
)לא  נייר איכותי  23.5 ס"מ. מצב טוב.  יח-רם עמ'.   ,305 ,]2[
פינות  עם  מקורית  כריכה  כתמים.  מעט  זה(.  לסידור  אופייני 

ושדרת עור, מעט בלויה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $220
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156. מחזור כמנהג איטליה - ב' חלקים - 
ונציה, 1772

מחזור של כל השנה כפי מנהג ק"ק איטאלייאני, חלקים 
א-ב. ויניציאה, תקב"ל ]1772[. 

סדר תפלות לחול, לשבתות ולמועדים, )כולל: הגדה של 
פסח וקינות לתשעה באב(.

חלק א': 284 דף. כ-17 ס"מ. מצב טוב, כתמים קלים, פגיעות 
הגהות  נאה.  בקופסה  נתון  חדשה.  כריכה  משוקמות.  קלות 
והוראות  נוסח  שינויי  של  )מזרחי-איטלקי(  בכת"י  רבות 

מנהגים.
דפים  כתמים,  בינוני,  מצב  ס"מ.  כ-17  דף.  שכב  ב':  חלק 
האחרונים  בדפים  בלויה.  עתיקה,  כריכה  ובלויים.  מנותקים 
ימי הולדת של בני משפחת סיניגאליא,  רישומים בכת"י, על 

מהשנים תק"ן-תרכ"ו )1790-1866(. 

פתיחה: $200

156. Machzor - Italian Custom – 
Two Parts – Venice, 1772 
Machzor for the whole year according to the 
custom of the Italian community, Parts 1-2. 
Venice, 1772.
Prayers for weekdays, Shabbat and Festivals, 
(includes Passover Haggadah and Lamentations 
for the ninth of Av).
Part 1: 284 pages. C. 17cm. Good condition, 
minor stains, restored minor damages. New 
binding. Nice box. Many glosses (Oriental-Italian 
handwriting) of changes in versions and instruc-
tion of customs. 
Part 2: 322 leaves. C. 17cm. Fair condition, stains, 
detached and worn pages. Antique binding, worn. 
The last pages have handwritten inscriptions 
of the birthdays of the members of the Sinigalia 
family, 1790-1866.

Opening Price: $200

157. שערי ציון – יאס, תר"ג - חתימות
עפ"י  ותפילות  תיקונים  חצות,  תקון  ציון,  שערי  ספר 

הקבלה מהאר"י וממהרח"ו. יאס, תר"ג )1843(.
יהודה  ב"ר  הכהן  יעקב  "חיים  בשער:  בעלים  חתימות 

דוב זצ"ל מיאס". 
ורבי חיים יעקב הכהן פיינשטיין )ת"ר-תרס"א(, עלה בצ

עירותו מיאס לעיה"ק צפת, והיה מגדולי החכמים בה. 
וערי הודו, שם  במשך השנים נסע כשד"ר צפת לתימן 
הוציא לאור את ספריו: "אמרי שבת", "משבית מלחמות" 

ו"תורת אמך". ראה אודותיו חומר מצורף.
קס דף. 18 ס"מ. מצב בינוני, פגיעות ובלאי, כתמי שמן בדפים 

האחרונים של הספר. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $120

157. Sha’arei Zion – Iaşi, 1843 
– Signatures  
Sha’arei Zion, Tikun Chatzot [midnight 
prayers], certain Kabbalistic prayers according 
to the Ari. Iaşi, (1843). 
Owners signatures upon title page: “Chaim 
Ya’akov HaCohen son of Yehuda Dov from 
Iaşi”.
Rabbi Chaim Ya’akov HaCohen Feinstein 
(1840-1901), immigrated from Iaşi to the holy 
city of Safed in his youth, and was one of the 
greatest Torah scholars there. Throughout the 
years he was sent as a rabbinic emissary to 
Yemen and India where he published his books: 
Imrei Shabbat, Mashbit Milchamot and Torat 
Imecha. For additional information related to 
him see enclosed material. 
160 leaves. 18cm. Fair condition, damage and 
signs of wear, oil stains on last pages of book. New 
binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $120
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158. סדר מגילת איכה - מנטובה, 1720
סדר מגילת איכה, תפילות וקינות לתשעה באב, "כמנהג 
אשכנזים ופולן ופיהם ומערהרן" ]גרמניה, פולין, בוהמיה 

ומורביה[. מנטובה, ]ת"ף 1720[.
י, ב-פ דף. 15 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה עם שדרת קלף.

פתיחה: $120

158. Seder Megilat Eicha – 
Mantua, 1720 
Seder Megilat Eicha (Book of Lamentations), 
prayers and lamentations for the ninth of Av, 
"according to the custom of Germany, Poland, 
Bohemia and Moravia]. Mantua, [1720].
10, 2-80 leaves. 15cm. Good condition, stains. 
Binding with parchment spine.

Opening Price: $120

159. מחזור לשלש רגלים – אמשטרדם, 
תס"ח - כריכת עץ, עור ומתכת

רגלים.  לשלש  ב',  חלק  אשכנזים,  ק"ק  כמנהג  מחזור 
]אמשטרדם, תס"ח 1708[. דפוס שלמה פרופס.

שוליים  איכותי,  נייר  דף.  רכט-תיד  דף,  א-יד  שער[,  ]חסר 
רחבים, מצב טוב-בינוני, פגעי עש ובלאי קלים, כתמי שימוש. 
כריכת עץ מחופה עור מעוטר, עם פינות ועיטורים ממתכת. 

אבזם )האבזם השני חסר(. שפשופים ופגיעות בכריכה.
מאוסף דב מייזל.

פתיחה: $120

159. Machzor for the Three 
Festivals – Amsterdam, 1708 – 
Wood, Leather and Metal Binding  
Machzor according to the Ashkenasi commu-
nity's custom, Part 2, for the Three Festivals. 
[Amsterdam, 1708]. Shlomo Props printing. 
[Missing title page], 1-14 leaves, 229-414 leaves. 
High-quality paper, wide margins, good-fair con-
dition, minor moth damage and wear, use stains. 
Wooden binding covered with decorated leather, 
with metal corners and decorations. Buckle (the 
second buckle is missing). Damage to binding. 
Dov Meisel collection.

Opening Price: $120

160. תפלות על הקברות – טורינו, תק"ך 
על  שאומרים  התפלות  סדר  הקברות,  על  תפלות 
יום  ובערב  השנה  ראש  ובערב  באב  בתשעה  הקברות 

הכפורים. טורינו, ]תק"ך בערך 1760[. 
נדפס ללא שער, הטקסט מתחיל בעמוד הראשון. כולל 
סדר  נדרים,  התרת  איסרלין,  ישראל  רבי  מאת  תחינה 
צדוק הדין, ברכת המזון לאבלים ועוד. בדף 45: תפלת 

"מי שברך" בכת"י איטלקי.
מד דף, 12 ס"מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

160. Prayers over the Gravesite – 
Torino, 1760   
Tefilot Al HaKevarot -Prayers to be recited 
at a gravesite], order of prayers recited at the 
gravesite on Ninth of Av and Rosh Hashanah 
and Yom Kippur Eve. Torino, [c. 1760].
Printed without a title page, the text begins 
from the first page. Includes a prayer from 
Rabbi Yisrael Isserlin, Annulment of Vows (ac-
cording to Jewish law), Order of Justifying the 
Law, Grace after Meals for the Mourner, and 
more. On page 45: "The One who blesses" in 
Italian handwriting.
44 leaves, 12cm. Good condition. New binding.

Opening Price: $100
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161. סדר סליחות כמנהג איטלייאני – 
טורינו, 1759

סדר סליחות ותחנונים כמנהג ק"ק אטלייאני, שאומרים 
תקי"ט  טורינו,  כפור.  צום  אחר  עד  אלול  חדש  מראש 

.1759
פח דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת בד ועור חדשה. 

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".
מהספרים הראשונים שנדפסו בטורינו.

פתיחה: $180

162. סידור ותהלים – אופיבאך, תקס"ו
והדפסה  "בסידור  ופולין,  אשכנז  כמנהג  התפילה  סדר 
אבות  פרקי  עם  ביידיש-דייטש,  ופירושים  דינים  יפה", 
אופיבאך.  וסליחות.  יוצרות  פרשיות,  וסדר  )מפורשים( 

תקס"ו )1806(.
וכרוך עם: ספר תהלים ותחינות, עם שער מיוחד. אופי

באך, תקס"ב )1802(. 
טוב,  מצב  ס"מ.   18 דף.  טז  קטז,  דף;  ח  לו,  קלו,  רלח,   ,]2[

כתמים, חיתוך דפים על גבול הכתוב. כריכה בלויה.
נדיר.

פתיחה: $200

161. Seder Selichot - Italian 
Custom – Torino, 1759  
Selichot and Tachanunim as customary in 
Italian Jewish Congregations, which are recited 
from Rosh Chodesh Elul until after the Kippur 
fast. Torino, 1759.
88 leaves. 16.5cm. Good condition. Stains. new 
cloth and Leather binding.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $180

162. Sidur and Tehilim – 
Offenbach, 1806  
Prayer Service as customary in Ashkenaz and 
Poland, laws and commentaries in Yiddish-
Deutsch, with Pirkei Avot (explained) and 
the Parshiot, Yotzrot and Selichot. Offenbach, 
1806.
Bound with Tehilim and Techinot, with a spe-
cial title page. Offenbach, 1802.
[2], 238, 136, 36, 8 leaves; 116, 16 leaves. 18cm. 
Good condition, stains, leaves cut close to the 
writing. Worn binding.
Rare.

Opening Price: $200

163. מחזורים לימים נוראים – לינוויל, 
תקנ"ז 

לינ ודינים.  פירושים  עם  ופולין,  כמנהג אשכנז  ומחזור 
הרבנים  הסכמות   .]1797 ]תקנ"ז   ,)Luneville( עוויל 

הראשיים במיץ ובנאנסי )צרפת(.
כרך ראשון: תפלות לראש השנה )ולימים הנוראים(. כרך 
ו"כוונת  הדינים  הפירוש,  הכפורים.  ליום  תפלות  שני: 

הפייטן" נדפסו ביידיש, באותיות צאינה וראינה.
]2[, ל, צו; ]2[, ל, קפא, ]1[ דף, 25 ס"מ. מצב טוב. נייר איכותי 
עם שוליים. מעט כתמים. כריכות עור מקוריות, פגומות מעט.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250
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163. Machzorim for Yamim 
Noraim – Luneville, 1797  
Machzor – Ashkenazi and Polish custom, with 
commentaries and laws. Luneville, [1797]. 
Approbations of Chief Rabbis of Metz and 
Nancy (France).
Volume 1: Prayers for Rosh Hashana (and for 
the Days of Awe). Volume 2: Prayers for Yom 
Kippur. The commentary, laws and "Kavanat 
HaPa'itan" were printed in Yiddish, in Tzena 
Urena letters.
[2], 30, 96; [2], 30, 181, [1] leaf, 25cm. Good 
condition. High- quality paper with margins. Few 
stains. Original leather bindings, lightly damaged.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

164. סידור עבודת ישראל – רדלהיים, 
תרכ"ח

סדר עבודת ישראל, כולל התפלות והברכות לכל השנה 
מראשיתה עד אחריתה, מחובר ומסודר בידי רבי יצחק 

בן אריה יוסף דוב. רעדעלהיים, תרכ"ח 1868.
סידור כמנהג אשכנז, עשיר בתוכנו ומדויק בנוסחאותיו: 
כולל הלכות רבות, חלקן בגרמנית, באותיות צו"ר, מגלת 
אנטיוכוס, פרשיות, מעמדות ופרק שירה. שער מיוחד 

לספר תהלים.
]1[,     , 804; 86, ]2[, 24.5 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב-מאד. 

כריכה ומספר דפים מנותקים חלקית.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

XX

164. Sidur Avodat Yisrael – 
Roedelheim, 1868  
Sidur Avodat Yisrael, includes prayers and 
blessings for the entire year from beginning to 
end, compiled and arranged by Rabbi Yitzchak 
son of Aryeh Yosef Dov. Roedelheim, 1868.
Ashkenazi Sidur with rich content and precise 
wording: includes numerous Halachot, some of 
which are in German in Tzur letters, Megilat 
Antiochus, Parashiot, Ma’amadot and Perek 
Shira. Special title page for the Tehilim.
[1], XX, 804; 86, [2], 24.5cm. High quality paper, 
very good condition. The binding and a couple of 
leaves are partially detached.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200

165. מחזור כל השנה – ליוורנו, תרט"ז 
ליוורנו,  איטאלייאני.  ק"ק  מנהג  כפי  השנה,  כל  מחזור 
]תרט"ז 1856[. עם מבוא למחזור בני רומא מאת שד"ל.

כז עמ', קצב דף; יח עמ', ריז דף. 23 ס"מ. מצב טוב. שוליים 
רחבים שלא נחתכו בדפוס. גליונות לא חתוכים. כריכות בד.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $120

165. Yearly Machzor – Livorno, 
1856  
Yearly Machzor, as customary in the Italian 
congregation. Livorno, [1856]. Including 
preface to the Bnei Roma Machzor by Shmuel 
David Luzzatto. 
27 pages, 192 leaves; 18 pages, 217 leaves. 23cm. 
Good condition. Wide uncut margins. Uncut 
sheets. Cloth bindings. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $120
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166. ליוורנו – סידורי בית עובד, בית מנוחה 
ובית הבחירה

1. בית עובד – סדר תפילה לימות החול. ליוורנו, ]תרכ"ב 
ה"קריאות"[.  עם  בסוף,  דף  כד  תוספת  ]עם   .]1862

חותמות "עבד ה' דוד ששון הי"ו ירושלם".
של  ועמידות  לשבתות  תפלה  סדר   – מנוחה  2. בית 

שלש רגלים. ליוורנו, ]תרכ"ד 1864[.
3. בית הבחירה ובית ה' – מחזור לחג הפסח ולחג השבוו
עות, עם הגדה של פסח והלכות. ליוורנו, ]תרל"ה 1875[. 

רישומי בעלות בכתב-יד, של שלום ששון ודוד ששון.
ופירושים,  דינים  עם  המפורסמת,  הסידורים  מסדרת 
מובאים  אלו  סידורים  הקבלה;  עפ"י  ומנהגים  תפלות 

הרבה בספרי הפוסקים ומבארי התפלות.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

166. Livorno – Beit Oved, Beit 
Menucha and Beit HaBechira 
Prayer Books  
1. Beit Oved – weekday prayer book. Livorno, 
[1862]. [Including the addition of 24 leaves at 
the end, including the Kriot]. Stamps “David 
Sasson, Jerusalem”. 
2. Beit Menucha – order of prayer for Shabbat 
and Shmoneh Esreh for Pesach, Shavuot and 
Succoth. Livorno, [1864].
3. Beit HaBchira and Beit HaShem – Machzor 
for Pesach and Shavuot, including the Haggada 
for Passover and Halachot. Livorno [1875]. 
Handwritten ownership notations by Shalom 
Sasson and David Sasson. 
Among the famous series of prayer books, which 
include laws and commentaries, Kabbalistic 
prayers and customs; these prayer books are 
often cited in books of Halachic authorities and 
commentaries on the prayers. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200

167. מחזורים וסידורים – דפוסי ליוורנו, 
שאלוניקי וונציה

1. מחזור לימים נוראים, מתוקן ומסודר כס' האר"י ז"ל 
וכס' חמדת ימים. שאלוניקי, ]תקל"ט 1779[. חלק שני 
בלבד - ליום הכפורים. 9 דף חסרים והושלמו בצילום. 

הערות ופיוטים בכת"י.
2. מחזור לימים נוראים. שאלוניקי, ]תר"ב 1842[. חלק 

שני בלבד )ליום הכפורים(. כריכת עור מקורית.
שבקוו ספרדים  ק"ק  כמנהג  נוראים  לימים  3. מחזור 
ונציה,  ואיטליא.  ומערב  מזרח  ומדינות  שטאנטינה 
]תקס"ג 1803[. כריכת עור עתיקה, חיתוך-דפים מוזהב.
שבקוסו ספרדים  ק"ק  כמנהג  כפור  ליום  4. מחזור 
ליוורנו,  ואיטאליא.  ומערב  מזרח  ומדינות  טאנטינא 

]תרי"ח 1858[. חלק שני בלבד: ליום כפור, תפלת ערבית 
מוסף,  לתפלות  נפרד  שער  ונעילה.  מנחה  ושחרית, 

מנחה ונעילה. 
וליום  חול  לימי  לספרדים,  החול  לימי  5. סדר תפלות 
שבת. ליוורנו, ]תרכ"ה[ 1864.  עברית ואיטלקית, עמוד 
קושטא.  ישראל  רבי  מאת  איטלקי  תרגום  עמוד,  מול 
בחלקה הפנימי של הכריכה האחורית נתווספה תפלת 

קדיש בכתב-יד נאה. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $400
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167. Machzorim and Siddurim – 
Printed in Livorno, Salonika and 
Venice   
1. Machzor for the Days of Awe, arranged 
according to the Ari and the book Chemdat 
Yamim. Salonika, [1779]. Second part only 
– Yom Kippur. 9 missing leaves have been re-
placed by photocopies. Handwritten notes and 
Piyutim.
2. Machzor for Days of Awe. Salonika, [1842]. 
Second part only (Yom Kippur). Original 
leather binding. 
3. Machzor for Days of Awe according to 
Sefardi custom of Constantinople, Eastern and 
Western countries and Italy. Venice, [1803]. 
Antique leather binding, golden leaf cutting. 
4. Machzor for Yom Kippur according to the 
Sefardi custom of Constantinople, Eastern 
and Western countries and Italy. Livorno, 
[1858]. Second part only: Yom Kippur, Arvit, 
Shacharit, Mincha and Ne’ila. Separate title 
page for Musaf, Mincha and Ne’ila.
5. Seder Tefillot Liymei Chol L’Sefardim 
(Weekday Prayers for Sefardim), for week-
days and Shabbat. Livorno, 1864. Hebrew and 
Italian, one page opposite another, Italian 
translation by Rabbi Yisrael Kushta. On inner 
side of back cover Kaddish was added in a nice 
handwriting.
Varied size and condition. 
From Dr. Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

168. שבעה ספרי תפילות, תיקונים ובקשות
 .]1645[ ת"ה  ונציה,  מעמד.  לאנשי  בקשות  1. תקון 

חסרים שני דפים בסוף.
משה  רבי  מאת  המצרים,  לבין   – חצות  תקון  2. סדר 
וסועדת  זכות. מנטובה, ]תע"ג 1713[. חברת "שם טוב 
נייר  גזירי  הודבקו  בספר  מקומות  במספר  חלשים". 

ועליהם נוסח אחר של הפיוט, שונה מן הנדפס.
סדר   – מפאנו  להרמ"ע  וזוטא  רבא  עבודה  3. סדר 
אמירת הקרבנות למועדים שונים, עם "הערות הרמ"ע" 
נוספות.  ותפילות  זכות  משה  רבי  מאת  ומאמרים 

מנטובה, ]תקל"ז 1777[.
ותיקונים  תפילות  בשבט,  ט"ו  סדר   – הדר  עץ  4. פרי 

לבעל חמדת ימים. קושטא, ]תקפ"ד 1824[.
ברכות  הלכות,  עם  לסעודה  ברכות   – הנהנין  5. ברכת 
פופרש[.  מאיר  רבי  ]מאת  ועוד,  הדרך  תפילת  נישואין, 
יוהניסבורג ]תרי"ח 1858[. פגעי עש. חותמת רבי יחיאל 

מיכל דוברוסקין מחיפה.
6. ספר לקוטי תפלות – סגולות, תפילות ובקשות, עפ"י 

האר"י. ליוורנו, תרס"ד ]1904[.
7. נכנס יין – קטעים מהמקרא, משנה, תלמוד, מדרשים 
שנה",  שבעים  מלאת  ביום  בו  "להגות  ותפלות,  וזוהר 
 .]1912 ]תרע"ב  קושטא,  איבלאגון.  אברהם  רבי  מאת 
)הדפסה  המחבר.  ופורטרט  מוזהבות  באותיות  שער 

מיוחדת לכבוד "יום ההולדת"(.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400
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168. Seven Prayer Books, Tikunim 
and Requests   
1. Tikun Bakashot Le’anshei Ma’amad. 
Venice, [1645]. Two pages missing from end. 
2. Seder Tikun Chatzot – for Bein 
HaMeitzarim, by Rabbi Moshe Zakut. Mantua, 
[1713]. "Shem Tov VeSo’edet Chalashim" 
Association. In a number of places throughout 
the book cut pieces of paper containing a differ-
ent version of the poem were glued on.
3. Seder Avoda Raba VeZuta of Rabbi 
Menachem Azaria of Pano – order of the 
Korbanot prayers for various holidays, includ-
ing “Comments of Rabbi Menachem Azaria” 
and articles by Rabbi Moshe Zakut as well as 
additional prayers. Mantua, [1777].
4. Pri Etz Hadar – order of Tu B’Shvat, 
prayers by the author of Chemdat Yamim. 
Constantinople, [1824]. 
5. Birkat HaNehenin – blessings for meals 
including laws, blessings recited at a wedding, 
Tefilat HaDerech [by Rabbi Meir Popresh]. 
Johannesburg [1858]. Stamp of Rabbi Yechiel 
Michel Dovroskin from Haifa. 
6. Sefer Likutei Tefilot – Segulot, prayers and 
requests, according to the Ari. Livorno, [1904].
7. Nichnas Yayin – passages from the Bible, 
Mishnah, Talmud, Midrashim and Zohar as 
well as prayers, “to study upon reaching the 
70th birthday”, by Rabbi Avraham Evlagon. 
Constantinople, [1912]. Title page in gilded let-
ters and portrait of author. (Special printing in 
honor of “the birthday”). 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

169. ספרי שירה ופיוטים
1-4. שלשה ספרי פיוטים, בקשות ופזמונים, חלקם מהווי 
"שי"ר  יחד:  כרוכים  ומפייטניה,  באמשטרדם  הקהילה 
אמונים – חלק ראשון"; "שי"ר נאמן – חלק שני" ו"חנוכת 
– שורשי שין  "המצאה חדשה"  הבית". כרוכים עם ספר 
שמאלית בתנ"ך. אמשטרדם, ]תקנ"ג 1793[. דפוס פרופס 

כ"ץ. חתימה בלועזית של אחד מבני משפחת באסן.
5. צמח דוד, ליקוטי שירים, זמירות וקינות, מאת רבי 

משה יעקב אוטולינגי. שאלוניקי, ]תרמ"ז 1887[.
קהילות  כמנהג  ופיוטים  שירים  קובץ  ושמחי,  6. רני 

169. Poetry and Piyutim Books   
1-4. Three Piyutim books, requests and short 
songs, some portraying the culture of the 
Amsterdam congregation and the poets, bound 
together: Shir Emunim – first section; Shir 
Ne’eman – second section and Chanukat 
HaBayit. Bound together with Hamtza’a 
Chadasha – roots of the letter “Shin” in the 
Bible. Amsterdam, [1793]. Props Katz printing. 
Foreign language signature of one of the Bassan 
family members. 
5. Tzemach David, anthology of poems, songs 
and lamentations, by Rabbi Moshe Ya’akov 
Ottolenghi. Salonika, [1887].
6. Rani VeSimchi, anthology of songs and 
poems as customary in western congregations, 
by Rabbi Yitzchak Ben Ya’is. Vienna, [1890]. 
Handwritten gloss and notations. [some page's 
margins uncut]. 
7. Givat Shaul, commentary on the songs of 
Rabbi Yehudah HaLevi, by Rabbi Shaul Yosef 
Abdallah [from Hong Kong]. Vienna, 1923.
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300

 .]1890[ תר"ן  וינה,  יעיס.  בן  יצחק  רבי  מאת  המערב, 
הגהה ורישומים בכת"י. ]שולי מספר דפים אינם חתוכים[.
מאת  הלוי,  יהודה  רבי  לשירי  ביאור  שאול,  7. גבעת 
רבי שאול בן יוסף עבדאללה ]מהונג קונג[. וינה, תרפ"ג 

.1923

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300
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הגדות של פסח
Passover Haggadot

170. הגדה מצוירת עם תוספות בכתב-יד 
מפואר – ונציה, ת"ק

הגדה של פסח בלשון הקדש ופתרונו בלשון איטליאנה, 
עם פירוש רבי יצחק אברבנאל. ונציה, ]ת"ק 1740[. 

איטליאנה,  בלשון  מהדורות:  בשלש  נדפסה  זו  הגדה 
ובלשון ספרדים )לאדינו( ובלשון אשכנזים. לפנינו המה

דורה עם תרגום איטלקי. בעמוד האחרון מופיע השיר 
מנוסח  חלק  באשכנזית-יהודית.  גוט"  "אלמעכטיגר 
איטלקי  בכתב-יד  הערות  אדומה.  בדיו  נדפס  השער 

בשולי הדפים.
יערי 115, אוצר ההגדות 187. 

בסוף ההגדה נכרכו חמשה דפים נוספים ובהם תפלות 

170. Illustrated Haggadah 
with Additions in Luxurious 
Handwriting – Venice, 1740  
Haggadah Shel Pesach in Lashon Ha-Kodesh 
translated into Italian, with the Rabbi Yitzchak 
Abarbanel commentary. Venice, [1740].
This Haggadah was printed in three editions: 
in Italian, Ladino and Ashkenazi language. 
The present copy has the Italian translation. 
The Yiddish “Almachtiger Gott” poem appears 
on the last page. Some of the title page’s word-
ing was printed in red ink. Remarks in Italian 
handwriting on the pages margins. 
Ya’ari 115, Otzar Ha-Haggadot 187.
Five additional leaves were bound to the end 
of the Haggadah with prayers and Zemirot for 
Shabbat, in fine square handwriting, with em-
bossed words and captions in various colors. 
Two and a half additional leaves follow, with 
a caption in Italian handwriting (apparently a 
translation of the prayers and poems).
[26] Printed leaves, [5] handwritten leaves, [12] 
empty leaves at the end, 36.5cm. The Haggadah 
is in good-fair condition. Light and high qual-
ity paper with wide margins. Stains, numerous 
professionally restored tears. Some of the text has 
been completed in fine handwriting or photocopy. 
The handwritten leaves are in good condition, 
few stains. Original restored binding, leather 
spine with remnants of the original leather 
binding glued to the front and the back, with 
owners’ names: Sinigaglia – Raffaele. Comes in 
an adorned box.

Opening Price: $4000

ווזמירות לליל שבת בכתב-יד מרובע נאה, עם מלים מו
בלטות וכתובות במספר צבעים. אחריהם נכרכו שניים 
וחצי דפים עם כיתוב בכתב-יד איטלקי )כנראה תרגום 

איטלקי לתפלות והשירים(.
]26[ דף מודפסים, ]5[ דף בכתב-יד, ]12[ דף ריקים בסוף, 36.5 
ס"מ. ההגדה במצב טוב-בינוני. נייר בהיר ואיכותי עם שוליים 
רחבים. כתמים, קרעים רבים, משוקמים שיקום מקצועי. חלק 
מהטקסט הושלם בכתב-יד נאה או בצילום. הדפים הכתובים 

מהת משוקמת  כריכה  כתמים.  מעט  טוב,  במצב  ובכתב-יד 
ושרידי כריכת-עור מקורית מודבקים  קופה, עם שדרת עור 
 .Raffaele - Sinigaglia בעלים:  שמות  עם  ובגבה,  בחזיתה 

נתונה בקופסה מהודרת.

פתיחה: $4000
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171. הגדה של פסח ופירוש קרבן פסח – 
ליוורנו, תקצ"ו

פסח,  של  להגדה  נאה  פירוש  עוני,  ולחם  פסח  קרבן 
נתן  רבי  בנו,  בידי  לאור  )יוצא  עמרם  חיים  רבי  מכתבי 

עמרם(. ליוורנו, תקצ"ו-תקצ"ז ]1836-1837[.
כולל פיוטים ושירים, תפילות, סדר קצירת העומר וסדר 
מרבי  גם  דברים  מובאים  הספר  בגוף  העומר.  ספירת 
דניאל טירני, רבי יעקב פסח ב"ר יצחק מזאלקווא, רבי 

יואל אשכנזי ורבי שמשון מאסטראפולי.
חותמת וחתימות של רבי אברהם ליב זילברמן, ראב"ד 

ור"מ צפת והמושבות.
יערי 549; אוצר ההגדות 760.

]2[, ו, קס דף, 13.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכת עור 
חדשה ומפוארת.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

171. Pesach Haggada and 
Explanation of Korban Pesach – 
Livorno, 1836 
Korban Pesach and Lechem Oni, a nice com-
mentary on the Passover Haggada, of the writ-
ings of Rabbi Chaim Amram (published by his 
son, Rabbi Natan Amram). Livorno, 1836-1837.
Contains piyutim and poems, prayers, seder 
ketzirat ha'omer and seder sefirat ha'omer. 
Inside the book are also words of Rabbi Daniel 
Tirani, Rabbi Ya'akov Pesach son of Yitzchak 
of Zholkva, Rabbi Yoel Ashkenazi and Rabbi 
Shimshon of Ostropoli. 
Stamp and signatures of Rabbi Avraham Leib 
Zilberman, Rabbi of Safed and the settlements. 
Ya'ari 549; Otzar HaHagadot 760.
[2], 6, 160 leaves, 13.5cm. Good condition. Few 
stains. Fancy new leather cover.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

172. הגדה של פסח עם איורים – טריאסט, 
תרכ"ד 

נמרץ  בעיון  הוגה  ציורים,  עם  פסח,  של  ההגדה  סדר 
מאת אברהם חי מורפורגו. טריאסטי, תרכ"ד ]1864[.

 C. מאת  השער,  ובדף  ההגדה  בגוף  רבים  איורים 
"אדיר  לפיוטים  תוי-נגינה  ההגדה  בסוף   .Kirchmayr

הוא", "אדיר במלוכה" ו"אחד מי יודע".
קלים,  קרעים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   31 עמ',   ]1[  ,42  ,]1[

רישומים בכתב-יד באיטלקית. כריכת חצי קלף. 
יערי 898; אוצר ההגדות 1216.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

172. Passover Haggada with 
Illustrations – Triest, 1864  
Seder Haggada Shel Pesach, with draw-
ings, proofread carefully by Avraham Chai 
Morforgo.
Triest, 1864.
Many illustrations inside haggada and on title 
page, by C, Kirchmayr. At end of haggada 
musical notes for the piyutim Adir Hu, Adir 
BiMlucha and Echad Mi Yode'a.
[1], 42, [1], 31cm. Good condition. Stains, minor 
tears, handwritten inscriptions in Italian. Semi-
parchment binding.
Ya'ari 898; Otzar Hahaggadot 1216.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $400
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173. ביאור מלחמות ה' על הגדה של פסח – 
יאס, תרי"ז

מלחמות ה', ביאור נחמד ונעים על הגדת פסח, מאת רבי 
שמואל שמעלקא טויבש. יאסי, ]תרי"ז 1857[.

אוצר  תקמ"ט,  )נפטר  טויבש  שמעלקא  שמואל  רבי 
הרבנים 19649(, בעל "חיי עולם" על אורח חיים ו"מצות 
חליצה", רב בשינאווי וביאסי, בן רבי אהרן משה טויבש.

יערי 769; אוצר ההגדות 1040.
לד דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים חסרים בראשי דפים ה-י. 

כתמים. דף אחרון מנותק. כריכת קרטון פשוטה, מנותקת.
נדיר. ]ידוע על עותק נוסף מספריית הביבליוגרף נפתלי 

בן מנחם, ובו דף נוסף בראש הספר[.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

174. Shivchei Pesach – Morocco / 
Single Leaf for Passover – Tehran  
1. Seder Shivchei Pesach, piyutim for Passover 
by Fez scholars. Fez, [1926]. Piyutim in Hebrew, 
Aramaic and Arabic in Hebrew letters, trans-
lated by Rabbi Shimon Shiso and Rabbi Moshe 
Ebn Denan. "Large letters… for children to 
make it easy for them". 
The title page and cover were printed in dark red 
ink. Stains. Creases in cover.
2. --- Chag HaMatzot (Pesach). A single leaf 
including seder Kadesh U'rchatz with Jewish 
Persian explanation, in Hebrew letters. Printed 
in Shahin, Teheran. At top of right column: 
"L'Shana HaBa'ah B'Yerushalayim". [See Otzar 
HaHagadot 3218, where a similar leaf is men-
tioned that was printed in Hamadan, Persia, c. 
1939]. 
Stains and tears. 

Opening Price: $120

174. שבחי פסח – מרוקו / דף בודד לפסח 
– טהראן

1. סדר שבחי פסח, פיוטים לפסח מחכמי פאס. פאס, 
ובערבית  ארמית  בעברית,  פיוטים   .]1926 ]תרפ"ו 
באותיות עבריות, מתורגמים בידי רבי שמעון שיסו ורבי 
משה אבן-דנאן. "באותיות גדולות מאירות עינים... לרגל 

הילדים כדי שיהיה קל להם".
קמטים  כתמים.  כהה.  אדומה  בדיו  נדפסו  והמעטפת  השער 

במעטפת.
הכולל  בודד  דף  )פסח(.  המצות  חג  שב  דו  2. דסתור 
סדר "קדש ורחץ" עם ביאור בפרסית-יהודית, באותיות 
עבריות. דפוס שאהין, טהראן. בראש הטור הימני: "לשנה 
הבאה בירושלים". ]עיין אוצר ההגדות 3218, שם נזכר דף 

דומה אשר נדפס בהמדאן, פרס, בשנת תר"ץ בערך[.
כתמים וקרעים.

פתיחה: $120

173. Commentary Milchamot 
Hashem on Passover Haggada – 
Iasi, 1857 
Milchamot Hashem, a nice commentary on the 
Passover Haggada, by Rabbi Shmuel Shmelke 
Toibesh. Iasi, [1857].
Rabbi Shmuel Shmelke Toibesh (died 1889, 
Otzar HaRabbanim 19649), author of Chayei 
Olam on Orach Chaim and Mitzvat Chalitza, 
Rabbi of Shinova and Iasi, son of Rabbi Aharon 
Moshe Toibesh. 
Ya'ari 769; Otzar HaHagadot 1040.
34 leaves, 24.5cm. Good condition. Missing tears 
at top of Leaves 5-10. Stains. Last leaf detached. 
Simple cardboard cover, detached.
Rare. [Another copy is known, from the bibli-
ographer Naftali Ben Menachem's library, with 
an additional leaf at beginning of book].
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200
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176. שלש הגדות של פסח
1. הגדה של פסח. ירושלים, תרנ"ז ]1897[. עברית וגרמו
נית. יערי 1531; אוצר ההגדות 2038. חתימות ורישומים.

2. הגדה של פסח – חד גדיא ]דפוס י. פיראזשניקאוו[, 
וילנה, תרס"א 1901. עברית ורוסית. עיין אוצר ההגדות 

 .2157
מעט   .1932 ]תרצ"ב[  בודפשט,  פסח.  של  3. הגדה 

איורים. יערי 2166; אוצר ההגדות 3407.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

175. סדר עבודת קרבן פסח – ווילנה, תר"ץ
סדר עבודת קרבן פסח. ווילנא, כ"ז שבט תר"ץ )1930(.
ונדפס בלא שער. בראש העמוד הראשון, באותיות מנו

ב"ר  נחום  ר'  הנכבד...  הגביר  יזכר שם  "על טוב  קדות: 
משה עפשטיין מפה, שנדב כל הוצאות ההדפסה...".

כולל: "סדר עבודת קרבן פסח" בבית המקדש, לאומרו 
לאומרו  הפסח,  אכילת  "סדר  פסח;  בערב  מנחה  אחר 

בעת הסעודה בלילה".
ה' עמ', 19 עמ'. מצב מצוין. כריכת קרטון חדשה.

פתיחה: $120

175. Seder Avodat Korban Pesach 
– Vilna, 1930  
Seder Avodat Korban. Vilna, the 27th of Shvat, 
1930.
Printed without title page. At the top of the first 
page, in letters with vowels: "The name of the 
honorable wealthy man shall be remembered 
for the good… Rabbi Nachum son of Moshe 
Epstein who donated all the costs of the 
printing…".
Contains: An account of the Passover sac-
rifice in the Holy Temple, to be said after the 
Afternoon Service before Passover eve; an ac-
count of the eating of the Passover sacrifice to 
be said at the meal at night".
5 pages, 19 pages. Very good condition. New card-
board binding.

Opening Price: $120

176. Three Passover Haggadot  
1. Haggadah Shel Pesach. Jerusalem, [1897]. 
Hebrew and German. Ya’ari 1531; Otzar Ha-
Haggadot 2038. Signatures and inscriptions.
2. Haggadah Shel Pesach – Chad Gadia [Y. 
Piroznikow print], Vilna, 1901. Hebrew and 
Russian. See the Otzar Ha-Haggadot 2157.
3. Haggadah Shel Pesach. Budapest, 1932. Few 
illustrations. Ya’ari 2166; Otzar Ha-Haggadot 
3407.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $120
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177. הגדות של פסח בכתב ברייל – עברית 
ואנגלית

 Haggadah of Passover, Translated by .1
Maurice Samuel. הגדה של פסח, מתורגמת לאנגלית 
לכתב- הועתקה   .1942 ניו-יורק,  סמואל.  מוריס  בידי 

ברייל בידי Rhea Fink בשנת 1956.
]2[, 112 דף, 28 ס"מ. מצב טוב. 

2. הגדה של פסח נוסח אשכנז, "נדפס בכתב ברייל בבית-
חנוך-עורים לבני-ישראל". ירושלים, התש"ך ]1960[.

]20[ דף מודפסים משני הצדדים, 34 ס"מ. מצב טוב. קמטים 
קלים לעטיפה.

פתיחה: $200

177. Passover Haggadot in 
Braille Writing – Hebrew and 
English  
1. Haggadah of Passover, Translated by 
Maurice Samuel. New York, 1942. Copied in 
Braille writing by Rhea Fink in 1956.
[2], 112 leaves, 28cm. Good condition.
2. Haggadah of Passover Ashkenazi rite, 
"printed in Braille by the Beit Chinuch Ivrim 
Li-Vnei Israel". Jerusalem, [1960].
[20] Leaves printed on both sides, 34cm. Good 
condition. Light wrinkles on the wrapping.

Opening Price: $200
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דפוסים עתיקים - שנות הר' והש'
Early Printed Books – Resh and Shin Years

178. ספר הרוקח – פאנו, רס"ה – הספר 
העברי הראשון עם דף שער

ספר הרוקח אשר יסד הרב רבינו אלעזר בן רבינו יהודה 
פסח  ערב  פאנו,  מגרמייזא[.  יהודה  ב"ר  ]אלעזר  זצ"ל 
רס"ה ]1505[, ]בדפוס גרשם שונצינו[. מהדורה ראשונה.

ממונות,  והיתר,  איסור  בענייני  והלכות  דינים  אוסף 
מוסר  ותשובה,  יראה  בדברי  משולבים  ונשים,  מועדים 

וחסידות – מחשובי ספרי ההלכה והיראה.
"מוגה עם רוב הדיוק על יד האלוף מאור גלותינו מהר"ר 

יהודה יע"לה איש פיז"רו צ"בי".
ספר זה, לדעת ביבליוגרפים רבים - הוא הספר העברי 

הראשון אשר נדפס עם דף שער. 
בערך  במגנצא  נולד  כנראה  מגרמייזא,  אלעזר  רבינו 

178. Ha-Rokeach – Fano, 1505 – The 
First Hebrew Book with Title Page 
Ha-Rokeach, founded by Rabbi Elazar son of 
Rabbi Yehuda [from Germazia]. Fano, Passover 
[1505], [Gershom Soncino print]. First edition.
A compilation of laws on permissions and 
prohibitions [Issur Ve-Heiter], money matters 
[Mamonot], Festivals, and Women, combined 
with words of Yir’ah and Teshuva, Musar and 
Chasidut – among the prominent books of 
Halacha and Yir’ah. 
According to many bibliographers, this book is 
the first Hebrew book ever printed with a title 
page.
Rabbi Elazar from Worms (Germazia) was ap-
parently born in Mainz around 1176 and passed 
away there in 1238. He was the son of Rabbi 
Yehuda son of Rabbi Klonimus from Mainz, his 
father’s disciple as well as the disciple of Rabbi 
Yehuda Ha-Chasid, author of “Sefer Chasidim” 
who taught him Kabalistic secrets. Authored 
about thirty books, the Roke’ach being the 
most important one.
[109] Leaves, 27cm. light, Great quality paper. 
Good-fair condition except for leaves [2-3] - which 
were added from a different copy - are detached 
and have cut margins. Professionally restored 
tears and damages.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $3200

בשנת 1176 ונפטר שם בשנת 1238. בנו של רבי יהודה 
ב"ר קלונימוס ממגנצא, תלמיד אביו ותלמידו של רבינו 
ממנו  קבל  ואף  חסידים",  "ספר  בעל  החסיד  יהודה 
ביניהם  סודות הקבלה. חיבר כשלשים ספרים, החשוב 

הוא ספר הרוקח.
]109[ דף, 27 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מצב טוב-בינוני, מלבד 
ושוליהם  מנותקים  אחר,  מעותק  שהושלמו   ]2-3[ דפים 

קצוצים. כתמים. קרעים ונזקים משוקמים שיקום מקצועי.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $3200
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179. רבינו בחיי – פיזרו, רס"ז )1507( 
- הגהות

ספר רבינו בחיי, ביאור על התורה. פיזרו, רס"ז )1507(. 
דפוס גרשם שונצינו. מהדורה שלישית.

הגהות בגליונות הספר וחתימות: בדף 115 מובא בכת"י 
מה שנמצא כתוב בכתיבת-יד הדיין המצוין רבי סעדיה 
יוסף אביכזר. הגהות  אבן דנאן. בדף 133ב חתימת רבי 

נוספות עתיקות )פגומות(.
דפים  בצילום.  ונמצאים  חסרים  דפים   3 ועוד  שער  דף.   286
בצילום  ושוחזרו  מקצועי  באופן  שוקמו  פגומים,  נוספים 
29 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, חסרונות משוו  הטקסט החסר.

קמים. כריכת עור חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

נדיר ביותר.

פתיחה: $5000

179. Rabeinu Bechaye – Pesaro, 
1507 – Glosses
Sefer Rabeinu Bechaye, commentary on 
the Torah. Pesaro, 1507. Gershom Soncino 
Printing. Third edition.
Glosses on book's sheets and signatures: 
Handwritten on Leaf 115, what was found writ-
ten in the handwriting of Dayan Rabbi Sa'adia 
Ebn Denan. On Leaf 133/2, signature of Rabbi 
Yosef Avichzar. Additional ancient glosses 
(damaged). 
286 leaves. Missing title page and another 3 
leaves, replaced by photocopies. Additional 
damaged leaves were professionally restored and 
reconstructed by photocopy of the missing text. 
29cm. Fair condition, stains, restored omissions. 
New leather binding.
From Dr. Mehlman's private collection. 
Very rare.

Opening Price: $5000
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180. רבינו בחיי על התורה – ונציה, ש"ד
ונציה, ש"ד  בחיי אבן-חלאוה.  רבינו  ביאור על התורה, 

]1544[, דפוס זואני די פארי ואחיו.
הערות בכתב-יד איטלקי עתיק בשולי הגליונות.

רמג דף, 29.5 ס"מ. נייר בהיר, שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני, 
המרכזי  חלקו  רק  ונמצא  שוליים  חסר  השער  דף  כתמים. 
)14X11.5 ס"מ(, דפים ב-ג מנותקים ופגועים )הושלמו מעותק 

אחר(. כריכת חצי-עור חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $1200

180. Rabeinu Bechaye Al Ha-
Torah – Venice, 1544  
Bi’ur Al Ha-Torah, Rabeinu Bechaye Ibn 
Halawa. Venice, [1544].
Remarks in antique Italian handwriting on the 
sheets’ margins.
243 Leaves, 29.5cm. Light paper, wide margins. 
Good-fair condition, stains. The title page is 
missing its margins but has its central part (11.5 
X 14cm), leaves 2-3 are detached and damaged 
(added from a different copy). New, semi-leather 
binding.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1200
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181. סדר עולם – מהדורה ראשונה – 
מנטובה, רע"ד 1513 

בן  שמואל  דפוס   ,]1513 ]רע"ד  מנטובה,  עולם.  סדר 
מאיר לטיף. מהדורה ראשונה.

חלפתא(,  בן  יוסי  רבי  לתנא  )המיוחס  רבא  עולם  סדר 
לרבינו  הקבלה  וספר  תענית  מגלת  זוטא,  עולם  סדר 

אברהם בן דוד הלוי )הראב"ד הראשון(.
]51[ דף )חסר דף חלק בראשיתו(, 20 ס"מ. מצב בינוני. פגיעות 
ונקבי עש רבים, משוקמים שיקום מקצועי. כריכת  בשוליים 

עור חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $7000

181. Seder Olam – First Edition – 
Mantua, 1513
Seder Olam. Mantua, [1513], Shmuel son of 
Meir Latif Printing. First edition.
Seder Olam Raba (attributed to the Tana Rabbi 
Yossei ben Chalafta), Seder Olam Zuta, Megillat 
Ta'anit and Sefer HaKabbala by Rabbi Avraham 
ben David HaLevi (the first Ra'avad). 
[51] leaves (missing blank page at the beginning), 
20cm. Fair condition. Damage to margins and 
many moth holes, professionally restored. New 
leather binding.
From Dr. Mehlman's private collection. 

Opening Price: $7000 181
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183. תניא – מנטובה, רע"ד 1514
מנהג אבות תניא, מנהגים והלכות, מאת רבי יחיאל בן 
שמואל  דפוס   ,]1514[ רע"ד  מנטובה,  עניו.  יקותיאל 

לטיף. מהדורה ראשונה.
את  המלווה  הלכתי  כחיבור  נערך  רבתי"  "תניא  הספר 
סידור התפלה כמנהג איטליה, עבוד מקוצר של הספר 
שמו  בעילום  נדפס  רבות.  הוספות  עם  הלקט",  "שבלי 
לרבי  הספר  את  ייחסו  שונות  ובמהדורות  המחבר,  של 
ב"ר צדקיה.  יחיאל  או לרבי  )הרא"ש(  ב"ר אשר  יחיאל 
הראשונה  המלה  שם  על  נקרא  ושמו  שער  ללא  נדפס 

בספר.
סיון  בחדש  התניא  ספר  אבות  מנהג  "נשלם  בקולופון: 
שנת חמשת אלפים ]ומאתיים[ ושבעים וארבע לבריאת 

עולם...".
)מצולם?(,  ]ה[ספר"  "סימני  דף  כרוך  ראשון  "מושלם":  עותק 
]95[ דפי  ולאחריהם  ]4[ דף שהושלמו מעותק אחר,  אחריו 
הספר הנותרים. סך הכל ]100[ דף, 18.5 ס"מ. מצב כללי טוב. 
עם  חדשה,  כריכת-עור  בינוני-גרוע.  במצב  ההשלמה  דפי 

עיטורים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1200

182. סדר עולם – ונציה, 1545
ספר  תענית,  מגלת  זוטא,  עולם  סדר  רבא,  עולם  סדר 
ישראל.  מלכי  ודברי  רומי  דברי  ז"ל,  להראב"ד  הקבלה 
אנטוניאו  מארקו  דפוס   ,]1545[ ש"ה-ש"ו  ויניציאה, 

יושטיניאן. מהדורה שלישית.
נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 משובשת(,  )ספירת-דפים  דף  סב 
חותמות  השער.  בדף  עתיק  בכתב-יד  צנזור  רישום  ונקי.  לבן 

ספריה. מעט כתמים. כריכת עור חדשה. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000

182. Seder Olam – Venice, 1545 
Seder Olam Raba, Seder Olam Zuta, Megillat 
Ta’anit, Sefer HaKabala L’HaRa’avad, Divrei 
Romi V’Divrei Malchei Yisrael. Venice, 1545, 
Marco Antonio Justinian Printing. Third 
edition.
62 leaves (incorrect leaf count), 20.5cm. Good 
condition. White clean paper. Censor inscription 
in ancient handwriting on title page. Library 
stamps. Few stains. New leather cover. 
 From Dr. Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1000
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183. Tanya – Mantua, 1514
Minhag Avot Tanya [Tanya customs of forefa-
thers], customs and laws, by Rabbi Yechiel son 
of Yekutiel Anav. Manua [1514], Shmuel Latif 
Printing. First edition.
The book Tanya Rabti was comprised as a 
Halachic composition which served as a supple-
ment to the prayer book as customary in Italy. 
It consists of a brief adaptation of the book 
Shvilei HaLeket, with many additions. Printed 
anonymously, in various editions the book was 
ascribed to Rabbi Yechiel son of Rabbi Asher 
(HaRosh) or to Rabbi Yechiel son of Rabbi 
Tzidkia. Printed without title page, the book is 
named after its first words. 
Colophon: “…Sefer HaTanya was completed in 
the month of Sivan, year five thousand [and two 
hundred] and seventy four to the creation…”. 
“Collected” copy: The leaf indicating the con-
tents of the book is bound (photocopied?) first, 
following it [4] leaves added from another copy, 
followed by the remaining [95] leaves of the book. 
A total of [100] leaves, 18.5cm. General condition 
good. Replaced leaves in fair-poor condition. New 
ornamented leather binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1200

184. שערי תשובה – קושטא, רע"ח 1511
השערי תשובה שעשה רבינו יונ ]יונה בן אברהם גירוו
ן'  נדי[. קושטא, ]רע"א 1511[ בדפוס דוד ושמואל בנו 

נעמיאש )נחמיאש(. מהדורה שניה.
ומהחיבורים  מגירונדי,  יונה  רבינו  של  המפורסם  ספרו 
החשובים ביותר בתחום ספרי המוסר. נדפס ללא שער. 
בקולופון: "ותשלם מלאכת שמים יפה צרופה מזוקקת 
קושטאנטינא  במדינת  ]השלמתו[  והיתה  שבעתים... 

בר"ח אדר שני שנת ארע"ה צאנך ליצירה".
צריך  הדפים  "סדר  מהלמן:  ד"ר  רשם  הספר  בשולי 

בדיקה".

184. Sha'arei Teshuva – 
Constantinople, 1511  
Sha'arei Teshuva by Rabeinu Yonah [Yonah 
son of Avraham of Gerondi]. Constantinople, 
[1511] printed by David and his son Shmuel 
Ebn Nachmias. Second edition.
The famous book of Rabeinu Yonah of Gerondi, 
and one of the most important books of ethics. 
Printed without title page. On colophon: "The 
work was completed in Constantinople on 
Rosh Chodesh Adar Sheni 1511".
On book margins Dr. Mehlman wrote: "the 
order of leaves need to be checked".
Remnants of handwritten notes, blurred.
[40] Leaves, 18.5cm. The first leaf is missing and 
substituted by photocopy. Stains. Minor moth-
damage and tears with damage to text (on last 

שרידי הערות בכתב-יד, מטושטשים.
בצילום.  והושלם  חסר  הראשון  הדף  ס"מ.   18.5 דף,   ]40[
)ב-2  בטקסט  פגיעות  עם  וקרעים  פגעי-עש  מעט  כתמים. 
שוקמו  כולם   – חסרון(  עם  גדולים  קרעים  אחרונים  דפים 

שיקום מקצועי מרשים. כריכת קלף מפוארת, חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".
974. נדיר מאד. הופיע במכירות פומו  גנזי ישראל, מס'

ביות פעם אחת בלבד.

פתיחה: $2000

two leaves large tears with part torn off) – all with 
impressive professional restoration. Fancy new 
parchment binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.
Very rare. Appeared in auctions just once.

Opening Price: $2000
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186. תרומת הדשן – ונציה, רע"ט - הגהות
ישראל  רבינו  ויסד  שחיבר  שו"ת  הדשן,  תרומת  ספר 
ראשונה.  מהדורה   .)1519( רע"ט  ויניציאה,  איסרלן. 

דפוס בומבירגי.
בער בנימין  אברהם  רבי  בעלות של  רישומי  וחותמות. 

אלעזר  רבי  של  ]נכדם  בירושלים  מחסה"  מ"בתי  גמאן 
ברגמן ושל רבי נחום משאדיק[ ובני משפחתו.

מספר הגהות )קצוצות( בכת"י מזרחי קדום.
הראשונים  הגליונות  שני   - א'-ל"א   4° )גליונות  דף   ]124[
חסרים - שער ומפתחות(. 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, מעט 
כתמים ופגעי-עש ובלאי )כמעט ללא פגיעה בטקסט(. דפים 

משוקמים. כריכה ישנה עם שדרת עור. 

פתיחה: $1000

185. שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן – 
מהדורה ראשונה - ונציה, רע"ט 1519 –הגהות 

עתיקות 

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

אדרת  בן  שלמה  רבינו  מאת  ותשובות  שאלות  אסופת 
תשובות.  רפח  לרמב"ן.  בטעות  המיוחסות  )רשב"א(, 
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...". 
בו  רפ"ד,  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 
כתובות בעט ברזל ועופרת בדפוס, וכתוב בתחלתן שהם 
הרשב"א  "שו"ת  לכנותן  נהוג  כיום  הרמב"ן"(.  תשובות 

המיוחסות לרמב"ן".
הגהות ותיקונים בכת"י אשכנזי עתיק מתקופת ההדפסה 
לפני  בדף  ספרדי.  בכת"י  הגהות  מעט  ה-16(.  )המאה 

השער רישום בעלות מחוק )בכת"י אשכנזי עתיק(.
94 דף, 24 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב טוב, נזקי-עש וכתמים 
קלף  כריכת  דפים.  מספר  בשולי  מקצועיים  שיקומים  קלים. 

חדשה. נתון בקופסת קרטון.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $1500

185. Rashba's Responsa 
Attributed to Ramban – First 
Edition – Venice, 1519 – With 
Ancient Glosses
Responsa by Rabbi Moshe bar Nachman. 
Venice, [1519], Daniel Bomberg Printing. First 
edition. 
A collection of questions and responsa by 
Rabbi Shlomo ben Aderet (Rashba), mistakenly 
attributed to the Ramban. 288 responses. In the 
introduction on the back of the title page, the 
proofreader writes: "so that truth shall not be 
hidden… I must inform you… these responsa 
that have been attributed to… Rabbi Moshe 
bar Nachman. But other (responsa) have 
passed amongst them such as the Rashba and 
his associates and so in many places from 
many rabbis who studied under him…". 
The book was mistakenly attributed to the 
Ramban due to Siman 284, where a responsum 
is explicitly stated as written by the Ramban to 
Rabeinu Yona, but actually only this responsum 
was written by the Ramban while the rest are 
from the Rashba. (See what Rabbi Yosef Karo 
writes in the introduction to his book Beit Yosef: 
"A few of the Rashba's responsa written in a metal 
pen and lead in printing have come into my pos-
session, and in the beginning of the responsa it is 
written that they are by the Ramban). At present, 
it is customary to refer to them as "The Rashba's 
Responsa Attributed to the Ramban".
Glosses and corrections in ancient Ashkenazi 
handwriting from the era of the printing press 
(the 16th century). A few glosses in Sefardi 
handwriting. Owner's inscription on the leaf 
before the title page (in ancient Ashkenazi 
handwriting), erased.
94 leaves, 24cm. High quality light-colored paper, 
good condition, minor moth damage and stains. 
Professional restoration in margins of a number 
of leaves. New parchment cover. Placed in card-

board box. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $1500
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186. Terumat Ha-Deshen – Venice, 
1519 – Glosses
Terumat Ha-Deshen, a responsum authored 
and organized by Rabbi Israel Isserlin. Venice, 
1519. First edition. Bomberg print.
Ink stamps. Owner’s inscription by Rabbi 
Avraham Binyamin Bergman from the “Batei 
Machasseh” in Jerusalem [grandson of Rabbi 
Eliezer Bergman and Rabbi Nachum of Shadik] 
and his family members.
Several (cut) handwritten glosses in early 
Oriental handwriting.
[124] leaves (Sheets 4º 1-31- missing index and 
title page sheets). 22.5cm. Good-fair condition, 
few stains, moth damages and wear (with nearly 
no damage to the text). Restored leaves. Old bind-
ing with leather spine.

Opening Price: $1000

187. שו"ת תרומת הדשן - פסקים וכתבים – 
ונציה, ש"ו - הגהות

ויניו איסרלן.  ישראל  רבינו  שו"ת  הדשן,  תרומת   ספר
שניה.  מהדורה  יושטיניאן.  דפוס   .]1546[ ש"ו  ציאה, 
"פסקים  הספר  נפרד  באופן  נדפס  זו  ממהדורה  החל 

וכתבים".
למדנית  הגהה  ל"ז  בדף  איטלקי.  בכת"י  הגהות קצרות 
באדענהיים".  ליב  "הק'  חתומה  רבני-גרמני  בכת"י 
]מדייני מנהיים בשנת תק"ע, ראה חומר מצורף[. בכרך 
סגרי  אברהם  רבי  של  חתימות  בשער  וכתבים:  פסקים 
ורבי יהושע סגרי ]מחכמי איטליה[. הגהות רבות בכתב-

יד איטלקי.
19 ס"מ. מצב טוב- ריק[.  דף   1[ דף,  עז  דף;  כרכים: קץ  שני 

א'  כרך  משוקמים.  עש  ופגעי  כתמים  מהדפים  בחלק  בינוני, 
מורכב משני עותקים. כריכות בד חדשות.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $900

187. Responsa Trumat HaDeshen 
– Psakim UChtavim – Venice, 1546 
– Glosses
Terumat HaDeshen, responsa of Rabbi Yisrael 
Isserlein. Venice, 1546. Justinian Printing. 
Second edition. From this edition, the book 
Psakim UChtavim was printed separately. 
Short glosses in Italian handwriting. On Leaf 37 
appears a scholarly gloss in Rabbinic-German 
handwriting signed "Leib Bodenheim". [A 
Dayan of Mannheim in 1790, see attached ma-
terial]. In the volume Psakim UChtavim: signa-
tures on title page by Rabbi Avraham Sigri and 
Rabbi Yehoshua Sigri [Italian scholars]. Many 
glosses in Italian handwriting. 
Two volumes: 190 leaves; 77 leaves, [1 empty 
leaf]. 19cm. Good-fair condition, some leaves 
have stains and restored moth damage. Volume 
1 is combined of two copies. New fabric bindings. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $900

188. מפת ארץ ישראל מפירוש רבי אליהו 
מזרחי על התורה – ונציה, רפ"ז

מפת גבולות ארץ ישראל על-פי רבי אליהו מזרחי ]דף 
מזרחי.  אליהו  רבי  מאת  רש"י,  פירוש  על  הספר  מתוך 

ונציה, רפ"ז 1527, בדפוס דניאל בומבירגי[.
מעלה.  פונה  מזרח  צד  ישראל",  "ארץ  נכתב  במרכזה 
ובצורת  ישרים  בקוים  בעיקר  מצוירת  פשוטה,  מפה 

ריבועים ומלבנים.
28.5 ס"מ מודבק על נייר מודרני לשיקום; נזקים משוקו  דף

מים שיקום מקצועי. סימני קיפול. 
הראו העברית  המפה  כנראה,   .8 מס' מפה   ויינטראוב, 

שונה בדפוס.

פתיחה: $700
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189. שער ה' החדש – קושטא, רצ"ג
שלמה  ר'  הכולל  החכם  שחבר  החדש,  ה'  שער  ספר 
אלמולי. חיבור בחכמת האלקות.  קושטא, ]רצ"ג 1533[, 

דפוס גרשום שונצין. מהדורה יחידה.
המחבר, רבי שלמה אלמולי )אוצר הרבנים 18354(, גאון 
מופלא בתורה ורופא מומחה, רב בקושטא )רע"ה(, בעל 
"הליכות שבא", "שומר אמונים", "פתרון חלומות", "ספר 

השרשים הגדול" וספרים נוספים.
הזה...  שהספר  שראיתי  "לפי  המחבר:  הקדמת  בפתח 
עד  יכונה,  ישראל  בשם  אשר  איש  לכל  מאד  הכרחי 
שנראה לי... שלא חובר ספר באומתנו שיהיה נושאו כל 
רוחי  על  עלה  לכן  נמרץ...  כך  כל  ותועלתו  מעולה  כך 
להדפיסו... ואחר כך נתחרטתי מזה, ואמרתי שאין ראוי 
שדברים... שהם כבשונו של עולם יהיו נמצאים ביד מי 
שאדפיס  תחבולה  עשיתי  ולכן  אליהם...  ראוי  שאינו 
הפתיחה ממנו לבד, כדי שתמצא בידי כל אדם וידעו בה 

מציאות זה הספר... אבל עקר הספר אעלים אותו...".
אחד  כותבים,  משני  הדפים,  בשולי  בכתב-יד  הערות 
יזכינו  הוא  ועד,  לעולם  ימלוך  "ד'  דבריו:  חותם  מהם 
פארדו",  דוד  "הצעיר  ]כנראה,  הד"פ"  נאם  לעבודתו... 

בעל חסדי דוד, משכיל לדוד וספרים נוספים[. 
דף  איכותי:  בצילום  והושלמו  חסרים  ס"מ.   20.5 דף,   ]25[
6-9, 18. כתמים. קרעים ופגעי-עש קלים משוו  השער, דפים

קמים שיקום אמנותי. כריכת עור מפוארת, חדשה. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".
גנזי ישראל, מס' 1192. נדיר. מעולם לא הופיע במכירות 

פומביות.

פתיחה: $600

188. Map of Eretz Israel From 
Commentary of Rabbi Eliyahu 
Mizrachi on the Torah – Venice, 
1527
Map of borders of Eretz Israel according to 
Rabbi Eliyahu Mizrachi [leaf of book on com-
mentary of Rashi, by Rabbi Eliyahu Mizrachi. 
Venice, 1527, Daniel Bomberg Printing Press]. 
“Eretz Israel” written in center, East facing 
upward. Simple map, illustrated mainly with 
straight lines, squares and rectangles. 
Leaf of 28.5cm. glued upon modern paper for res-
toration; professionally restored damage. Folding 
marks.
Weintraub, map no. 8. Probably the first 
Hebrew map to be printed.

Opening Price: $700

189. Sha'ar Hashem HaChadash – 
Constantinople, 1533 
Sha'ar Hashem HaChadash, by Rabbi 
Shlomo Almoli. A work of Heavenly wisdom. 
Constantinople, [1533], Gershom Soncino 
Printing Press. Only edition.
The author, Rabbi Shlomo Almoli (Otzar 
HaRabbanim 18354), a Torah genius and expert 
doctor, Rabbi in Constantinople (1515), author 
of Halichot Shva, Shomer Emunim, Pitron 
Chalomot, Sefer HaShorashim HaGadol etc.
At beginning of author's introduction: "Since 
I saw that this book is very essential for any 
Jewish man, and it seemed to me… that no 
book was written for our nation with such a 
lofty subject and whose benefit is so great… 
therefore, I thought to print it… and after-
wards I regretted it and I said that it is not fit-
ting that things… that are so lofty should fall 
into the hands of one who is not fit for them… 
and therefore I used a strategy to print only 
the introduction, that every person can find it 
and will know of the existence of this book… 
but the main part of the book I shall hide…".
Handwritten notes on leaf margins, written by 
two people, one concludes his words: "Hashem 
shall rule forever, and should give us the merit 
to serve him… spoken by HD"P" [Apparently, 
"HaTza'ir (The Young) David Pardo", author of 
Hasdei David, Maskil L'David etc.].
[25] Leaves, 20.5cm. Missing and substituted by 
high-quality photocopy: title page, Leaves 6-9, 18. 
Stains. Tears and minor moth damage skillfully 
restored. Fancy leather cover, new.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.
Rare. Never appeared in auctions. 

Opening Price: $600
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190. Sefer HaMussar – 
Constantinople, 1537
Ze HaSefer HaMefoar Nikra Sefer HaMussar 
[book of ethics], composed by the Torah schol-
ar Rabbi Yehudah son of Shlomo HaCohen 
Klatz. Constantinople, [1537], printing press of 
Eliezer son of Gershom Soncino. First edition. 
Adaptation of the book Menoraht HaMa’or 
by Rabbi Yisrael Alankava. The author: Klatz 
(Otzar HaRabbanim 6974), among the scholars 
of Spain, emigrated from Spain to Talmasan, 
North Africa, in 1486. Author of Mesiach 
Ilmim. In the introduction (missing in the 
following copy) the author writes: “I am in 
possession of a magnificent book called Sefer 
HaMussar… which consists of all the laws 
necessary for the running of a household… 
which also includes many Midrashim… to 
reveal the reasons for the Mitzvot… and the 
secret of the prayers… as well as the Shabbat 
and holidays… as instructed by scholars of 
the internal wisdom who are the scholars of 
the Zohar and of the Kabbalah…”. 
Handwritten [Yemenite?] comments upon 
margins of a number of pages. 
“Collectied” copy which consists of 19 detached 
leaves of various sizes, some of which were added 
from other copies. [136] leaves only, (instead of 
140 originally – 4 leaves of introduction missing). 
18.5cm. Various condition: Title page torn and 
unprofessionally restored. Bound pages in good 
condition, with few stains. Detached pages in 
fair-poor condition. 
Rare. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1000

190. ספר המוסר – קושטא, רצ"ז 1537
אותו  שחבר  המוסר,  ספר  נקרא  המפואר  הספר  זה 
החכם רבי יהודה בן שלמה הכהן כלאץ. קושטאנטינה 
)קושטא(, רצ"ז ]1537[, דפוס אליעזר בן גרשום שונצין. 

מהדורה ראשונה.
עיבוד של ספר "מנורת המאור" לרבי ישראל אלנקאווה. 
המחבר: רבי יהודה כלאץ )אוצר הרבנים 6974(, מחכמי 
בשנת  לתלמסאן,  אפריקה,  לצפון  מספרד  היגר  ספרד, 
רמ"ו. מחבר "משיח אלמים". בהקדמה )החסרה בעותק 
שלפנינו(, כותב המחבר: "בידי ספר מפואר שנקרא ספר 
המוסר... שיש בו כל הדינים הצריכי' לכל בעל הבית... 
וגם כן יש בו מדרשים רבים... אמרתי... לחדש בו סוד 

והמוע השבת  וסוד  התפלות...  וסוד  המצות...  וטעמי 
שהם  הפנימית  החכמה  בעלי  שהורוני  מה  כפי  דות... 

חכמי הזוהר וחכמי הקבלה...".
הערות בכתב-יד ]תימן?[ בשולי מספר דפים.

שונים,  בגדלים  מנותקים  דפים   19 הכולל  "מקובץ"  עותק 
שחלקם הושלמו מטפסים אחרים. ]136[ דף בלבד, )במקום 
מצב  ס"מ.   18.5 ההקדמה(.  דפי   4 חסרים   – במקור   140
משתנה: דף השער קרוע ומשוקם שיקום לא מקצועי. הדפים 
הכרוכים הנם במצב טוב, עם מעט כתמים. הדפים המנותקים 

במצב בינוני-גרוע.
נדיר. 

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000
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191. ספר המוסר – קראקא, שנ"ח
ספר המוסר, "בו יקח האדם מוסר לנפשו בדרך טובים 
 .]1598[ שנ"ח  קראקא,  כלץ.  יהודה  רבי  מאת  לילך", 

מהדורה שלישית, דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ.
ספרד,  מחכמי   ,)694 הרבנים  )אוצר  כלאץ  יהודה  רבי 
נתמנה  ושם  שבאלג'יר  לתלמאסן  רמ"ו  בשנת  היגר 
לדיין. ספר זה יצא לראשונה בקושטא רצ"ז )ראה פריט 

קודם(.
קמ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, פגעי עש ופגיעות 
משוקמות בדפים ראשונים ואחרונים. כריכה חדשה, חצי-עור.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

192. דרשות התורה לרבי שם טוב - שלש 
מהדורות – שאלוניקי, 1525 / ונציה, 1547 / 

פדובה, 1567

דרשות  הספר  של  ושלישית  שניה  ראשונה,  מהדורות 
התורה לרבי שם טוב אבן שם טוב.

טוב  ר' שם  האלהי  הכולל  להחכם  התורה  1. "דרשות 
של  ו"דרשות  הפרשיות  סדר  לפי  דרשות  טוב".  שם  ן' 
 .)1525( רפ"ה  שאלוניקי,  נוראים.  לימים  התשובה" 
מהדורה ראשונה. נדפס עם כותרת בדף הראשון וללא 

שער. )חתימה עתיקה מטושטשת(. 
83 דף )חסרים 7 דף בסוף הספר ונמצאים בצילום(. מצב גרוע, 
)משוקם  בטקסט.  גדולים  חסרונות  עם  פגומים,  הדפים  רוב 

בהדבקות נייר מקצועיות-למחצה(. כריכה חדשה.
2. "דרשות התורה להחכם הכולל האלהי רבי שם טוב 
ויניציאה, ש"ז ]1547[, דפוס אנטונייו  ן' שם טוב ז"ל". 

יושטיניאן. רישום בעלים בכתב-יד מזרחי בדף השער.

191. Sefer HaMussar – Cracow, 
1598
Sefer HaMusar, "man should hearken to the 
words of ethics and go on the good path", by 
Rabbi Yehuda Klatz. Cracow, 1598. Third edition.
Rabbi Yehuda Klatz the First (Otzar 
HaRabbanim 6974), was born c. 1550 in Spain. 
In 1586, he arrived at Talmasan in Algeria 
where he was appointed Dayan and held an im-
portant position. This book was first published 
(in Constatinople, 1597 – see previous Item), 
by his relative Rabbi Moshe Klatz, who was 
one of the Safed Mekubalim, and Rabbi Moshe 
added glosses according to the Sod dimension 
of Torah and the Zohar. 
180 leaves. 19.5cm. Good-fair condition. Stains, 
moth damage and restored damage on first and 
last leaves. New cover, semi-leather.
From Dr. Mehlman's private collection.

Opening Price: $600

פא דף, 29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה עם שדרת 
קלף.

3. "טוב שם משמן טוב", ספר דרשות התורה להחכם... 
רבי שם טוב ן' שם טוב. פדואה )איטליה(, שכ"ז )1567(. 
יו"ט  "הק'  בשער  בעלים  )חתימת  שלישית.  מהדורה 
ליפמאן צבי הלוי הומינער". חותמות צנזור פולני(. נדפס 
דף על דף על-פי ויניציאה ש"ז, אלא שהראשון באותיות 

רש"י והנוכחי באותיות מרובעות.
פא דף, 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי, פגיעות קלות 
בדף השער )משוקמות שיקום ישן(. כריכה חדשה עם שדרת 

קלף.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $2000
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192. Drashot HaTorah by Rabbi 
Shem Tov – Three Editions – 
Salonika, 1525 / Venice, 1547 / Padua, 
1567  
First, Second and third editions of the book 
Drashot HaTorah by Rabbi Shem Tov Ebn 
Shem Tov. 
1. Drashot HaTorah by the divine scholar 
Rabbi Shem Tov Ebn Shem Tov. Sermons ac-
cording to the Torah Parshiot and “Sermons of 
Repentance” for the High Holy Days. Salonika, 
(1525). First edition. Printed with title on first 
page and without a title page. (Ancient unclear 
signature). 
83 leaves (7 leaves missing from end of book and 
replaced with photocopy). Poor condition, most 
pages damaged, much missing text. (Restored with 
semi-professional paper pasting). New binding. 
2. Drashot HaTorah by the divine scholar 
Rabbi Shem Tov Ebn Shem Tov. Venice, [1547]. 
Ownership inscription in oriental handwriting 
on title page.
81 leaves, 29.5cm. Good condition. Stains. New 
binding with parchment spine.
3. Tov Shem Mishemen Tov, book of sermons 
on the Torah by the learned… Rabbi Shem Tov 
Ebn Shem Tov. Padua (Italy), (1567). Third edi-
tion. (Owner signature upon title page “Yom 
Tov Lipman Zvi HaLevi Hominer”. Polish 
censorship stamps). Printed according to 
Venice 1547 edition, however the 1547 edition 
was printed in Rashi letters and this edition in 
square letters.
81 leaves, 29cm. Good-fair condition, stains and 
signs of wear, title page somewhat damaged (anti-
quely restored). New binding with parchment spine.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $2000

193. Rare Remnants of Printings 
of Ancient Pesaro and Salonika
Rare remnants of books printed in Salonika 
and Pesaro, during the 16th and 17th hundreds.
1. Four leaves of the first edition of Ein Ya’akov 
[printing upon parchment]. [Salonika, 1516].
2. Tractate Baba Kama – 7 leaves of the edition 
printed in Pesaro [c. 1511].
3. Leaf of Tractate Baba Metzia. Salonika, 
between 1651-1655. Avraham Ger Tzedek 
Printing.
4. Two leaves of Tractate Beitza. Salonika, 
between 1651-1655. Avraham Ger Tzedek 
Printing. 
5. 11 leaves of the Arba’ah Turim edition 
printed in Salonika between 1440-1540.
Some of these editions are exceptionally rare 
and complete copies barely exist, some are 
bibliographically unknown. Various sizes and 
conditions [general condition poor]. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $2000

193. שרידים נדירים מדפוסי שאלוניקי 
ופיזרו הקדומים

ופיזרו,  בשאלוניקי  שנדפסו  מספרים  נדירים  שרידים 
במאות ה-16 וה-17.

1. ארבעה דפים מהמהדורה הראשונה של ה"עין יעקב" 
]דפוס על קלף[. ]שאלוניקי, רע"ו 1516[.

שנדפסה  ממהדורה  דפים   7  – קמא  בבא  2. מסכת 
בפיזרו ]רע"א 1511 בערך[.

השנים  בין  שאלוניקי,  מציעא.  בבא  ממסכת  3. דף 
תי"א-תט"ו 1651-1655. דפוס אברהם גר צדק.

השנים  בין  שאלוניקי,  ביצה.  ממסכת  דפים  4. שני 
תי"א-תט"ו 1651-1655. דפוס אברהם גר צדק.

5. 11 דפים ממהדורת "ארבעה טורים" שנדפסה בשאו
לוניקי בשנות הר'.

מהדורות אלו בחלקן נדירות ביותר וכמעט לא קיימים 
מהן טפסים שלמים, בחלקן אינן ידועות ביבליוגרפית.

גודל ומצב משתנים. ]מצב כללי גרוע[. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $2000
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194. דפים בודדים ממהדורת הש"ס של 
בומבירגי – ונציה, 1520

ח,  דפים  ונציה.  מהדורת  בבלי,  מתלמוד  בודדים  דפים 
מפירוש  דפים קכד-קכה  נדה;  סו-עב ממסכת  טו,  י-יג, 
המשניות להרמב"ם שבסוף מסכת פסחים ]ונציה, ר"ף 

1520[. דפוס דניאל בומבירגי.
בומברג  הדפיס   ]1520-1524[ ר"ף-רפ"ד  השנים  בין 
היתה  זו  הבבלי. מהדורה  מהדורה מלאה של התלמוד 
דפוס  התלמוד.  כל  את  שכללה  הראשונה,  המהדורה 
בו  היום,  עד  המקובל  הדף  עיצוב  את  שקבע  הוא  זה 
הפנימי  בצד  רש"י  פירוש  הדף,  במרכז  התלמוד  נוסח 
והתוספות בצד החיצוני. מספור הדפים של מהדורה זו 
נקבע לדורות ברוב מהדורות הש"ס שאחריה ובכל ציוני 
מיקום לפי דפים. ]לדעת רנ"נ רבינוביץ, מסכת פסחים 

היתה הראשונה מהדפסה זו[.
סה"כ 15 דף, כ-32 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, כתמים, חסרונות 

בשוליים, עם פגיעות בטקסט.

פתיחה: $150

194. Single leaves from the 
Bomberg Shas Edition – Venice, 
1520  
Single leaves from the Babylonian Talmud, 
Venice edition. Leaves 8, 10-13, 15, 66-72 
from Masechet Nidda; leaves 124-125 from 
the Maimonides commentary on the Mishna 
at the end of Pesachim [Venice, 1520]. Daniel 
Bomberg print.
Between the years 1520-1524, Bomberg printed 
a full edition of the Babylonian Talmud. This 
was the first edition to include the entire 
Talmud. This is the edition which introduced 
the format used until this very day, with the 
words of the Talmud in the center of the page, 
Rashi on the inner side and Tosfot on the outer 
side. The numbering in this edition became 
the accepted numbering in most of the edi-
tions of the Talmud that followed, and in all 
citations according to page (Daf). [According 
to Rabinowitz, Pesachim was the first tractate 
printed this way].
A total of 15 leaves, about 32cm. Fair-poor condi-
tion, stains, damaged edges and damaged text.

Opening Price: $150

195. ספר המכלול – ונציה, 1545 – דפוס 
בומברג

ויניציאה, ש"ה  )רד"ק(.  דוד קמחי  רבינו  ספר המכלול, 
]1545[ בדפוס דניאל בומבירגי )על-ידי קורנילייו אדיל 

קינד(. 
שער  הפעלים,  דקדוק  שער  "שערים":  שלשה  כולל 

דקדוק השמות ושער דקדוק המלים. 
ובערבית  השער,  דף  בשולי  מזרחי  בכתב-יד  רישומים 

מעברו השני. 
סט דף, 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים, חלקם כהים. נזקים וקרעים 
פגעי-עש  מקצועי.  לא  שיקום  משוקמים  השער,  דף  בשולי 

קלים. כריכת חצי קלף חדשה.

195. Sefer HaMichlol – Venice, 
1545 – Bomberg Printing  
Sefer HaMichlol, Rabbi David Kimchi (Radak). 
Venice, 1545 in Daniel Bomberg Printing.
Includes three "Gates" - title pages: The Gate of 
Grammar of Verbs, Gate of Grammar of Names 
and Gate of Grammar of Words.
Inscriptions in Oriental handwriting on title 
page margins, on reverse side in Arabic. 
69 leaves, 29cm. Good condition. Stains, some 
dark. Damage and tears to title page margins, 
unprofessional restoration. Minor moth damage. 
New half-parchment cover. 
From Dr. Mehlman’s private collection.

Opening Price: $600

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $600
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196. צרור המור – ונציה, 1545
ספר צרור המור, ביאור על התורה, על דרך הפשט ועל 
ספרד.  ממגורשי  סבע  אברהם  רבי  )קבלה(.  הסוד  דרך 
1545(, דפוס מארקו אנטוניו יושטיו )ונציה, תשרי ש"ו 

ניאן. מהדורה שניה.
)חלק  אדום  גלות  בענין  בעיקר  רבות,  צנזורה  מחיקות 
הבאות(.  המהדורות  בכל  יותר  הופיעו  לא  מהמחיקות 

הגהות בכת"י איטלקי קדום.
בשוליים  עש  נקבי  טוב,  מצב  ואיכותי,  בהיר  נייר  דף.  קסה 

הפנימיים. כריכה חדשה, בד ועור. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

196. Tzror HaMor – Venice, 1545
Tzror HaMor, commentary on the Torah, 
Pshat and Kabbalah. Rabbi Avraham Saba 
underwent the Jewish expulsion from Spain. 
Venice, Tishrei 1545, Marco Antonio Justinian 
Printing. Second edition. 
Many censor erasing, primarily with reference 
to the Edomite exile (some of the erasing did 
not reappear in later editions). Glosses in early 
Italian handwriting.
165 leaves. High-quality light-colored paper, good 
condition, moth holes to inner margins. New 
binding, fabric and leather.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $600       

197. הליכות עולם – מבוא התלמוד – ונציה, 
ש"ה

ישועה  רבי  והתלמוד,  המשנה  דרכי  על  עולם,  הליכות 
הלוי מתלמאסן. עם מבוא התלמוד מרבי שמואל הנגיד. 

ויניציאה, ש"ה ]1544[. 
רבי ישועה הלוי )אוצר הרבנים 11722(, מגאוני אלג'יר 
שמספר  כפי  רכ"ז,  בשנת  לספרד  ברח  הקדמונים, 
זה,  ספר  חבר  ובה  בטולדו,  התיישב  לספר,  בהקדמה 
שהפך לחיבור יסודי בספרות כללי הש"ס, על פי בקשת 

הנשיא דון וידאל בן לביא.
בראש השער רישום בעלים מעניין בכת"י ספרדי קדום: 
"אמר הצעיר יצחק, מימי יודעי ובואי לגדר ומצב ידיעת 
גדולת סגולת התורה, אז אמרתי וגמרתי בלבי ובקרבי, 
אלי,  הנודע  לי משלי ערך מעות  להיות  קוני  יזכני  אם 

עלי לקנות כל הספרים אשר תשיג ידי. הנה בשמים עדי 
וסהדי כי החילותי לשמור מוצא שפתי...". 

חתימת בעלים בכת"י אשכנזי עתיק: "מרדכי מגזע יפה 
בעל הלבושים". שתי הגהות )קצוצות( בכתיבה ספרדית 

בדפי הספר.
לז, ]1[ דף. 19 ס"מ. נייר בהיר, מצב טוב. מעט כתמים. כריכת 

בד חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $600
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198. מדרש תנחומא – ונציה, ש"ה – 
חתימות והגהות

 .]1545[ ש"ה  ונציה,  ילמדנו.  הנקרא  תנחומא  ]מדרש[ 
דפוס דניאל בומבירגי. 

"חיים וולטירה", "יצחק קושטי". ]רבי  חתימות בעלים: 
וחיים וולטירה, מחשובי רבני איטליה כיהן ברבנות באנ

קונה, סיניגליה, בפינאלי ובווינציה באמצע המאה ה-18, 
לספר  ובהסכמה  עז-עח  עמ'  כה,  "סיני"  אודותיו  ראה 

"נהר שלום" וינטורה[.
ומזרחי[,  ]איטלקי  בכת"י  קצוצות[  ]חלקן  הגהות  מעט 

מכמה כותבים. 
מצב  ס"מ.   28 במקומם.  שלא  נכרכו  מ-מב  דפים  דף.  צח 
גסים בשולי דף השער  בינוני-גרוע. חור בדף השער. קרעים 
ודפים ב-ח, פה-צח, עם חסרון בטקסט. כתמים. נזקי רטיבות. 

קרעים. מחיקות צנזורה.

פתיחה: $100

198. Midrash Tanchuma – Venice, 
1545 – Signatures and Glosses                
[Midrash] Tanchuma HaNikra Yelamdeinu. 
Venice, [1545]. Daniel Bomberg Printing.
Owner signatures: “Chaim Volterra”, 
“Yitzchak Koshti”. [Rabbi Chaim Volterra, 
among the prominent rabbis of Italy, served in 
the rabbinate of Ancona, Senigallia, Finale and 
Venice in the mid-eighteenth century. For ad-
ditional information related to him see “Sinai” 
25, pages 77-78 and the approbation to the book 
Nahar Shalom, Vintura].
Few glosses [some cut off] in handwriting 
[Italian and oriental], from a number of writers.
98 leaves. Leaves 40-42 bound out of order. 
28cm. Fair-poor condition. Hole in title page. 
Coarse tears in margins of title page and leaves 
2-8, 85-98, with missing text. Stains. Dampness 
damage. Tears. Censorship deletions.

Opening Price: $100

197. Halichot Olam – 
Introduction to the Talmud – 
Venice, 1544
Halichot Olam, on the techniques of Mishnah 
and Talmud, By Rabbi Yeshuah HaLevi from 
Talmasan. With an introduction to the Talmud 
by Rabbi Shmuel HaNaggid. Venice, 1544.
Rabbi Yeshuah HaLevi (Otzar HaRabbanim 
11722), of the early sages of Algiers, fled to Spain 
in 1467, as he relates in the introduction to the 
book, and settled in Toledo, where he compiled 
this book that became a fundamental work on 
the principles of the Talmud, by request of Don 
Vidal ben Lavi.
At the head of the title page is an interesting 
ownership inscription in early Spanish hand-
writing, where the writer notes that he had 
always understood the magnitude of the Torah 
until one day he decided to take upon himself 
to buy as many books as possible, and concludes 
that sees Heavenly assistance and has begun 
to uphold his word. Owner's signature in old 
German handwriting: "Mordechai, descended 
from Yaffe, Ba'al HaLevushim".
Two glosses (cropped) in Spanish writing on 
the pages of the book.
37, [1] leaf. 19cm. Light colored paper, good condi-
tion. Slightly stained. New cloth binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $600
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199. בחינת עולם – פיררא, 1551 – הגהות 
רבות בלאדינו

ספר בחינת עולם, עם בקשת הממין, לרבי ידעיה הפניני. 
פירושי  עם  ראשונה  מהדורה   .]1551 ]שי"ב  פיררא, 
החביב והפרנסיש )רבי משה ן' חביב ורבי יוסף פרנסיש(. 
בכתב- ארוכות  הערות  ועשרות  תרגום  הספר  בדפי 
עבריות(  )באותיות  איטלקי  בניב  בלאדינו  עתיק,  יד 

ובלטינית.
בעמ' ו חתימת בעלים בכת"י אשכנזי קדום: "אהרן אורי 

הנקרא פייבל יפה בכמ"ר משה יפה זלה"ה".
]ק[כב, יג דף. ]חסרים: דף ג ודף אחרון, במקומם הודבק צילום. 
דף השער ו-3 דפים משוקמים באופן לא מקצועי[. 19.5 ס"מ. 

מצב בינוני. כריכת קרטון. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

199. Bechinat Olam – Ferrara, 
1551 – Many glosses in Ladino  
Bechinat Olam, with Bakashat Hamemin, by 
Rabbi Yedayah HaPenini. Ferrara, [1551]. First 
edition with Chaviv and Fransish commentar-
ies (Rabbi Moshe Ebn Chaviv and Rabbi Yosef 
Fransish).
Translation and tens of lengthy comments in old 
handwriting on the pages of the book, in Italian-
Ladino dialect (Hebrew lettering) and Latin.
On page 6, owner's signature in early German 
handwriting: "Aharon Uri, known as Feivel 
Yaffe, son of Rabbi Moshe Yaffe".
[1]22, 13 leaves. [missing: page 3 and the final 
page, photocopies have been pasted to replace 
them. Title page and 3 other pages have been un-
professionally restored]. 19.5cm. Fair condition. 
Cardboard binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $600

200. מעיני הישועה – פיררא, 1551 – 
מהדורה ראשונה

דון  וגדול בישראל האדון  מעיני הישועה, שחבר השר 
שי"א  ]פיררא,  דניאל.  ספר  על  פרוש  אברבנאל,  יצחק 

1551, בדפוס שמואל צרפתי[. מהדורה ראשונה.
מאמרי הספר נקראים "מעיינות" )12 עינות-מים( ופרקיו 
נקראים "תמרים"; בסופו "לוח שבעים תמרים" = מפתח.
כולל הקדמות ארוכות מאת המחבר דון יצחק אברבנאל 
)אשר  חזקיטו  עוזיאל  ברוך  רבי  המו"ל, תלמידו  ומאת 
אברבנאל(.  של  חייו  קורות  את  גם  בהקדמתו  מביא 
ההקדמות עשירות במידע אודות חיי היהודים בספרד 
העם  לב  את  לחזק  בא  הספר  ואחריו;  הגירוש  טרם 
בגאולה העתידית, והוא מציג כיצד נרמזו כל המאורעות 

בספר דניאל.
גירוש  למניעת  לפעול  אברבנאל  ניסה   1492 בשנת 
ספרד, אך בסופו של דבר נכשל וגלה יחד עם בני עמו 
לנאפולי באיטליה. בשנת 1495 נאלץ להמלט לסיציליה 
וכל רכושו הוחרם. נפטר בונציה ונקבר בפאדובה בשנת 

רס"ט 1508.

די  "שלמה  השני:  הדף  בראש  עתיקה  בעלים  חתימת 
פאדיה" והערות בודדות בכתב-יד בדפי הספר. 

השער,  דף  בצילום:  והושלמו  חסרים  ס"מ.   20.5 דף,  קמב 
ארבעת הדפים האחרונים. מצב כללי טוב. כתמים שונים בדפי 
שרידי  מקצועי.  שיקום  שוקמו  הדפים  בשולי  קרעים  הספר. 

כריכת עור עתיקה מודבקים על כריכת עור חדשה.
הספר העברי הראשון שנדפס בשלמות בפיררא, או מן 

הספרים העבריים הראשונים שנדפסו שם.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

גנזי ישראל, מס' 625. 

פתיחה: $800
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201. אור ה' לרבי חסדאי קרשקש – פיררא, 
1555 – עותק מיוחד

אור י'י להחכם השלם הרב החסיד ר' חסדאי קרישקש 
]רבי חסדאי אבן-קרשקש[. פיררא, ]שט"ו 1555[ בדפוס 

אברהם ן' אושקי. מהדורה ראשונה.
החלק  אלהים";  "נר  מספרו  השני  החלק  הנו  זה  ספר 
כעין  והוא  מצוה"  "נר  להקרא  היה  אמור  אשר  הראשון 

המצוות  לספר  השלמה 
לפועל.  יצא  לא  לרמב"ם, 
המחבר  כותב  בהקדמה 
]השני[  הזה  החלק  "ולהיות 
האחר  החלק  ועמוד  יסוד 
לו  ראוי שיקדם  ]נר מצוה[, 
ואילו  בסדר[",  ]צ"ל:  בסתר 
כותב  הוא  הספר  בחתימת 
]הרביעי[  המאמר  "נשלם 
הראשון  הזה  מהחלק 

המכונה באור י'י".
קרשקש,  חסדאי  רבי 
תלמיד הר"ן )רבי נסים ב"ר 
הריב"ש  של  וחברו  ראובן( 
בר-ששת(,  יצחק  )רבי 
הפילוסופים  מחשובי  הינו 
ספק  שהטילו  היהודיים, 
הפילוסופיה  בקביעות 

ומנהיג  ובייחוד בתורתו של אריסטו. היה לרב  היוונית 
יהודי, שנשלחו לפתחו שאלות בהלכה מכל רחבי ספרד; 
חיבור זה הנו אחד משלשת החיבורים היחידים של רבי 

חסדאי קרשקש אשר שרדו.
עותק בעל שוליים רחבים במיוחד, נדפס על נייר עבה 

ואיכותי.
 ,1-2 דפים  בצילום:  והושלמו  חסרים  ס"מ.   23.5 דף,   ]132[
שיקום  שוקמו  מהנזקים  חלק  כתמים.  פגעי-עש,   .64-65
מפוארת,  עור  כריכת  האחרון.  בעמוד  בכ"י  רישום  מקצועי. 

חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

200. Ma'ayanei HaYeshua – 
Ferrara, 1551 – First Edition  
Ma'ayanei HaYeshua, by Don Yitzchak 
Abarbanel, a commentary on Daniel. [Ferrara, 
1551, Shmuel Tzarfati Printing Press]. First 
edition.
The book's essays are called Ma'ayanot (12 
Einot Mayim, springs of water) and its sections 
are called Temarim, (dates); at the end "Index of 
Seventy Dates".
Contains long introductions by the author 
Don Yitzchak Abarbanel and by the publisher, 
disciple of Rabbi Baruch Uziel Chizkiyahu 
(who adds to his introduction the biography of 
Abarbanel). The introductions are a wellspring 
of information about the life of the Jews in Spain 
before their expulsion and after it; the book's 
purpose is to strengthen the People's belief in 
the future redemption, and it shows how all the 
events are hinted at in the Book of Daniel. 
In 1492, Abarbanel expended much effort to 
prevent the Spanish Expulsion, but in the end 
he failed and went into exile together with his 
People to Naples, Italy. In 1495, he was forced 
to escape to Sicily and all his possessions were 
confiscated. He died in Venice and was buried 
in Padua in 1508.
Ancient owners' signature at top of second leaf: 
"Shlomo de Fadiya" and few handwritten notes 
in book leaves.
142 leaves, 20.5cm. Missing and substituted by 
photocopy: title page, last four leaves.
Good general condition. Various stains on leaves. 
Tears to leaf margins that were professionally re-
stored. Remnants of antique leather cover pasted 
on new leather cover.
The first Hebrew book completely printed 
in Ferrara, or one of the first Hebrew books 
printed there. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $800
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201. Or Hashem of Rabbi Hasdai 
Crescas – Ferrara, 1555 – First 
Edition  
Or Hashem, Rabbi Hasdai Crecas. Ferrara, 
[1555] printed by Avraham Usque. First edition.
This book is Part 2 of his book Ner Elokim; Part 
1 which should have read Ner Mitzva and been 
somewhat a completion of Sefer HaMitzvot 
LaRambam, never did actualize. 
Rabbi Hasdai Crescas, disciple of the Ran 
(Rabbi Nissim son of Reuven) and so of the 
Rivash (Rabbi Yitzchak Bar Sheshet), is one of 
the most important Jewish philosophers, that 
doubted the assertions of the Greek philosophy, 
especially Aristotle's school of thought. He was 
a rabbi and Jewish leader, halachic questions 
from all over Spain were sent to him. This work 
is one of the only three books of Rabbi Hasdai 
Crescas that survived.
A copy of especially wide margins, printed on 
high-quality thick paper. 
[132] leaves, 23.5cm. Missing and substituted 
by photocopy: Leaves 1-2, 64-65. Moth damage, 
stains. Some damage was professionally restored. 
Handwritten inscription on last page. Fancy 
leather binding, new.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $800

202. מאיר איוב – ריווא דטרנטו-ונציה, 
שכ"ב-שכ"ז

מאיר איוב, פירוש על ספר איוב ]עם הפנים[, מאת רבי 
דטרינטו-[ויניצייאה,  ]ריווא  עראמה.  יצחק  ב"ר  מאיר 
]שכ"ב-שכ"ז 1562-1567[. דפוס אנטוניאו ברואין ודפוס 

זורזי די קבאלי. 
הדפסה משותפת: הקונטרסים בחציו הראשון של הספר 
נדפסו בריווא דטרינטו שכ"ב, בעוד הקונטרסים בחציו 
השני נדפסו בונציה שכ"ז. הקונטרס הראשון במהדורה 

זו וכן השער נדפסו בונציה, וכך צוין אף בעמוד השער.
אחרון  בדף  מדינה".  שלמה  "הצעיר  בעלים:  חתימת 
לשטרות  א'תתפ"-  משנת  תימני  בכת"י  לידה  רישום 

)ה'תק"ל ליצירה 1770 בערך(.
קכד דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים. שיקום בדף 

אחרון. כריכת חצי עור חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $750

202. Meir Iyov – Riva De Trneto 
and Venice, 1562-1567
Meir Iyov, commentary on the Book of Job 
[including the Pnim], by Rabbi Meir son of 
Rabbi Yitzchak Arama. [Riva De Trneto]-
Venice, [1562-1567]. 
Joint printing: The pamphlets in the first half of 
the book were printed in Riva De Trneto, 1562, 
and the pamphlets in the second half were 
printed in Venice, 1567. The first pamphlet of 
this edition as well as the title page were printed 
in Venice, as stated upon title page. 
Owner signature: “Young Shlomo Medina”. On 
last leaf birth listing in Yemenite handwriting 
from c. 1770.
124 Leaves. 20.5cm. Good condition. Stains. 
Notations. Last leaf restored. New semi-leather 
binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection

Opening Price: $750
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203. כל בו – ונציה, שכ"ז 
הגדה  על  פירוש  מנהגים,  השנה,  לכל  דינים   – בו  כל 
של פסח, דיני איסור והיתר וממונות ועוד. ונציה, שכ"ז 

]1567[. דפוס זורזי די קבאלי. מהדורה חמישית.
הראשונים,  מתקופת  הלכות  קובץ  הוא  בו"  "כל  ספר 
רבי  מאת  חיים"  "ארחות  לספר  רבה  במידה  המקביל 
אהרן מלוניל. לא נודע מי מחברו, ואין ידוע איזה מבין 

החיבורים קדום יותר.
ושני  דפים ראשונים. דף השער   6 ]חסרים:  דף  ד, קנח 
העמודים הראשונים של החיבור עצמו הושלמו בכתב 
יד אשכנזי עתיק, אך לא הושלמו שלשת דפי המפתח 
והובאו  מנותקים  קמד-קנח  דפים  השער[.  שאחרי 
מעותק אחר ]עם חתימת בעלים ספרדית בדף האחרון[. 
כמו  אשכנזי  כת"י  בהעתקת  גם  ונמצא  פגום,  קנח  דף 

הדפים הראשונים. 
בשוליים.  בעיקר  עש  סימני  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   30

שוליים קרועים בדפי הכת"י. כריכה ישנה, פגומה. 

פתיחה: $200

204. משניות – באזל, 1578-1580 – שתי 
מסכתות שלמות 

פירוש  עם  קדשים  מסדר  משניות  צדק,  זבחי  1. זבחו 
של"ח  )בזל(,  בסיליאה  ז"ל.  מיימון  ב"ר  משה  רבינו 

 .]1578[
כרך שלם, מז דף, 39 ס"מ. 

הגדול  החכם  פירוש  עם  טהרות,  מסדר  2-3. משניות 
רבינו משה בר מיימון ז"ל ועם פירוש הגאון הרב רבינו 
)בזל(,  בסיליאה  זצ"ל.  משנזא  התוספות  בעל  שמשון 

]של"ם 1580[.
נא-כט  דפים  בסופו:  כרוכים  ס"מ.   40.5 דף,  קסג  שלם,  כרך 
)צ"ל פט( מתלמוד-בבלי מסכת נדה )סוף המסכת בלבד, ללא 

דפים א-נ(.

203. Kol Bo – Venice, 1567
Kol Bo – yearly laws, customs, commentary 
on the Haggada of Passover, laws of Isur and 
Heiter, Mamonot and more. Venice, [1567]. 
Fifth edition.
Kol Bo is a collection of laws from the period of 
the Rishonim, which is very similar to the book 
Orchot Chaim by Rabbi Aharon of Lounill. The 
author is unknown, and it is unknown which of 
the two was composed first. 
4, 158 leaves [missing: 6 first pages. Title page 
and first two pages of composition completed in 
ancient Ashkenazi handwriting, however, the 
three index pages following the title page were 
not completed. Leaves 144-158 detached and 
replaced from another copy [with Sephardic 
ownership signature upon last page]. Leaf 158 
damaged and replaced with Ashkenazi hand-
written copy as first pages. 
30cm. Fair condition. Stains. Moth stains espe-
cially on margins. Torn margins on handwritten 
pages. Old, damaged binding. 

Opening Price: $200 

ופגעי-עש  נזקי-רטיבות  כתמים,  גרוע.  במצב  הכרכים  שני 
קשים, עם פגיעות בטקסט. חלק מהנזקים משוקמים שיקום 

ישן. כריכות פשוטות.
נדיר ביותר.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $450
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204. Mishnayot – Basel, 1578-1580 – 
Two Complete Tractates
1. Zivchu Zivchei Tzedek, mishnayot of 
Seder Kodshim with the commentary of the 
Rambam. Basel, 1578. 
Complete volume, 47 leaves, 39cm.
2-3. Mishnayot of Seder Taharot, with com-
mentary of the great sage Moshe Ben Maimon 
and with the commentary of Rabbi Shimshon 
Ba'al HaTosfot of Sens. Basel, [1580].
Complete volume, 163 leaves, 40.5cm. The end 
of the book is bound with Leaves 51-29 (should 
be 89) of the Babylonian Talmud Tractate Nidah 
(only end of tractate without Leaves 1-50).
Both volumes in poor condition. Stains, major 
moisture damage and moth damage, with 
damage to text. Some damages have old resto-
rations. Simple covers. 
Very rare.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $450

205. מסכת שקלים / מעילה - בזל, 1580 
בני מערבא. בסיליאה  ותלמוד  מסכת שקלים, משניות 

)בזל(, ]ש"ם 1580[.
כרוך עם: מסכת מעילה, מסכת קינין, מדות ותמיד. ]בזל, 

ש"ם 1580[.
דפוס  לנוסח  שוה  זה  דפוס  נוסח  שקלים  במסכת 

בומברג, ראה חומר מצורף.
יב דף; ב-לח דף. מצב בינוני-גרוע, כתמי לחות, בלאי בשולי 
הדפים, עם חוסרים. חסר שער למסכת מעילה. כריכה חדשה.

נדיר ביותר. אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $600

205. Tractate Shekalim / Me'ilah 
– Basel, 1580
Tractate Shekalim, Mishnayot and Talmud 
B'nei Ma'arava. Basel, [1580]
Bound together with: tractate Me'ilah, tractates 
Kinin, Midot and Tamid. [Basel, 1580]
The printing style of tractate Shekalim is com-
parable to the Bomberg edition, see appendix.
12 leaves; 2-38 leaves. Fair-poor condition, damp 
stains, page margins show signs of deterioration, 
incomplete. Title page of tractate Me'ilah is miss-
ing. New binding.
Very rare. Not found in the National Library.

Opening Price: $600

206. עוללות אפרים – לובלין, 1590 - 
הגהות חתומות 

רבי  ומוסר.  למועדים  דרושים  אפרים,  עוללות  ספר 
אפרים איש לונטשיץ. )חלקים א-ד(. לובלין, ]ש"ן 1590[, 

דפוס קלונימוס בן מרדכי יפה. מהדורה ראשונה.
מאות תיקונים בכת"י עתיק. חלק מהתיקונים חתומים 
חומר  ראה  החותם:  ]לזיהוי  ר"ה"  "חיי'  כותבם  ע"י 
מצורף[. בדף השער ]יתכן שהוא מצורף מעותק אחר[ 

הרב  בן  "חיים  מאד,  עתיק  בכת"י  ורישומים  חתימות 
משה סג"ל ז"ל" וחתימות נוספות.

קח, קח-קט, ר-רט, ש-שמא, קמב-קנד, ]1[, יד דף. 28.5 ס"מ. 
מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים. כריכה ישנה עם שדרת עור 

)לא מקורית(. 
בעותק זה נוספו בסוף 2 דפים של "לוח הטעות" )דפים 
יג-יד(, שאינם רשומים בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה 
ורוזנפלד כל 15  וינוגרד  רשומה 0170554. ]בתקליטור 

הדפים האחרונים לא נרשמו[.
"גנזי   – מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף  נדיר. 

ישראל".

פתיחה: $1200
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206. Olelot Ephraim – Lublin, 
1590 – Signed Glosses
Olelot Ephraim, homiletics for festivals and 
ethics. Rabbi Ephraim of Luntshits. (Parts 
1-4). Lublin, [1590], Klonimus ben Mordechai 
Yaffe Printing. First edition.
Hundreds of corrections in ancient handwrit-
ing. Some of the corrections are signed by the 
person who wrote them "Chaim R. H." [To 
identify the person who signed: See attached 
material]. On the title page [possibly attached 
from a different copy] signatures and inscrip-
tions in very ancient handwriting, "Chaim 
Son of Rabbi Moshe Segal" and additional 
signatures.
108, 108-109, 200-209, 300-341, 142-154, [1], 14 
leaves. 28.5cm. Good-fair condition, stains and 
tears. Old cover with leather spine (non-original).
This copy has another 2 leaves of a "List of 
Mistakes" (Leaves 13-14), that are not listed in 
the Bibliography Institute CD Listing 0170554. 
[In the Vinograd and Rosenfeld CD, all the last 
15 leaves are not listed].
Rare. From Dr. Israel Mehlman's private 
collection. 

Opening Price: $1200

207. אוסף ספרים חשובים מדפוסי שנות 
הר' והש' - עותקים חסרים

שמואל  רבינו  מאת  )מהרש"א(,  אגדות  1. חידושי 
]שפ"ז-שצ"ב  לובלין-קראקא,  אידלש.  הלוי  אליעזר 
1631-1627[. שני חלקים. מהדורה ראשונה. )דף השער 
הראשון, דף השער של חלק ב' וכן 6 דף אחרונים חסרים 
מסולסלת  בעלים  וחתימת  רישום  בצילום(.  והושלמו 
כן  על  הוא  שלי  הספר  "זה  א'  בדף  מזרחי  בכתב-יד 

כתבתי שמי,  שאלתיאל גאליפ--ם". 
שמואל  רבי  מאת  ערוך,  שולחן  על  רב,  לחם  2. ספר 
דפוס   ,]1608 ]שס"ח  פראג,  מלובלין.  יוסקה  יוסף  בן 

שלום.  בן  אברהם  בבית  זצ"ל  דרשן  משה  מוהר"ר  בני 
חסרים  בסופו  וארבעה  הספר  בראשית  דפים  )שלשה 

והושלמו בצילום(.
3. תולדות יצחק, פירוש על התורה מרבי יצחק בן רבי 
ראו דף   15  .]1558 שי"ח  דטרינטו,  ריווא  קארו.  ]יוסף 
שונים חסרים והושלמו בכתב-יד אשכנזי נאה מהמאה 
]=עיר  משוורזענץ"  אב"ד  דוד  "הק'  חתימת  עם  ה-17 
סמוכה לפוזנא[. 7 דף אחרונים חסרים והושלמו בצילום. 
בדף פד2 רישומי בעלים בכתב-יד אשכנזי עתיק משנת 
תט"ז )1656(: "אני צבי הירש בן לא"א מהור"ר יששכר 

בער זצ"ל...". 
אריה  יהודה  רבי  מאת  דרושים  יהודה,  4. מדבר 

ממודינה. ויניציאה, ]שס"ב 1602[, דפוס דניאל זאניטי. 
חתימות בעלים בכתב-יד מזרחי. )עותק שלם, פגעי-עש 
"יוסף בוסידון" וחתימה עתיקה  קלים ועובש. חתימות 

קצוצה(.
5. מדרש תנחומא הנקרא ילמדינו. ]9[ דף לא רצופים 
מתוך הדפוס הראשון, קושטא ר"ף-רפ"ב ]1520-1522[, 

דפוס שלמה בן מזל טוב. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1200
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207. Collection of Important 
early printed Books – Resh and 
Shin Years - Missing Copies
1. Chidushei Agadot (Maharsha), by Rabbi 
Shmuel Eliezer HaLevi Eidels. Lublin-Cracow, 
[1627-1631]. Two sections. First edition. (First 
title page, title page of section 2 and 6 last 
leaves missing and replaced with photocopy). 
Notation and ownership signature in oriental 
handwriting on first page. 
2. Lechem Rav, on the Shulchan Aruch, by 
Rabbi Shmuel son of Yosef Yoskeh from Lublin. 
Prague, [1608], printing press of sons of Rabbi 
Moshe Darshan in the house of Avraham son of 
Shalom. (Three leaves from beginning of book 
and four from end are missing and replaced 
with photocopy).
3. Toldot Yitzchak, commentary on the Torah 
by Rabbi Yitzchak son of Rabbi Yosef Karo. 
Riva De Trento, [1558]. First 15 leaves missing 
and replaced in fine 17th century Ashkenazi 
handwriting with the signature of “David Av 
Beit Din of Schwarzen” [city in close proxim-
ity to Posen]. 7 last leaves missing and replaced 
with photocopy. Upon page 84/2 ownership no-
tations in ancient Ashkenazi handwriting from 
the year 1656: “Tzvi Hirsch son of Yisachar 
Ber…”.
4. Midbar Yehudah, homiletics by Rabbi 
Yehudah Aryeh of Modena. Venice, [1602]. 
Ownership signatures in oriental handwrit-
ing. (Complete copy, minor moth damage and 
mildew).
5. Midrash Tanchuma HaNikra Yelamdeinu. 
[9] inconsecutive leaves missing from the first 
print, Constantinople, [1520-1522], Shlomo 
Ben Mazal Tov Printing. 
Various sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1200

208. עין ישראל / בית ישראל – שאלוניקי, 
שנ"ה-שס"א

חז"ל  אגדות  ברכות-חגיגה.  א',  חלק  ישראל.  1. עין 
מתלמוד בבלי וירושלמי, עם פירושים, מאת רבי יעקב 

בן שלמה אבן-חביב. שאלוניקי, ]שנ"ה 1595?[. 
מעבר לדף השער כיתוב ארוך בכתב-יד תימני קדום. 

מספר  עם  יבמות-עוקצין,  ב',  חלק  ישראל.  2. בית 
חידושים ומראי-מקומות מאת המגיה, רבי יהודה ביגה. 
ספורות  הערות  בערך[.   1600 ]ש"ס-שס"א  שאלוניקי, 

בכת"י זעיר ונאה ]תימן?[.
יעקב"  "עין  הספר  שם  את  החליפו  צנזורה  מסיבות 

לשמות אחרים, החל ממהדורת ונציה שכ"ו.

בינוני.  מצב  ס"מ.   29-29.5 דף.  טז  קצג,  דף;  ריו  כרכים:   2
וכתמים וקרעים. פגעי עש. בחלק א': דף השער ודפים אחרו

נים פגומים. כריכות לא מקוריות.
נדפס בשנת  א'  כי חלק  כותב   )162 )שאלוניקי  וינוגרד 
נפטר  שבע  בת  מתתיה  החכם  המדפיס   :1601 שס"א 
בסוף שנת שס"א, ובדף השער הוא נזכר בברכת החיים. 

208. Ein Yisrael / Beit Yisrael – 
Salonika, 1595-1601
 1. Ein Yisrael. Part 1, Brachot-Chagiga. 
Agadot Chazal from the Babylonian and 
Yerushalmi Talmud, with commentaries, 
by Rabbi Ya'akov ben Shlomo Ebn-Chaviv. 
Salonika, [1595?].On verso of title page long 
inscription in early Yemenite handwriting.
2. Beit Yisrael. Part 2, Yevamot-Uktzin, 
with a number of novella and sources by the 
proofreader, Rabbi Yehuda Biga. Salonika, 
[c. 1600]. Few notes in tiny nice handwriting 
[Yemen?].
To pass censor the name Ein Ya'akov was 
changed to other names, as of the Venice 1566 
edition. 
2 volumes: 216 leaves; 193, 16 leaves. 29-29.5cm. 
Fair condition. Stains and tears. Moth damage. 
In Part 1: Title page and last leaves are damaged. 
Non-original bindings. 
Vinograd (Salonika 162) writes that Part 1 was 
printed in 1601: The printer Matatia Bat Sheva 
died at the end of 1601, and on the title page he 
is mentioned with the blessing of life. 
Part 2 is especially rare. The Bibliography 
Institute CD state that they saw only a copy 
with missing leaves at the end, and this copy 
is complete. Some of the sections (leaves 21-40) 
have been printed with slight typographic 
differences.
From Dr. Israel Mehlman's private collection. 

Opening Price: $2800

הביבליוגרפיה  בתקליטור מפעל  במיוחד.  נדיר  ב'  חלק 
מציינים כי ראו עותק חסר בסופו, ולפנינו עותק שלם. 

וחלק מהקונטרסים )דפים כא-מ( נדפסו בשינויים טיפו
גרפיים קלים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $2800
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209. לחם שלמה – ונציה, שנ"ז
ספר לחם שלמה, ביאורים במאמרי חז"ל ומדרשים, רבי 
שלמה ב"ר יצחק הלוי. ויניציאה, ]שנ"ז 1597[. מהדורה 

יחידה.
חתימות בעלים. הערה בכתב יד בדף קלב.

)רצ"ב-ש"ס(,  יצחק  ב"ר  הזקן  הלוי  שלמה  רבי  הגאון 
דורו.  ומחכמי  שאלוניקי  של  רבה  פורטוגל,  ממגורשי 
מחיבוריו נדפסו גם: "לב אבות" )שאלוניקי שכ"ה(, "דברי 

שלמה" )ונציה שנ"ו(, "חשק שלמה" )שאלוניקי ש"ס(.
עש  פגעי  רטיבות.  כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   19 דף.  ט  ריד; 

)חלקם משוקמים(. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל". 

פתיחה: $500

210. צמח צדיק – מהדורה ראשונה – ונציה, 
ש"ס 1600

צמח צדיק, דברי מוסר ומדות טובות על-פי דברי חז"ל 
ש"ס  ונציה,  מודינה.  אריה  יהודה  רבי  מאת  והספרות, 

]1600[ בדפוס דניאל זאניטי. מהדורה ראשונה.
בשער נכתב: "ספר קטן הקומה וגדול הכמה.. וגדול כחן 
של מדפיסים, שמדמים צורה לצורה... יפה עינים וטוב 

רואי". 
"הספר הזה... יחוה דעת במוסרי החכמים והפלוסופים... 
עין... ראתה דבריו בלשון אחר... ]איטלקית[ ויעבירם אל 
לשוננו הקדוש. הניח... כל דבר זר... והוסיף מדיליה לכל 
פרק ופרק מלים ערבים... פסוקי התורה ומאמרי חז"ל...".
העבריים  מהספרים  קטן,  חיתוך-עץ  מלווה  פרק  כל 

המוקדמים הבודדים שנדפסו עם איורים.
הטקסט  והאיורים;  הטקסט  נפגעו  הספר  מדפי  בחלק 
בלבד הושלם בכתב-יד ]עתיק[ באותיות מרובעות נאות.

חסרים  רבים  חלקים  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   14 דף,  מ 
נייר שונה. פגעי-עש וקרעים  והושלמו בכתב-יד, לעתים על 
שוקמו שיקום מקצועי, חלק מהטקסט והאיורים חסר. כריכת 

חצי עור חדשה.

פתיחה: $2000

209. Lechem Shlomo – Venice, 1597
The book Lechem Shlomo, expressions of the 
Sages and the Midrash with clarifications, 
Rabbi Shlomo, son of Rabbi Yitzchak HaLevi. 
Venice, [1597]. Only edition.
Owners' signatures. Handwritten comment on 
page 132.
Rabbi Shlomo HaLevi HaZaken, son of Rabbi 
Yitzchak (1532-1600), exiled from Portugal, 
Rabbi of Salonika and one of the great Sages of his 
generation. Amongst his printed works are: "Lev 
Avot" (Salonika 1565), "Divrei Shlomo" (Venice 
1596), "Cheshek Shlomo" (Salonika 1600).
314; 9 leaves. 19cm. Fair condition. Mildewed. 
Moth damage (partially restored). New binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $500
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210. Tsemach Tzadik – First 
Edition – Venice, 1600
Tsemach Tzadik, words of Mussar and Midot 
Tovot based on Hazal’s teachings and litera-
ture, by Rabbi Yehuda Aryeh Modena. Venice, 
[1600]. First edition.
“This book… will teach you Ethics from the 
sages and philosophers… Eyes… have seen 
those words in a foreign language… [Italian] 
which have now been translated into our Holy 
Language. He has left out all unfitting material 
and has added pleasant words to each chapter… 
Torah verses and teachings from our sages…”.
Each chapter comes with a small woodcut illus-
tration, among the few earliest Hebrew books 
ever printed with illustrations.
Text and illustrations are damaged on some of 
the leaves; the text has been completed in an-
tique, fine, square handwriting.
40 leaves, 14cm. Fair condition. Stains. Many 
parts are missing and have been completed by 
hand, sometimes on different paper. Professionally 
restored moth damage and tears, missing some 
text and illustrations. Semi leather new binding.

Opening Price: $2000

211. תפארת ישראל – ונציה, ש"ס - פורים
ספר תפארת ישראל, שש דרשות כלולות משבע חכמות. 
רבי שלמה בן צמח דוראן. ויניציאה, ]ש"ס 1600 בערך[.
בסוף הספר נוסף: "מגלת ספר" – ביאור על מגלת אסתר, 
מאמר "סעודת מצוה", פיוט הרי"ץ גיאות על פורים, עם 

פירוש אבי המחבר רבי צמח דוראן.
 ,)18407 הרבנים  )אוצר  דוראן  צמח  בן  שלמה  רבי 
"הרשב"ץ האחרון", מגדולי חכמי צפון אפריקה במאה 
הרשב"ש,  ובנו  התשב"ץ  שו"ת  בעל  מצאצאי  ה-16. 
משושלת משפחת דוראן שישבה במשך דורות על כסא 
הרבנות באלג'יר. חיבר יחד עם בן משפחתו - רבי שלמה 

211. Tiferet Yisrael – Venice, 1600 
– Purim 
Tiferet Yisrael, six sermons on the "Sheva 
Chochmot". Rabbi Shlomo ben Zemach Duran. 
Venice, [c. 1600].
Added at the end of the book: Megillat Sefer 
– explanation of Megillat Esther, an article on 
"Se'udat Mitzva", poem by Rabbi Y. Z. Giyot 
on Purim, with commentary by the father of 
author, Rabbi Zemach Duran.
Rabbi Shlomo son of Zemach Duran (Otzar 
HaRabbanim 18407), "the latter Rashba"tz", of 
the great sages of North Africa from the 16th 
Century. Descendant of the author of Responsa 
of the Tashbe"tz and son of the Rashba"sh, from 
the Family Duran dynasty who occupied the 
seat of the Algerian Rabbinate for centuries. 
Together with his relative – Rabbi Shlomo 
Duran – he compiled the Halachic Responsa 
"Chut HaMeshulash", that was printed as 
fourth Vol. of Responsa of the Tashbe"tz.
Owners' signatures in early Italian handwrit-
ing: "Yekutiel Rekanati" and "Avraham [and 
Chizkiyah Lioni"?].
[212] leaves. 19.5cm. Good condition. Stains. 
Front binding detached.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $450

שנדפס  המשולש"  "חוט  ההלכתי  השו"ת  את   - דוראן 
כחלק רביעי לשו"ת התשב"ץ.

חתימות בעלים בכת"י איטלקי קדום: "בא גד בעד חלקי 
שלי, יקותיאל... ריקאנטי", "קנין כספנו אברהם ]וחזקיה 

ליאוני"?[ וחותמות.
]ריב[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה קדמית מנותקת. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $450

212. ערוגת הבשם – ונציה, שס"ב – חתימות 
והגהות

שמואל  רבי  מאת  עברי,  דקדוק  ספר  הבשם,  ערוגת 
מהדורה   .]1602[ שס"ב-שס"ג.  ויניציאה,  ארקוולטי. 

ראשונה. דפוס זואן דיגארה.
"מרדכי  בולאפיו";  דוד  בר  "מרדכי  בעלים:  חתימות 
פרידמאן במעזריטש" ]רבי מרדכי פרידמן בעל "מעורר 

ישנים" ווארשא תרפ"ו[. 
הגהות בעברית ובלועזית.

ד-ח  בדפים  משוקם.  שער  דף  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5
ובלאי.  קרעים  כתמים.  בטקסט.  פגיעה  עם  ושיקום  קרעים 

חותמות. כריכה בלויה

פתיחה: $250
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212. Arugat HaBosem – Venice, 
1602 – Signatures and Glosses 
Arugat HaBosem, Hebrew grammar book, by 
Rabbi Shmuel Archevolti. Venice, [1602]. First 
edition. 

Owner signatures: “Mordechai son of David 
Bolaffio”; “Mordechai Friedman in Mezeritch” 
[Rabbi Mordechai Friedman author of Me’orer 
Yeshenim, Warsaw 1926].
Glosses in Hebrew and in foreign language.
17.5cm. Good-fair condition. Restored title page. 
Leaves 4-8 torn and restored with damage to text. 
Stains. Wear and tear. Stamps. Worn binding. 

Opening Price: $250                  

213. שלשה ספרי דרשות ופירושים – ונציה – שנות ה-ש'
1. עולת שבת, דרשות לשבתות, מאת יואל אבן-שועיב. ויניציאה, של"ז ]1577[ בדפוס זואן דגארה. מהדורה יחידה.

]8[, קס דף, 29 ס"מ. מצב טוב. דף השער פגום ומשוקם בשוליו. מעט כתמים ופגעי עש. רישומי בעלים בדף השער בכת"י איטלקי. 
כריכת קלף עתיקה. 

על  ופירושים  ביאורים  יצחק,  2. עקדת 
חמשה חומשי תורה, ]רבי יצחק בן משה 
עראמה[. ויניציאה, שכ"ה ]1565[ בדפוס 
של  שלישית  הדפסה  בראגדין.  אלויזי 
הספר, על-פי מהדורת ונציה ש"ז, "בצלם 
חלק  הבומבירגי".  הדפיסו  אשר  ודמות 

מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה.
ושיר  דברי-הקדמה  השער  לדף  מעבר 
בשבח הספר, מאת רבי מנחם פורט הכהן. 
קרעים  כתמים.  טוב  מצב  ס"מ.   29 דף,  שן 
אינם  השער  דף  שולי  דפים.  מספר  בשולי 
השער.  דף  בראש  עתיקות  חתימות  מקוריים. 

כריכה עם שדרת עור, בלויה.
על  ופשטים  חידושים  משה,  3. תורת 

ויני אלשיך.  משה  רבי  התורה,  ופרשיות 
ציאה, ]שס"א 1601[ בדפוס זואן דגארה.

בפתח הספר הקדמות רבי ברוך קלימאני; 
בסופו "הסכמה" מחכמי ונציה.

שלם(,  )ספר  דף  קסג-שכד  פו-קנח;   ,]1[ פו; 
28.5 ס"מ. מצב טוב. דפים ראשונים קרועים, 
משוקמים. דפים ו-ז מנותקים ופגועים )כנראה 
מעט  קלים.  נזקי-עש  אחר(,  מעותק  הושלמו 

רישומים וחתימות בכתב-יד איטלקי.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - 
"גנזי ישראל".

פתיחה: $1200
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213. Three Sermon and 
Commentary Books – Venice – Shin 
Years  
1. Olat Shabbat, Shabbat sermons, by Yoel Ebn 
Shueib. Venice, [1577]. Only edition.
[8], 160 leaves, 29cm. Good condition. Title 
page’s edges are damaged and restored. Few 
stains and light moth damage. Ownership 
inscriptions in Italian handwriting on the title 
page. Antique parchment binding.
2. Akedat Yitzchak, explanations and com-
mentaries on the Pentateuch, [Rabbi Yitzchak 
son of Moshe Arama]. Venice, [1565]. Third 
edition, based on the Venice 1547 edition, “con-
form and identical to the Bomberg print”. Some 
of the title page’s letters were printed in red ink. 
Forewords and a poem praising the book by 
Rabbi Menachem Port Ha-Cohen appear on 
the back of the title page.
350 leaves, 29cm. Good condition, stains. Tears 
on the edges of a few leaves. Title page’s margins 
aren’t original. Antique signatures on the top part 
of the title page. Worn binding with leather spine.
3. Torat Moshe, Innovative commentaries 
and explanation on the Parshiot, Rabbi Moshe 
Alshich. Venice, [1601].
Forewords by Rabbi Baruch Calimani; 
Approbations from Venice sages at the end of 
the book.
86; [1], 86-158; 163-324 leaves (complete book), 
28.5cm. Good condition. First leaves are torn and 
restored. Leaves 6-7 are detached and damaged 
(apparently were added from another copy), light 
moth damage. Few inscriptions and signatures in 
Italian handwriting.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1200

214. Books of Halacha – Venice – 
Shin Years 
1. Toldot Adam VeChava – Sefer Meisharim, 
by Rabeinu Yerucham. Venice, [1553]. Second 
edition. Sefer Meisharim has a separate title 
page (composed of two copies, page 14 partially 
missing). Signatures and ownership notations: 
“Shlomo son of Rabbi Shmuel Florentin” 
[among the rabbis of Salonika] as well as ad-
ditional signatures. 
2. Tur Even HaEzer, including the commen-
taries and Chidushim of Rabbi Yosef Karo, 
referred to as Beit Yosef. Venice, [1565]. Second 
edition. Stamp and ownership notations in ori-
ental handwriting. 
3. Sefer Ha’itur, laws pertaining to Mamonot 
[monetary matters], Kiddushin, Gittin, Ktuvot, 
by Rabbi Yitzchak son of Abba Mari. Venice, 
[1608]. Yuani Di Gara Publishers. First edition. 
Notations and ownership signatures in oriental 
handwriting: “Chaim son of Yosef Tzarfati”, 
“Ya’akov Menasheh”, and more. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehiman’s private collection.

Opening Price: $1200

214. ספרי הלכה – ונציה – שנות הש'
לרבינו  מישרים,  ספר   – וחוה  אדם  תולדות  1. ספר 
ברגדין.  דפוס    .]1553[ שי"ג  ונציה,  )מהרי"ו(.  ירוחם 
מהדורה שניה. שער נפרד לספר מישרים )עותק מורכב 
ורישומי  חתימות  בחלקו(.  חסר  יד  דף  טפסים,  משני 
]מרבני  פלורינטין"  שמואל  בכמה"ר  "שלמה  בעלים: 

שאלוניקי[ וחתימות נוספות.  
הדור...  פאר  וחדושי  פירושי  "עם  העזר,  אבן  2. טור 
יוסף".  בית  שמו  וקרא  קארו...  יוסף  כמהר"ר  הגאון 
מהדורה  ד'קאבאלי.  זורזי  דפוס   .]1565 ]שכ"ה  ונציה, 
שניה. חתימה ורישומי בעלות בכת"י מזרחי-ארם צובה: 

כאסכי  חלפון  במוהר"ר  עזרא  "הצעיר  מערבי",  "משה 
זלל"ה ס"ט". 

3. ספר העיטור, דיני ממונות, קדושין, גיטין וכתובות, 
 .]1608[ שס"ח  ונציה,  מארי.  אבא  בן  יצחק  רבי  מאת 

וח רישומים  ראשונה.  מהדורה  גארה.  די  ייואני  ודפוס 
תימות בעלים בכת"י מזרחי: "חיים בכ"ר יוסף צרפתי", 

"יעקב מנשה" ועוד.

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $1200
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215. ספר חן טוב – מהדורה ראשונה - ונציה, שס"ה / מהדורה שניה - 
פראג, שע"ח-שפ"ד

ונציה,  הלוי.  טוביה  מרבי  קבלה,  ובענייני  התורה  סדר  לפי  דרשות  טוב,  חן  1. ספר 
]שס"ה 1605[ בדפוס זאן דגארה. מהדורה ראשונה. המחבר מרבה להביא מדברי רבי 

שלמה סאגיס )אשר היה רבו( ומדברי האר"י.
שיד דף, 27.5 ס"מ. מצב בינוני. פגעי-עש, כתמים. קרעים 
או  מחוזקים  חלקם  ואחרונים,  ראשונים  דפים  בשולי 
עם  ישנה  כריכה  בכתוב.  קלות  פגיעות  עם  משוקמים, 

שדרת עור.
שע"ח- פראג,  הלוי.  טוביה  מרבי  טוב,  חן  2. ספר 
שפ"ד ]1618-1624[, דפוס אברהם איש היידא בבית 
מהדורה  הגרשוני.  ממשפחת  כ"ץ  יעקב  בר  יודא 
בשנת  נדפס  בדף השער,  פרט השנה  ]על-פי  שניה. 

שע"ח, על-פי הקולופון – בשנת שפ"ד[.
קלים,  פגעי-עש  כהה.  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 דף,  שנו 
או מחוזקים. דף  כתמים. מעט קרעים, חלקם משוקמים 
השער חתוך ופגום, עם חותמות בעלים. כריכת עור ועץ 

עתיקה, פגועה, עם שרידי אבזמים.

"גנזי   - מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף 
ישראל".

פתיחה: $1000

215. Sefer Chen Tov – First Edition – Venice, 1605 / 
Second Edition – Prague, 1618-1624
1. Sefer Chen Tov, sermons according to the order of the Torah and on 
Kabbalah, by Rabbi Tuvia HaLevi. Venice, [1605]. First edition. The author 
often quotes Rabbi Shlomo Sagis (who was 
his teacher) and the words of the Ari. 

314 leaves, 27.5cm. Fair condition. Moth 
damage, stains. Tears to margins of first 
and last leaves, some reinforced or restored, 
with light damage to writing. Old cover with 
leather spine.
2. Sefer Chen Tov, by Rabbi Tuvia HaLevi. 
Prague, 1618-1624, printed by Avraham Ish 
Heide in the house of Yuda son of Ya'akov 
Katz of the Gershoni family. Second edition. 
[According to year written on title page, it 
was printed in 1614, according to colophon 
– in 1624].
356 leaves, 32cm. Fair condition. Dark paper. 
Light moth damage, stains. Few tears, some 
restored or reinforced. Title page cut and 
damaged, with owners' stamps. Antique 
leather and wood binding, damaged, with 
remnants of buckles. 
From Dr. Israel Mehlman's private 
collection.

Opening Price: $1000
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216. ספר בן שמואל – מנטובה, שפ"ב
וגמילות  עבודה  התורה,  על  דרושים  שמואל,  בן  ספר 
חסדים, מאת רבינו שמואל די מודינה. מנטובה, ]שפ"ב 

1622[. מהדורה יחידה.
רבינו  מאת  שונים,  ולזמנים  למועדים  דרושים  שלשים 
שמואל די מודינה – מהרשד"ם )רס"ו-ש"ן, אוצר הרבנים 
שו"ת  בעל  בשאלוניקי.  רב  הפוסקים,  מגדולי   ,)19250

מהרשד"ם.
טוב-בינוני.  מצב  ואיכותי,  בהיר  נייר  ס"מ.   19.5 דף,  קכה  ב, 
כתמים. דפים מנותקים ורופפים. כריכה עתיקה עם שדרת-

עור, בלויה וקרועה. אקס-ליבריס.
נדיר. 

פתיחה: $480

216. Sefer Ben Shmuel – Mantua, 
1622 
Sefer Ben Shmuel, homiletics on Torah, Avodah 
and Gemillut Chasadim, by Rabbi Shmuel Di 
Modena. Mantua, [1622]. Only edition.
30 homiletics for the festivals and various times, 
by Rabbi Shmuel Di Modena – Maharashdam 
(1506-1590, Otzar HaRabbanim 19250), a great 
posek, Rabbi of Salonika. Author of Responsa 
of the Maharashdam.
2, 125 leaves, 19.5cm. Light-colored, high-quality 
paper, good-fair condition. Stains. Detached and 
loose leaves. Antique cover with leather spine, 
worn and torn. Ex-libris.
Rare.

Opening Price: $480

217. שבילי אמונה – ראשית הדפוס העברי 
באמשטרדם, שפ"ז - חתימות

ספר שבילי אמונה, עשר נתיבות באמונה ובמחקר, רבי 
מאיר אלדבי )הרופא(. אמשטרדאם, שפ"ז ]1627[. דפוס 

דניאל די פונשיקה.
הזאת...  "...המלאכה  נכתב:  הספר  שבסוף  בקולופון 
כנראה  אולם  הזאת...".  בעיר  הדפוס  תבואת  ראשית 
זה הוא הספר העברי השני שנדפס באמשטרדם )נדפס 
בניסן-אב שפ"ז(, קדם לו "ספר היראה", שהדפיס מנשה 
בן ישראל בחודש טבת שפ"ז. קודם לכן נדפסו בעברית 

באמשטרדם רק ספרי מסיון. 
הרבנים  אוצר  ע';  אלפים  ה'  )נולד  אלדבי  מאיר  רבינו 
12763(, מגדולי חכמי טולדו. נכד הרא"ש. עלה לירושו

לים בסביבות שנת ק"ך.
מק"ק  זלמן  "שלמה  קרא",  "יעקב  בעלים:  חתימות 
גמליאל  בן  "יצחק  יצחק...",  בלא"א  "יקותיאל  לעסלי" 
מוהר"ר  אדונינו  לכבוד  שייך...  "הספר...  פרוס",  מק"ק 
ארי' יהודה ליב קארו אב"ד ור"מ לעסלא" ]מחבר "איל 

המלאים", קראטאשין תר"ה[ ועוד.
קלים  וקרעים  עש  פגעי  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19 דף.  קיח 
עור  כריכת  צנזורה.  חותמות  כתמים.  משוקמים(.  )חלקם 

חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

216
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218. מעריך המערכות – ביאור שורשי 
השפה - פריז, שפ"ט

 ,)Dictionarium Absolutissimum( מעריך המערכות
אקן.  דה  פיליפ  מאת  הקודש,  לשון  לשורשי  מילון 

פאריאש )פריז(, ]שפ"ט[ 1629. מהדורה יחידה. 
מהשרשים  המלות  מכל  ופאה...  שכחה  לקט  "כולל 
וכוננו  גם חברו  יסדו  ומפורשות בסדר קל,  נערכות  בו 
פיליפא דאקיאן... המלמד הלשון הקודש תחת ממשלת 

המלך לואיש דבורבון...". 
המחבר, פיליפ דה אקן )1578 בערך-1650(, יהודי מומר 
)שמו הקודם היה מרדכי(. המלך לואי ה-13 העניק לו 
ספרים  ותרגם  חבר  העברית.  לשפה  פרופסור  תואר 

218. Ma'arich HaMa'arachot – 
Explanation of Roots of Hebrew 
Language – Paris, 1629  
Ma'arich HaMa'arachot (Dictionarium 
Absolutissimum), dictionary of roots of Lashon 
HaKodesh (Hebrew), by Philippe D'Aquin. 
Paris, 1629. Only edition.
"Contains… of all the words of the roots ar-
ranged and explained in easy order, written 
by Philippe D'Aquin… who teaches Lashon 
HaKodesh under the rule of King Louis 
D'Borbon… ".
The author, Philippe D'Aquin (c. 1578-1650), was 
an apostate (his former name was Mordechai). 
King Louis the 13th bestowed upon him the title 
of Professor of the Hebrew Language. He wrote 
and translated many books, including a transla-
tion of Bechinot Olam and Pirkei Avot with the 
explanation of the 13 attributes in French.
[11], 584 pages (forms with [17] pages at the be-
ginning also exist), 39cm. Good-fair condition. 
Stains. Tears in leaf margins, some restored. In 
corner of pages 1-20, tear with damage to text. 
Original parchment binding, renovated. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection. 

Opening Price: $400

רבים, ביניהם תרגום ל"בחינות עולם" ופרקי אבות עם 
ביאור י"ג מדות בצרפתית. 

בראשיו עמ'   ]17[ עם  טפסים  גם  )קיימים  עמ'  תקפד   ,]11[
תם(, 39 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשולי הדפים, 
חלקם משוקמים. בפינת עמ' א-כ, קרע עם פגיעה בטקסט. 

כריכת קלף מקורית, משופצת.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

217. Shvilei Emunah – Early 
Hebrew Publishing in Amsterdam, 
1627 – Signatures
Shvilei Emunah, ten paths in faith and study, 
Rabbi Meir Aldabi (the doctor). Amsterdam, 
1627. 
Written in the colophon at the end of the book: 
"…this work … is the first fruits of printing in 
this city…". However, it appears to be the second 
book printed in Amsterdam (printed Nissan-Av 
1627), Sefer HaYir'ah, printed by Menashe ben 
Yisrael in the previous Tevet, preceded it. Until 
then the printing presses in Amsterdam had 
only produced missionary books.
Rabbi Meir Aldabi (born in 1310; Otzar 
HaRabbanim 12763), of the great sages of 
Toledo. Grandson of the Ro"sh. Emigrated to 
Jerusalem c. 1360.
Owners' signatures: "Ya'akov Kara", "Shlomo 
Zalman of Lessli", "Yekutiel, ben Yitzchak..", 
"Yitzchak, ben Gamliel of Pruss", "this book… 
belongs… in honor of our father, Rabbi Aryeh 
Yehudah Leib Karo, Rabbi of Lesslo" [author of 
"Eyl Hamilu'im", Krotoszyn 1845] and others.
118 leaves. 19cm. Good-fair condition. Moth 
damage and small tears (some restored). Stains. 
Ink-stamp of the Censor. New leather binding. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $800
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ספרי שו"ת והלכה
Responsa and Halacha Books

219. נחלת שבעה - פרנקפורט דמיין, 1693 
- רישומי כתב-יד ושטר עיסקא מודפס

רבי  שטרות,  ותיקוני  גיטין  דיני  שבעה,  נחלת  ספר 
שמואל ב"ר דוד הלוי. ]פרנקפורט דמיין, תנ"ד 1693[.

הראשונה  מההוצאה  הועתק  השער  נוסח  מזויף:  שער 
ופרט  ]אמשטרדם[  "אמשטילרדם"  הדפוס  מקום  עם 
השנה: תכ"ז. בקולופון שבסוף הספר נכתב פרט השנה 
ה"מהדורה  גם  זו  בהוצאה  נוספה  כי  צוין  וכן  האמיתי 

בתרא", אך למעשה היא לא נדפסה בהוצאה זו.
חתימות בעלים, בדף שלפני השער רישומי זכרון עדות 

וטיוטת צוואה.
"...שטר עסקא...  בכריכה האחורית הודבק דף מודפס: 
אצל הדיין... הירש ליב ואחיו הקצין התורני כהר"ר ליב 

ברלין".
א-נט, מ-ק ]צ"ל: קא[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
מספר דפים משוקמים באופן לא מקצועי. כריכה מקורית עם 

שדרת עור, בלויה. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

219. Nach'lat Shivah – Frankfurt 
am Main, 1693 – Handwritten 
Inscriptions and Printed 
Business-Contract
The book Nach'lat Shivah, laws of divorce and 
halachic documents, Rabbi Shmuel son of Rabbi 
David HaLevi. [Frankfurt am Main, 1693].
Forged title page: Style of title page copied from 
the original edition printed in Amsterdam and 
specifies the year: 1667. In the colophon at the 
end of the book, the true date is indicated, also 
the addition of a "second edition" is mentioned, 
but in fact it was not printed in this publication.
Owners' signatures, a memorandum to testify 
the draft of a will is recorded on the page pre-
ceding the title page.
A page has been pasted to the back binding on 
which is printed: "….business contract accord-
ing to halacha… in the presence of Rabbi… 
Hirsch Leib and his brother Rabbi Leib Berlin".
1-59, 40-100 [supposed to be 101] leaves. 18.5cm. 
Good-fair condition. Stains. Several pages re-
stored unprofessionally. Original binding with 
leather spine, worn.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200
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221. ספרי שאלות ותשובות
1. ספר שאלות ותשובות, מאת רבי מאיר ]מהר"ם[ די 
חתימת  ראשונה.  מהדורה   .]1660 ]ת"ך  אזמיר,  בוטון. 
יאודה  חיים  בכמוהר"ר  אלעזר...  יאושע  "נסים  בעלים: 
אברהם" ]רבי חיים יהודה אברהם, מחכמי אזמיר, מחבר 
"מבית  נוסף:  בכ"י  השער  בראש  רישום  וראש"[.  "אחי 

מר חמי נ"ע".
2. חות יאיר, חלק ראשון ]לא נדפס חלק שני[, תשובות 
דמיין,  פרנקפורט  בכרך.  חיים  יאיר  רבי  מאת  בהלכה, 
קצוץ  בעלות  רישום  ראשונה.  מהדורה   .]1699 ]תנ"ט 
בראש השער בכת"י אשכנזי עתיק: "לה' הארץ ומלואה 

---- שקניתי ממכירת פרופס".

גודל ומצב משתנים. פגיעות.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

220. Responsa Besamim Rosh – 
First Edition
Responsa Besamim Rosh, responsa in 
Halachic law attributed to the Rosh and "other 
Rishonim", with commentary, by Rabbi Saul 
Berlin. Berlin, [1793]. First edition.
Owners' signatures: "Moshe Chanina Lipmann 
Meizlish, Rabbi of Piotrkow ". "Yonah Landau 
of Czestochowa ".
Ink stamps of Rabbi "Zalman Sorotzkin, Rabbi of 
Lutsk" [President of Mo'etzet Gedolei HaTorah 
(World Rabbinic Council)], and "Rabbi Yisrael 
Meir Freimann, Rabbi of Ostrava".
The book "Besamim Rosh" was the focal point 
of a raging polemic: Rabbi Mordechai Benet, 
the Chatham Sofer and others, claimed that 
the book was a forgery and that these responsa 
were not the fruit of the Rosh's pen, but of the 
publisher's, Rabbi Saul Berlin. The authenticity 
of the book remains unclear until today.
[4], 110, [5] leaves. 32cm. Good condition. The 
two front pages and the margins are creased and 
torn. Moth damage. Stains.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $220

220. שו"ת בשמים ראש – מהדורה ראשונה
שו"ת בשמים ראש, תשובות בהלכה המיוחסות לרא"ש 
ו"לשאר גדולי הראשונים", עם פירוש "כסא דהרסנא", 
רבי שאול ברלין. ברלין, ]תקנ"ג 1793[. מהדורה ראשונה.
"משה חנניא ליפמן מייזלש אב"ד פיעו  חתימות בעלים:

טרקוב". "הצעיר יונה לנדא מטשענסטחוב". 
]נשיא  דלוצק"  אב"ד  סורוצקין  "זלמן  רבי  חותמות 
מאיר  ישראל  ר'  ו"הרה"ג  התורה[,  גדולי  מועצת 

פריימאנן זצ"ל אב"ד דק"ק אסטראווא".
רבי  גדול:  פולמוס  במרכז  עמד  ראש"  "בשמים  הספר 
מרדכי בנעט, החתם סופר ואחרים, טענו כי הספר מזויף 
וכי התשובות שבו לא נכתבו על ידי הרא"ש, אלא על ידי 
מו"ל הספר רבי שאול ברלין. מידת אמינותו של הספר 

נותרה שנויה במחלוקת עד ימינו.
בשני  וקרעים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   32 דף.   ]5[ קי,   ,]4[

הדפים הראשונים ובשולי דפים נוספים. נזקי עש. כתמים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $220

221
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221. Responsa Books 
1. Responsa book, by Rabbi Meir [Maharam] 
Di Boton. Izmir, [1660]. First edition. Owner 
signature: “Nissim Yehoshua Elazar… son 
of Rabbi Chaim Yehudah Avraham” [Rabbi 
Chaim Yehudah Avraham, among the 
scholars of Izmir, author of “Achi VeRosh”]. 
Notation at head of title page in different hand-
writing: “From my father-in-law”.
2. Chavat Ya’ir, first section [second section 
not printed], responsa in Halacha, by Rabbi 
Ya’ir Chaim Bacharach. Frankfurt am Main, 
[1699]. First edition. Cut off ownership nota-
tion at head of title page in ancient Ashkenazi 
handwriting: “LeHashem Ha’aretz U’Mlo’ah 
– which I have purchased at the P rops sale. 
Various sizes and conditions. Damages.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $400

222. אוסף ספרי הלכה - חתימות
קרוכמאל.  מנדל  מנחם  רבי  1. שו"ת צמח צדק, מאת 
מבן  קונטרס  בסופו  כולל   .]1675 ]תל"ה  אמשטרדם, 
ובו  ניקלשבורג,  ואב"ד  ר"מ  ליווא  יהודא  רבי  המחבר, 
על  נוסף  לספר,  והגהות  הערות  תשובות,  שלש  נדפסו 
אלו שנדפסו בגוף הספר. כריכת עץ, קלף ועור עתיקה. 
חתימות בעלים עתיקות בשער "נאום הקטן ]ישראל?[ 

בלא"א כהר"ר בועז שיחי' מק"ק גלוגא יע"א".
2. ספר מהרי"ל. אופיבאך, ת"ף ]1720[. ]בפתח הספר 
שער עם נוסח מקוצר, מעברו השני נדפסה הסכמת רבי 

יעקב כהן )פאפירש( מפראג[.
דינים  חדושי  עם  חיים,  אורח  טור  ערוך[  3. ]שלחן 
ישעיה  רבי  מאת  היטב,  ובאר  הגולה  באר  מהרמ"א, 
בספריה   .]?1734 תצ"ד  ]הומבורג?  הלוי.  אברהם  ב"ר 
בלבד,  דף  רפד   ,]1[ ובו  חסר  עותק  נמצא  הלאומית 
דף.  רפט  נמצאים  אך  השער,  דף  חסר  לפנינו  בעותק 
אבזמים.  שרידי  עם  ובלויה,  עתיקה  ועור  עץ  )כריכת 
יונס  מערציל  "מר"מ  מרדכי";  "הקטן  בעלים  חתימות 

שטרויס"(.
דינים  חידושי  עם  דעה,  יורה  מטור  ערוך  4. שלחן 
]תק"ו  אמשטרדם,  היטב.  ובאר  הגולה  באר  מהרמ"א, 
מברעסלא"  הלוי  "גומפיל  וחותמת:  )חתימה   .]1746

וחתימה נוספת(. 

בעלות.  ורישומי  עתיקות  חתימות  משתנים.  ומצב  גודל 
תוי-ספר.

פתיחה: $250

222. Collection of Halachah 
Books – Signatures 
1. Tzemach Tzedek Responsa, by Rabbi 
Menachem Mendel Krochmal. Amsterdam, 
[1675]. Including pamphlet, which appears 
at the end of the book, by the son of the 
author, Rabbi Yehudah Liva Av Beit Din of 
Nikolsburg, in which three replies, com-
ments and glosses on the book, aside from 
those printed in the book itself, were printed. 
Wood, parchment and ancient leather bind-
ing. Ancient owner signature upon title page 
“[Yisrael?] son of Rabbi Bo’az from Geloga”.
2. Sefer Maharil. Offenbach, [1720]. [At be-
ginning of book, title page with abbreviated 
version, on other side approbation of Rabbi 
Ya’akov Cohen (Papirash) of Prague].
3. [Shulchan Aruch] Tur Orach Chaim, in-
cluding Chidushei Dinim by the Rama, Be’er 
HaGolah and Be’er Heitev by Rabbi Yishaya son 
of Rabbi Avraham HaLevi. [Homburg? 1734?]. 
The National Library possesses a missing copy 
which contains [1], 284 leaves only. The fol-
lowing copy is missing the title page, however 
contains 289 leaves. (Ancient and worn wood 
and leather binding, with buckle remnants. 
Owner signatures “Mordechai”; “From Rabbi 
Mertzil Yunes Strauss”).
4. Shulchan Aruch, Tur Yoreh De’ah, in-
cluding Chidushei Dinim by the Rama, Be’er 
HaGolah and Be’er Heitev. Amsterdam, [1746]. 
(Signature and stamp: “Gimpel HaLevi of 
Breslau” and another signature). 
Various sizes and conditions. Ancient signature 
and ownership notations. Ex-Libris.

Opening Price: $250
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223. אוסף ספרי שו"ת והלכה
הוראדנא,  מהורודנה.  דניאל  רבי  דניאל,  1. חמודי 
תק"ע ]1810[. מהדורה ראשונה. נדפס על נייר כחלחל 

וירקרק.
2. מחצית השקל, רבי שמואל קעלין. פאריצק, תרע"ט 
]1819[. שני חלקים. בפתח החלק הראשון שני שערים, 
אחד נדפס בחלקו בדיו אדומה, ושנת ההדפסה נרשמה 

בו "תק"ל". רישומי בעלים. כריכת עור מקורית.
מרגליות.  זלמן  אפרים  רבי  אפרים,  ויד  גיטין  3. טיב 
1822. מהדורה ראשונה של הספר בשו  זולקווה, תקפ"ג

למותו. כולל שלשת הדפים הנדירים בסופו.
סירקיס.  יואל  מרבי  שו"ת  החדשות,  חדש  4. בית 
קארעץ, ]תקמ"ה 1785[. דף השער פגום, הדף האחרון 

חסר והושלם בצילום. 
יוסף  מרבי  וטריפות  שחיטה  הלכות  משה,  5. ימין 
קארו, עם הגהות הרמ"א, מאת רבי משה וינטורא איש 
קריגאל.  משה  חיים  רבי  לדפוס:  והביא  ערך  ירושלם. 
נפרדים:  שערים   .]1777-1778 ]תקל"ז-תקל"ח  האג, 

זכרון לבני ישראל; שוחטי הילדים. 
ורבי מאיר קצנלבויגן מפאו יהודה מינץ  6. שו"ת רבי 
שנדפס  "כמו  בערך[,   1830 תק"ץ  ]רוסיה-פולין,  דווה. 

בפיורדא". 

סה"כ 6 ספרים, גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

223. Collection of Books of 
Responsa and Halacha
1. Chamudei Daniel, Rabbi Daniel of 
Horonda (Grodno). Grodno, 1810. First edi-
tion. Printed on bluish greenish paper. 
2. Machatzit HaShekel, Rabbi Shmuel Klein. 
Poryck, 1819. Two parts. Part 1 opens with two 
title pages, one partially printed with red ink, 
year of printings written 1870. Owners' inscrip-
tions. Original leather cover. 
3. Tiv Gittin VeYad Ephraim, Rabbi Ephraim 
Zalman Margaliot. Zholkva, 1822. First edition of 
complete book. Includes three rare leaves at end. 
4. Bayit Chadash HeChadashot, responsa by 
Rabbi Yoel Sirkis. Korets, [1785]. Damaged title 
page, missing last leaf replaced with photocopy.
5. Yemin Moshe, laws of shechita and treifot 
by Rabbi Yosef Karo, with Rama's glosses, by 
Rabbi Moshe Vintura of Jerusalem. Edited 
and brought to print: Rabbi Chaim Moshe 
Krigal. Hague, [1777-1778]. Separate title pages: 
Zicharon Livnei Yisrael; Shochatei HaYeladim.
6. Responsa of Rabbi Yehuda Mintz and 
Rabbi Meir Kazenelbogen of Padua. [Russia-
Poland, c. 1830], "as printed in Furth". 
Total of 6 books, varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $600 223
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דפוסי טורקיה ואיטליה )כולל ספרי לאדינו(
Books Printed in Turkey and Italy (Including Ladino Books)

224. ראש יוסף - חלקים א-ב – אזמיר, 
1658-1659 – הספר העברי הראשון שנדפס 

באזמיר

ספר ראש יוסף, חלקים א' וב', מאת רבי יוסף אישקאפה 
אב"ד אזמיר:

1. ראש יוסף, ביאור על קצת הלכות מטור אורח חיים, 
חלק ראשון. אזמיר, ]תי"ח 1658[. הספר העברי הראשון 
דף  כולל  הביבליוגרפים[.  רוב  ]לדעת  באזמיר  שנדפס 

המפתחות הנדיר בסופו.
חשן  מטור  הלכות  קצת  על  ביאור  יוסף,  2. ראש 
אזמיר  מדפוסי  יחידה,  מהדורה  שני.  חלק  המשפט, 
הראשונים. בדף השער ציור הר וכיתוב ו"על הר גבוה 
עלי לך". רישום בעלים בכתב-יד ספרדי בדף השער של 
"הצעיר חיים אריה ס"ט" והקדשה ל"מדרש בית יעקב".
רבי יוסף אישקאפה )ש"ל-תכ"ב(, מגדולי חכמי טורקיה. 
נולד בשאלוניקי. היה מורו של משיח השקר שבתי צבי 

)בצעירותו( ולימים היה מהראשונים לצאת נגדו. 

גודל ומצב משתנים. פגעי-עש, שוליים מעט קצוצים. כריכות 
לא מקוריות.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

224. Rosh Yosef - First and Second 
Volumes – Izmir, 1658-1659 – First 
Hebrew Book Ever printed in Izmir
Rosh Yosef, first and second volumes, by Rabbi 
Yosef Eskapa, Av Beit Din of Izmir:
1. Rosh Yosef, explanation of a few Halachot 
from the Orach Chayim, Volume One. Izmir, 
[1658]. First Hebrew book ever printed in Izmir 
[according to most bibliographers]. Includes a 
rare index page at the end of the book.
2. Rosh Yosef, explanation of a few Halachot 
from the Choshen Mishpat, Volume Two. Only 
edition, from the earliest Izmir prints. On the 
title page there is a drawing of a mountain with 
the caption “Al Har Gavoha Ali Lach”. Owner’s 
inscription in Oriental handwriting on the title 
page with a dedication to the “Midrash Beit 
Ya’akov”.
Rabbi Yosef Eskapa (1570-1662) was among 
Turkey’s greatest sages. Born in Salonika. 
Was the teacher of fake messiah Shabtai Tzvi 
(during his youth) and was among the first to 
oppose him.
Varying sizes and conditions. Moth damage, 
slightly cut edges. Rebound. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.
Opening Price: $250
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225. שו"ת עדות ביהוסף – קושטא – 
מהדורה ראשונה

ספר עדות ביהוסף, שו"ת בהלכה, חלקים א-ב, מאת רבי 
 .]1711-1733 ]תע"א-תצ"ג  קושטא,  אלמושנינו.  יוסף 

שני כרכים. מהדורות ראשונות.
רבי יוסף אלמושנינו )שצ"ז-תמ"ח, אוצר הרבנים 8143(. 
האוסטרי  הצבא  ידי  על  נשבה  בבלגרד,  ואב"ד  גאון 

ונפטר בשבי.
דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט סימני   ]2[ קיו,  א:  כרך 
עש. כריכת עץ ועור מפוארת, פגומה. חתימות ורישומי בעלים 
משנת תקל"ב ומשנת תש"ג. חותמות "חברא קדישא דק"ק ב. 

פעטראוואסעללא" ועוד.
עש  נזקי  כתמים,  ס"מ.   30 בינוני.  מצב  דף.  קיח   ,]2[ ב:  כרך 

משוקמים. כריכה לא מקורית. חתימות בכת"י מזרחי. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

225. Edut BeYehosef Responsa – 
Constantinople – First edition 
Edut BeYoehosef, responsa in Halacha, 
parts 1-2, by Rabbi Yosef Almosnino. 
Constantinople [1711-1733]. Two volumes. 
First editions. 
Rabbi Yosef Almosnino (1637-1688, Otzar 
Harabbanim 8143). Genius and Av Beit Din of 
Belgrade, was captured by the Austrian army 
and died in captivity. 
Volume 1: 116, [2] leaves. 30cm. Good condition. 
Stains. Few moth stains. Magnificent wood and 
leather binding, damaged. Signatures and own-
ership notations from the year1776 and 1943. 
Stamps. 
Volume 2: [2], 118 leaves. Fair condition. 30cm. 
Stains, restored moth damage. Non original 
binding. Oriental signatures. 
 From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300

226. אוסף ספרי שו"ת והלכה מדפוסי 
שאלוניקי וקושטא

1. ספר מוהריק"ש הנקרא ערך לחם, הגהות על השלחן 
ערוך, מרבי יעקב קאסטרו. קושטנדינא, ]תע"ח 1718[. 
מרדכי"  גדולת  "למדרש  והקדשות  בעלות  רישומי 

בכתב-יד מזרחי.
2. מטה שמעון לטח"מ ]לטור חשן משפט[, ח"א, מאת 
רבי מרדכי שמעון בן שלמה. שאלוניקי, ]תקנ"ז 1797[. 

רישום בעלים בדף השער: "בנימין חמווי הי"ו ס"ט".
תקע"ט  שאלוניקי,  ג'[,  ]חלק  ח"ג  שמעון  3. מטה 

 .]1819[
4. משפט צדק, חלק שני מתשובות רבי מאיר בן שם 

טוב מלמד. שאלוניקי, ]תקנ"ט 1798[. 
5. חקרי לב, חלק אבן העזר )חלק חמישי(, רבי רפאל 
חזן. שאלוניקי, ]תקע"ג 1813[. רישום הקדשה למדרש 
הגביר מאיר ---, בכת"י מזרחי. הערה למדנית שנכתבה 

לאחר פטירת המחבר ]פותחת במילים: "ואחרי המחילה 
מעצמותיו הקדושים"[ חתומה "מאי"ן".

6. חקרי לב ח"מ ח"ב ]חשן משפט חלק ב'[, רבי רפאל 
חזן. שאלוניקי, ]תקצ"ב 1832[. שוליים רחבים.

ששה ספרים, גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $500
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226. Collection of Responsa and 
Halacha Books from Printings of 
Salonika and Constantinople 
1. Sefer Moharikesh, known as Erech 
Lechem, glosses on the Shulchan Aruch, by 
Rabbi Ya’akov Castro. Constantinople, [1718]. 
Ownership notations and inscriptions in 
oriental handwriting.
2. Mateh Shimon on Tur Choshen Mishpat, 
section 1, by Rabbi Mordechai Shimon son of 
Shlomo. Salonika, [1797]. Ownership notation 
upon title page: “Binyamin Chamawi”. 
3. Mateh Shimon Third section, Salonika, 
[1819]. 
4. Mishpat Tzedek, second section of responsa 
of Rabbi Meir son of Shem Tov Melamed. 
Salonika, [1798]. 
5. Chikrei Lev, Even Ha’ezer (fifth sec-
tion), Rabbi Refael Chazan. Salonika, [1813]. 
Ownership signatures in oriental handwriting. 
6. Chikrei Lev, Choshen Mishpat, Section 2, 
Rabbi Refael Chazan. Salonika, [1832]. Wide 
margins. 
Six books, various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $500

227. ספרים מדפוסי שאלוניקי ואיזמיר 
- חתימות

מאיר  ישראל  רבי  מאת  ח"ב,  הארץ  פרי  1. ]שו"ת[ 
מזרחי. שאלוניקי, ]תקט"ו 1755[. 

2. שביתת יום טוב, שו"ת על ארבעה טורים וחידושים, 
מאת רבי יום טוב אלנקוה. שאלוניקי, ]תקמ"ח 1788[. 
חותמת  ס"ט.  ]מונסוניגו[  ידידיה  מרבי  חתומה  )הגהה 

רבי אבנר צרפתי(.
3-5. יד רמ"ה בבא בתרא, מאת רבי מאיר אבולעפיה, 
שיור שיטה מקובצת. שאלוניקי, ]תק"ן- ב' חלקים עם 
רבי  )חתימות  שערים.  שלשה   .]1790-1791 תקנ"א 

אליהו מרדכי אייזנשטיין - נאמן ביתו של רבי שמואל 
סלנט, וחתימות מזרחיות(.

6-7. מטה אפרים, מאת רבי אפרים ארדיט ורבי חיים 
אברהם ארדיט ]בן אחיו של המחבר[. שאלוניקי, ]תקנ"א 
1791[. שו"ת, חידושים על הרמב"ם וששה דרושי הספד. 
שני עותקים, באחד חתימת רבי "---- חיים יאודה נבון". 
ובשני חתימת רבי "מרדכי ישראל ---" והגהות חתומות. 
"יד אהרן" אשר  כוללים את ספר  אינם  )שני העותקים 

מצורף בחלק מהטפסים(. 
חיים  רבי  דרושים מאת  ח"ב,  לחיים  מועדיך  8. ברכת 
פאלאג'י. אזמיר, ]תרל"א 1871[. כריכת עור מקורית עם 
שם מוטבע: "ע"ה ן' ציון בנימן רודיטי הי"ו ס"ט". הגהות 

בכת"י.

גודל ומצב משתנים. פגעי-עש, קרעים ונזקים שונים. חותמות 
ספריה. חתימות והגהות.

פתיחה: $400

227. Books Printed in Salonika 
and Izmir – Signatures
1. [Responsa] Pri Ha'Aretz Part 2, by Rabbi 
Yisrael Meir Mizrachi. Salonika,[1755].
2. Shvitat Yom Tov, responsa on Arba'a Turim 
and novellae, by Rabbi Yom Tov Alnakavah. 
Salonika. [1788]. (Gloss signed by Rabbi 
Yedidia [Monsonigo]. Stamp of Rabbi Avner 
Tzarfati).
3-5. Yad Ramah Baba Batra, by Rabbi 
Meir Abulafia, two parts with Shiyur Shita 
Mekubetzet. Salonika, [1790-1791]. Three sec-
tions. (Signatures of Rabbi Eliyahu Mordechai 
Eisenstein – faithful assistant of Rabbi 
Shmuel Salant, and Oriental signatures).
6-7. Mate Efraim, by Rabbi Efraim Ardit and 
Rabbi Chaim Avraham Ardit [the author's 
nephew]. Salonika,[1791]. Responsa, novella 
on the Rambam and six eulogies. Two copies, 
one signed by Rabbi "---- Chaim Yehuda 
Navon". The second copy is signed by Rabbi 
"Mordechai Yisrael----", signed glosses. (The 
two copies do not include the book Yad Aharon 
which is attached to some of the copies).
8. Birkat Mo'adecha L'Chaim Part 2, homi-
letics by Rabbi Chaim Palagi. Izmir, [1871]. 
Original leather binding with impressed name: 
"Ebn Tzion Binyamin Roditi". Handwritten 
glosses.
 Varied sizes and conditions. Moth damages, tears 
and various damages. Library stamps. Signatures 
and glosses.

Opening Price: $400
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228. שלשה ספרים - על פירוש רש"י 
לתורה 

התורה,  על  רש"י  פירוש  על  חיבור  לדוד,  1. משכיל 
חתימות   .]1760 ]תקכ"א  ונציה,  פארדו.  דוד  רבי  מאת 

בעלים ]משה ליב מייזלער, שמואל זאנאבענד[.
התורה,  על  רש"י  פירוש  על  ביאור  הזכרון,  2-3. ספר 
ליוורנו,  מאת רבי אברהם בקראט הלוי ]מגולי ספרד[. 
אליעזר  רבי  ע"י  שיצאה  זו,  למהדורה   .]1845[ תר"ה 
רבני  הסכמות  עם  גרסאות:  שלש  נדפסו  אשכנזי, 
איטליה, עם הסכמות רבני אלג'יר וללא הסכמות. לפנינו 
צפון-אפריקה[.  ליהודי  ]שיועדה  האלג'ירית  המהדורה 
שתי הקדשות בכת"י המו"ל רבי אליעזר אשכנזי ]אחת 
מספר  הספר  בגוף  החתימה[.  נמחקה  ובאחת  קצוצה 

הערות ]קצוצות[ בכת"י מזרחי.

228. Three Books – on Rashi's 
Commentary on the Pentateuch
1. Maskil LeDavid, composition on Rashi's 
commentary on the Pentateuch, by Rabbi 
David Pardo. Venice, 1760. Ownership 
signatures [Moshe Leib Meisler, Shmuel 
Sonnabend].
2-3. Sefer HaZikaron – explanation of Rashi's 
commentary on the Pentateuch, by Rabbi 
Avraham Bacrat Ha'Levi [one of the Spanish 
exiles]. Livorno, 1845. This edition was pub-
lished by Rabbi Eliezer Ashkenazi in three 
different versions: with approbations from the 
Italian Rabbis, with approbations from the 
Algerian Rabbis and without approbations. This 
is the Algerian edition designated for North 
African Jewry. Two dedications handwritten 
by the publisher Rabbi Eliezer Ashkenazi [one 
is cropped and one has the signature erased]. 
Several comments [cropped] in oriental hand-
writing are noted in the actual book.
Bound together with: To'afat Re'em, on the 
"Mizrachi" commentary on the Pentateuch, by 
Rabbi Elyakim Gottenyu. Izmir, [1762].
Varying size and condition.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection

Opening Price: $400

על  ה"מזרחי"  פירוש  על  ראם,  תועפת  ספר  עם:  כרוך 
התורה, מאת רבי אליקים גאטינייו. אזמיר, ]תקכ"ב 1762[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

229. שלשה ספרים מחכמי ארם צובא 
ענתיבי  אברהם  רבי  מאת  מוסר  דברי  ישרים,  1. אהל 
לשערים.  מחולק   .]1843 ]תר"ג  ליוורנו,  מארם-צובא. 

השער האחרון: שער השיר.
ועל  פירושי אבן-עזרא  על  ביאורים  עזר,  הדר  2. ספר 
אזמיר,  שרים.  יצחק  רבי  ואחרונים.  ראשונים  נביאים 

]תרכ"ה 1865[. נדפס על נייר עבה, לבן ונקי.
3-4. משלי שרח בלשון ערבי ]באותיות עבריות[, מאת 
ש'   ,]1884[ תרמ"ד  ירושלים,  סופר.  ששון  מאיר  רבי 
מאת  ערבי,  בלשון  ושרח  קהלת  עמו:  כרוך   .460 הלוי 
התרגום  מנוקד.  העברי  המקור  סופר.  ששון  מאיר  רבי 
בסופו  העמודים.  בשולי  סורי,  בניב  לערבית-יהודית 

נכרכו מספר דפים ]בכתב-יד?[ של פיוטים.

גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300
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229. Three Books by Aleppo 
Torah Scholars
1. Ohel Yesharim, ethics by Rabbi Avraham 
Entebbe of Aleppo. Livorno, [1843]. Divided 
into sections. Last section: Sha'ar HaShir.
2. Hadar Ezer, explanations on Eben Ezra's 
commentary and on First and Last Prophets. 
Rabbi Yitzchak Shrim. Izmir, [1865]. Printed 
on thick, white, clean paper.
3-4.  Mishlei Sharach Bilshon Aravi [in 
Hebrew letters], by Rabbi Meir Sasson Sofer, 
Jerusalem, 1884, S. HaLevi 460. Bound with: 
Kohelet V'Sharach Bilshon Aravi, by Rabbi 
Meir Sasson Sofer. The Hebrew text has 
vowels. Translation to Jewish-Arabic in Syrian 
dialect, in page margins. Bound to end of book, 
a number of [handwritten?] leaves of piyutim.
Varied size and condition. Owners' signatures.
From Dr. Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

230. Collection of Books of 
Ethics in Ladino
1. Kav HaYashar, Rabbi Zvi Hirsh 
Koidanover. Constaninople, 1822. On the 
reverse side of the title page an introduction 
in rhyme by Rabbi Yehuda Yerushalmi, in 
Ladino. 
2. Kav HaYashar, Rabbi Zvi Hirsh Koidanover. 
Constaninople,1823. (Hebrew, Ladino 
introduction).
3-4. Shevet Mussar, on Torah portions, 
by Rabbi Eliyahu son of Avraham Shlomo 
HaCohen. Izmir, [1860]. Two volumes: a. 
Volume with only [4], 40 leaves of Part 1 (origi-
nally 138 leaves) after which appear Leaves 
38-169 of Part 2; b. Part 2, complete volume 
with 169 leaves. 
5. Ki Ze Kol Ha’Adam Part 1, Rabbi Ben Tzion 
Binyamin Roditi. Izmir, [1884]. Handwritten 
dedication: “Gift sent to Chacham Avraham 
Politi”.
6. Menorat Hamaor, Rabbi Yitzchak Aboab. 
Ladino translation by Rabbi Avraham Assa. 
Constantinople, 1898. 
7. Covat HaLevavot, Rabeinu Bahya, Sha'ar 
HaBitachon. Translated into Ladino by Shlomo 
Uziel. Constantinople, 1898
Varied size and condition.
From Dr. Mehlman’s private collection.

Opening Price: $500

230. אוסף ספרי מוסר בלאדינו
אורטה  קוידאנובר.  הירש  צבי  רבי  הישר,  קב  1. ספר 
נדפסה  לשער  מעבר   .]1822[ תקפ"ב  )קושטא(,  קואי 

הקדמה מחורזת מרבי יהודה ירושלמי, בלאדינו. 
2. קב הישר, רבי צבי הירש קוידאנובר. קושטא, ]תקפ"ג 

1823[. )עברית, רק ההקדמה בלאדינו(.
3-4. שבט מוסר, על פרשיות התורה, מאת רבי אליהו 
לפנינו   .]1860 ]תר"ך  אזמיר,  הכהן.  שלמה  אברהם  בן 
שני כרכים: א. כרך ובו ]4[, מ דף בלבד מהחלק הראשון 
לז-קסט  דפים  מופיעים  ואחריהם  דף(  קלח  )במקור 

מהחלק השני; ב. חלק ב', כרך שלם ובו קסט דף.
5. כי זה כל האדם ח"א, רבי בן-ציון בנימין רודיטי. אזמיר, 
]תרמ"ד 1884[. הקדשה בכת"י: "מנחה שלוחה להמעלת 

הגביר החכם המעולה סי' אברהם פוליטי נר"ו". 
תרגום  אבוהב.  יצחק  רבי  המאור,  מנורת  6. ספר 
ללאדינו בידי רבי אברהם אסא. קוסטאנדינה )קושטא(, 

תרנ"ג ]1893[. 

הבטחון.  שער  בחיי,  לרבינו  הלבבות  חובת  7. ספר 
מתורגם ללאדינו בידי שלמה עוזיאל. קונסטאנטינופלה 

)קושטא(, תרנ"ח ]1898[. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $500
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231. אוסף ספרי הלכה בלאדינו 
אסא.  אברהם  רבי  מאת  והלכות  דינים  צבור,  1. צרכי 
מאת  הקדמות   .]1733 ]תצ"ג  )קושטא(,  קושטאנדינא 

המחבר ומאת רבי דוד ן' פורנה. חסרים בסופו ]2[ דף.
אורח  ערוך  לשולחן  לאדינו  תרגום  המלך,  2. שולחן 
 .]1749 ]תק"ט  קושטא,  אסא.  אברהם  רבי  מאת  חיים, 
בעברית  שירים  ומספר  ובלאדינו  בעברית  הקדמות 
חלק  כרכים,  לשני  )נחלק  המתרגם.  מאת  ובלאדינו, 

מהדפים מנותקים(. מספר רישומים בכתב-יד מזרחי.
הצדקה,  מצוות  במעלת  מוסר  דברי  צדקה,  3. דרך 
אזמיר,  פרחיה.  רפאל  נסים  רבי  מאת  אלף-בית,  בסדר 
]תרל"ד 1874[. חלק ראשון בלבד, אותיות א'-מ'. הסכמה 

מרבי יהושע שלמה ארדיט ורבי אברהם פאלאג'י.
רבי  מאת  יראים,  מספר  דינים  לקט  קטנה,  4. אצבע 

מנחם בן שמעון מרדכי. אזמיר, ]תרל"ו 1876[. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

231. Collection of Halachic 
Books in Ladino 
1. Tzorchei Tzibbur, laws and halachot by 
Rabbi Avraham Assa. Constantinople, [1733]. 
Introductions by the author and by Rabbi 
David Ebn Forne. [2] leaves missing at end.
2. Shulchan HaMelech, Ladino transla-
tion of Shulchan Aruch Orach Chaim, by 
Rabbi Avraham Assa. Constantinople, [1749]. 
Introductions in Hebrew and Ladino and 
several poems in Hebrew and Ladino, by the 
translator. (Divided into two volumes, some 
leaves detached). A number of inscriptions in 
Oriental handwriting.
3. Derech Tzedaka, words of mussar about 
the attribute of charity, in alphabetical order, 
by Rabbi Nissim Rafael Prachya. Izmir, [1874]. 
Only Part 1, letters Aleph through Mem. 
Approbation by Rabbi Yehoshua Shlomo Ardit 
and Rabbi Avraham Palagi.
4. Etzba Ketana, a compilation of laws from 
Sefer Yere'im, by Rabbi Menachem son of 
Shimon Mordechai. Izmir, [1876].
Varied size and condition.
From Dr. Mehlman's private collection

Opening Price: $400

232. "הלל הגדול" – שתי מהדורות
שתי מהדורות של הספר "הלל הגדול" – פסוקי הודאה 

שנהגו לומר בקהילות טורקיה בזמנים שונים.
1. הלל הגדול, "...מנהג אין איזמיר... די הו"ר ]הושענא 
תרמ"ב  ]קושטא[,  עצרת[...".  ]שמיני  ש"ע  די  אי  רבה[, 
]יערי,  הכהן.  משה   – טיימפו"  "אייל  דפוס   .]1882[

הדפוס העברי בקושטא, 569[.
ורישומים בעמוד האחרון.  18.5 ס"מ. מצב טוב. קרע  דף.  יב 

כתמים. כריכה חדשה.
2. הלל הגדול, "...פסוקים שירות ותשבחות והודאות... 
לאמרם על הודאת הנס... אמרתי כדי לזכות את הרבים 

232. "Hallel Hagadol" – Two 
Editions
Two editions of the book "Hallel Hagadol", 
verses of gratitude customarily recited in 
Turkish communities during various holidays 
and festivals.
1. Hallel Hagadol, "…the custom in Izmir… 
on Hosha'anah Raba, and on Shemini 
Atzeret…", [Constantinople], 1882. [Ya'ari, 
Hebrew Printing in Constantinople, 569].
12 leaves. 18.5cm. Good condition. Tear and 
inscriptions on final page. Stains. New binding.
2. Hallel Hagadol, "Verses, songs, praise and 
thanks… to be said in appreciation of a mir-
acle… I said it for the benefit of the public to 
have them in the correct order…", Rabbi Chaim 
Palagi. Izmir, [1890].
8 leaves. 20cm. Very good condition. New binding.
Hebrew and Ladino.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

לסדרם בסדר נכון...", רבי חיים פאלאג'י. איזמיר, ]תר"ן 
.]1890

ח דף. 20 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכה חדשה.
עברית ולאדינו.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל". 

פתיחה: $150
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233. סיפורים, מוסר וספרים שונים – לאדינו
1. כתובת התורה, פיוטים לחג השבועות וסדר הלימוד. 

שאלוניקי, תקצ"ח ]1838[. לאדינו ועברית.
2. ספר בן סירא. קושטנדינה ]קושטא[, ]תקפ"ג 1823[. 
לאדינו. ]חסרים 5 דף. מספר דפים נכרכו שלא במקומם. 

הערה בכתב יד[.
3. שבחי בעל שם טוב. ]בלגרד[, תרי"ב ]1852[. לאדינו.
4. יסודות דקדוק לשון הקדש. אזמיר, תרי"ב ]1852[. 

לאדינו ועברית.
 .]1854[ תרי"ד  אזמיר,  השנים.  ולוח  לעתים  5. בינה 

לאדינו.
6. סיפורי מעשיות, "מעשיות די שלמה המלך...". סאו

לוניקו, תרנ"א ]1891[. לאדינו.
7. ספר שבט יהודה, מהרב שלמה בן וירגא. ]סלוניקי[, 

]תר"י 1850[. לאדינו. ]חסרים 8 דפים[. 
עם  חודש,  וראש  החול  ימי  תפילות  ישראל,  8. ישמח 

ופירוש בלשון לעז, מאת רבי יעקב יוסף ישראל. בילוג
ראדו ]בלגרד[, תרנ"ה ]1895[. לאדינו ועברית.

9. איל ג'ידייו, "ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת 
 .]1925[ בלאדינו. סאלוניקו, תרפ"ה  כתב עת  ישראל", 

]פרסומות בלאדינו[.
10. לוס קאנטיס פופולאריס, די צדיק אי גאזוז. סאלוו

ניקו, ]תרפ"ט[ 1929.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $500

233. Stories, Ethics and Various 
Books – Ladino  
1. Ktovet HaTorah, poems for the holiday of 
Shavuot and order of Torah study. Salonika, 
[1838]. Ladino and Hebrew.
2. Sefer Ben Sirah. Constantinople, [1823]. 
Ladino. [5 leaves missing. A number of pages 
bound out of order. Handwritten comment].
3. Shivchei Ba’al Shem Tov. [Belgrade], [1852]. 
Ladino.
4. Yesodot Dikduk Lashon HaKodesh. Izmir, 
[1852]. Ladino and Hebrew. 
5. Bina Le’itim and calendar. Izmir, [1854]. 
Ladino.
6. Sipurei Ma’asiyot, “short stories of King 
Solomon…”. Salonika, [1891]. Ladino. 
7. Sefer Shevet Yehudah, by Rabbi Shlomo 
Ebn Verga. [Salonika], [1850]. Ladino. [8 pages 
missing].
8. Yismach Yisrael, prayers for weekdays and 
Rosh Chodesh, including Ladino commentary, 
by Rabbi Ya’akov Yosef Yisrael. Belgrade, [1895]. 
Ladino and Hebrew. 
9. Eil Jideio, “The Holy Land to the Jewish 
nation according to the Jewish Torah”, periodi-
cal in Ladino. Salonika, [1925]. [Advertisements 
in Ladino]. 
10. Los Kantis Popularis, Di Tzadik Ei Gazuz. 
Salonika, 1929.
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $500

232
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234. אוסף ספרים וחוברות בלאדינו
לאס  אי  פרופ'יטאס,  לוס  ליי,  לה  די  ליב'רו  1. )איל( 
בתרגום  וכתובים[  נביאים  תורה  ]ספר  איסקריטוראס 

ללאדינו. קונסטאנטינופלה )קושטא(, ]תרל"ג 1873[. 
מאת  ערוך,  משלחן  דינים  קיצור  טהור,  2. ]שלחן 
נפתח:  בערך[.   1840 ת"ר  שאלוניקי,  פארדו.  דוד  רבי 
"הקדמה. סיינדו אין איסטי דור...", באותיות רש"י. נדפס 

ללא שער. דף אחרון חסר. כריכת קלף חדשה.
3. דרכי האדם, ענייני מוסר, מאת רבי יצחק אמאראג'י. 

שאלוניקי, תר"ט ]1849[. לאדינו, באותיות רש"י.
]שאלוניקי,  בלאדינו.  פורים,  נס  ספור  הנס.  4. ספור 
עמ'   24 כולל  ביבליוגרפית,  ידוע  אינו  שנה[.  ציון  ללא 

ומסתיים ב"ליהודים היתה אורה ושמחה, ששון ויקר". 
 1890 תר"ן  ]טורקיה?  ה'.  יראתי  שמעך  שמעתי  5. ה' 
לאומרו  שנוהגים  הפיוט,  של  ללאדינו  תרגום  בערך[. 
לפני חזרת הש"ץ בימים הנוראים בקהילות הספרדיות. 

דפוס ליטוגרפי, בצבע אדום.
אינטיריסאנטי.  מויי  איסטורייה  סאלב'אסייון,  6. לה 
מעניין  סיפור   – ]="הישועה   .]1913[ תרע"ג  איזמיר, 
במאה השמונה  בגרמניה  היהודים  מחיי  סיפור  מאד"[. 

עשרה. בסופו סיפור נוסף ומספר בדיחות.

234. Collection of Books and 
Booklets in Ladino
1. (il) libro di la lay, los profitas, i las iscitoras 
[Torah, Nevi'im and Ketuvim] translated into 
Ladino. Constantinople, [1873].
2. [Shulchan Tahor, summary of Shulchan 
Aruch rules, by Rabbi David Pardo. Salonika, 
[c. 1840]. Opens: "siendo in isti dor…", in Rashi 
script. Printed with no title page. Last leaf miss-
ing. New parchment binding.
3. Darkei Ha'Adam, Mussar matters, by Rabbi 
Itzchak Amaragi. Salonika, [1849]. Ladino, 
Rashi script.
4. Sippur Ha'Ness. Story of the Purim miracle, 
Ladino. [Salonika, no date]. Bibliographically 
unknown, includes 24 pages ending with 
"La'Yehudim Hayta ora Ve'Simcha, Sasson 
Ve'Yikar".
5. G-d Shama'ati Shime'cha Yareiti G-d. 
[Turkey? C. 1890]. Translation into Ladino of 
the liturgical poem, said before the return of 
the Shatz during the High Holidays in Sephardi 
communities. Lithographic print, red.
6. La Salvasyon, istoria moy interesanti. Izmir, 
[1913]. [="Salvation – Very Interesting Story"]. 
Story of the Jewish life in Germany during the 
18th century. At the end is an additional story 
and a few jokes.
7. (Novilla) La bilya di la moeirti. Izmir, 
[1913]. "Death Ball", translation into Ladino of 
a story by Mark Twain.
Size and condition varies.

Opening Price: $350

7. )נובי'ללה( לה בילייה די לה מואירטי. איזמיר, תרע"ג 
סיפור  של  ללאדינו  תרגום  המוות",  "כדורית   .]1913[

מאת מארק טווין. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

235. ספרי דרשות ופירושים על התורה – 
טורקיה ואיטליה – הקדשה וחתימות

על  מאמרים  אלקים,  חנן  ספר  עם:   - וחסד  1. חיים 
ג'אמיל. איזמיר, ]תצ"ז  ן'  נסים  יצחק  התורה, מאת רבי 
1737[. )חסרים ומושלמים בצילום: דף השער ו-12 דפים 

נוספים. חתימות ורישומים בכתב יד מזרחי(.
2. ספר אמרי שפר - דרשות על התורה, מאת רבי יאודה 
שמואל פרימו. קושטא, ]ת"ק 1740[. ]נדפס בדרך כלל 
עם ספר כהנת עולם, מאת רבי משה הכהן. כאן נמצא 

רק ספר הדרשות[.
שאו רבי  מאת  וחידושים,  דרושים   - והצלה  3. ריוח 
ליוורנו,  לתורכיה[.  צפת  ]שליח  אברהם  ב"ר  לתיאל 

234

235
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236. מדרש האתמרי / אזור אליהו – 
חתימות וחותמות

"שבט  בעל  מאיזמיר,  הכהן  אליהו  רבי  מספרי  שנים 
מוסר".

נפרד[,  ]שער  אליהו  מנחת  עם:  האתמרי,  1. מדרש 
]תקפ"ד  שאלוניקי,  הכהן.  אליהו  רבי  מאת  דרשות, 
האדמו"ר  וחותמות  חתימה  ראשונה.  מהדורה   .]1824
מדרוהוביץ – רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, חתימה של 

בנו רבי אביעזרי שפירא. ראה אודותם פריט 354
2. אזור אליהו, ליקוטים על מדרשי חז"ל, מסכת אבות 
רבי  מאת  המצוות,  טעמי  על  אליהו,  קרבן  עם:  ועוד, 

236. Midrash HaItmari / Ezor 
Eliyahu – Signatures and Stamps 
Two of the books of Rabbi Eliyahu HaCohen of 
Izmir, author of Shevet HaMussar.
1. Midrash HaItmari, including: Minchat 
Eliyahu [separate title page], sermons, by 
Rabbi Eliyahu HaCohen. Salonika, [1824]. First 
edition. Signature and stamps of the Admor 
of Drogobych – Rabbi Chaim Meir Yechiel 
Shapira, signature of the son of Rabbi Aviezri 
Shapira. For additional information related to 
them see item 354.
2. Ezor Eliyahu, collection on Midrashim 
of Chazal, Pirkei Avot and more, including: 
Korban Eliyahu, on the reasons for the Mitzvot, 
by Rabbi Eliyahu HaCohen. Salonika, [1846]. 
First edition. Ownership signature: “Avraham? 
son of Rabbi Shabtai Shonshol”. [Two leaves 
missing from middle of book]. Rabbi Chaim 
Palagi writes that the composition of this book 
was a consequence of a miracle; Rabbi Eliyahu 
HaCohen unintentionally put a serpent around 
his waist in place of a belt upon getting out of 
bed at midnight in order to study Torah (Tnufa 
Chaim, Parashat Shoftim clause 15). 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250

235. Books of Sermons and 
Commentaries on the Torah 
– Turkey and Italy Printing – 
Dedications and Signatures
1. Chaim V’Chesed – including: Chanan 
Elokim, articles on the Torah, by Rabbi 
Yitzchak Nissim Ebn Jamil. Izmir, [1737]. 
(Missing and replaced with photocopy: title 
page and additional 12 leaves. Signatures and 
notations in oriental handwriting).
2. Sefer Imrei Shefer – sermons on the 
Torah, by Rabbi Yehudah Shmuel Primo. 
Constantinople, [1740]. [Generally printed to-
gether with the book Kehunat Olam, by Rabbi 
Moshe HaCohen. In this edition, only the 
sermon book appears].
3. Revach VeHatzalah – Drushim and 
Chidushim, by Rabbi Shaltiel son of Rabbi 
Avraham [emissary of Safed to Turkey]. 
Livorno, [1827]. (Self-dedication in oriental 
handwriting). 
4. Sefer Zechut HaRabim – sermons for 
various holidays, by Rabbi Yitzchak Farchi. 
Constantinople, [1829]. [Worn page margins]. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300

]תקפ"ז 1827[. )הקדשה עצמית בכת"י מזרחי(.
מאת  שונים,  למועדים  דרשות   - הרבים  זכות  ספר   .4
יצחק פרחי. קושטא, ]תקפ"ט 1829[. ]שולי דפים  רבי 

בלויים[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

אליהו הכהן. שאלוניקי ]תר"ו 1846[. מהדורה ראשונה. 
חתימת בעלים: "אברהם? ב"ר שבתי שונשול". ]חסרים 
שני דפים באמצע[. רבי חיים פלאג'י כותב כי ספר זה 
נתחבר בעקבות נס, כאשר רבי אליהו הכהן חגר בטעות 
נחש במקום חגורה כשקם ממיטתו בחצות לילה ללמוד 

תורה )תנופה חיים, פרשת שופטים סי' טו(.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $250
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237. אוסף ספרי הלכה מדפוסי טורקיה 
ואיטליה - חתימות

ספר  לדעת  וטריפות  שחיטה  הלכות  צדק,  1. זבחי 
הרמב"ם והפוסקים... בדרך שיר ואלפא ביתא, מאת רבי 
יירולימו  בדפוס   ]1662 ]תכ"ב  ונציה,  ארובאש.  יצחק 

בראגאדין. דף אחרון הושלם בצילום. פגעי עש.
רבי  מאת  נפש,  חיי  רוח  נשמת  לתקן  תודה,  2. זובח 
 .]1733 ]תצ"ג  )קושטא(,  קושטאנדינא  אצבאן.  מרדכי 
בן- דוד  ]רבי  דב"ש"  מעט  "הצב"י  בעלים  חתימות 
כולל  ]מראשי  הלוי"  טעבלי  דוד  "רפאל  רבי  שמעון[, 

הו"ד בירושלים[ ועוד.
3. אמת ליעקב, משפטי ודיני קריאת ס"ת ופרטי מנהגי 
ליוורנו,  אלגאזי.  יעקב  ישראל  רבי  מאת  צבור,  צרכי 
מזרחי.  בכ"י  בעלות  ורישומי  חתימות   .1774 ]תקל"ד[ 

כריכת עור מרשימה.
4-5. שלמי צבור, דיני תפילה ומנהגי בית-הכנסת בחול, 
מאת רבי ישראל יעקב אלגאזי. שאלוניקי, ]תק"ן 1790[. 
מהדורה יחידה. כולל גם את הספר:  שלמי חגיגה דיני 

תפילה בשבת ומועדים ומפתחות.
6. חופת חתנים, הלכות... מן היום אשר נגמרו השדוכין 

ועד כי יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה, רבי רפאל דוד מי
לדולה. ליוורנו, ]תקנ"ז[ 1797. מהדורה ראשונה. הערות 

ותוספות בכתב-יד איטלקי, בחתימת "ח"ג הכהן".
7. לדוד אמת, הלכות סת"ם, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. 

אורטה קייואי )קושטא(, ]תקפ"ו 1826[. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $750

237. Collection of Halachic 
Books of Turkey and Italy 
Printing – Signatures
1. Zivchei Tzedek, laws of shechita and treifot 
according to the Rambam and poskim… 
in poetic style and by alphabetical order, by 
Rabbi Yitzchak Arobash. Venice, [1662]. Last 
leaf replaced by photocopy. Moth damage.
2. Zove'ach Todah, by Rabbi Mordechai 
Etzban, Constantinople, [1733]. Owners' signa-
tures - Rabbi David Ben-Shimon, Rabbi 'Refael 
David Tevli HaLevi" [one of the heads of Kollel 
Holland-Deutschland in Jerusalem] etc.
3. Emet L'Ya'akov, laws of reading from the 
Torah scroll and details of the customs of 
public needs, by Rabbi Yisrael Ya'akov Elgazi. 
Livorno, 1774. Signatures and owners' inscrip-
tions in Oriental handwriting. Impressive 
leather binding.
4-5. Shalmei Tzibbur, laws of prayer and cus-
toms in the synagogue on weekdays, by Rabbi 
Yisrael Ya'akov Elgazi. Salonika, [1790]. Only 
edition. Includes Shalmei Chagiga, laws of 
prayer on Shabbat and festivals and index.
6. Chupat Chatanim, laws… from the day the 
shidduch was concluded until after the chup-
pah, Rabbi Refael David Mildola. Livorno, 1797. 
First edition. Notes and appendix in Italian 
handwriting, signed by "C. G. HaCohen". 
7. L'David Emet, hilchot stam (laws for scribes 
writing Torah scrolls, tefillin and mezuzot) by 
Chaim Yosef David Azulai. Constantinople, 
[1826].
Varied size and condition.
From Dr. Mehlman's private collection.

Opening Price: $750
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238. ספרי רבי חיים פאלאג'י
אוסף מספרי רבי חיים פאלאג'י )מהדורות ראשונות(:

)בסוף  בראשית  התורה.  על  דרשות  חיים,  1. תוכחת 
ההקדמה: אגרת הרמב"ן(. שאלוניקי, ת"ר 1840. 

2. תוכחת חיים, דרשות על התורה. שמות. שאלוניקי, 
מזרחי,  בכת"י  שורות   10 האחרון,  בדף   .1853 תרי"ג 
כריכה  מאד.  טוב  מצב  הברית".  פגם  תשובת  "בענין 

מקורית מפוארת, עור עם הטבעות זהב, פגועה.
סוף  לחבר  אופנים  ב-101  דרשה  תחילה,  3-4. חיים 

התורה בתחילתה. שאלוניקי, תר"ה 1845.
מוו על  דרכיו למשה, דרשה   - חיים תחילה  עם:  כרוך 
וברודוס.  בדמשק  הדם  עלילות  בעת  ופעליו  נטיפיורי 
"דרכיו  של  אחרונים  דפים   2(  .1845 תר"ה  שאלוניקי, 

למשה" חסרים ונמצאים בצילום(.
5. ארצות החיים, במעלות והלכות ארץ-ישראל. ירושו

לים, תרל"ב 1872. 

)תקמ"ח-תרכ"ח(.  החבי"ף   - פאלאג'י  חיים  רבי  הגאון 
רבה של אזמיר ומגאוני דורו המפורסמים. חיבר תשעים 
וחמישה ספרים בהלכה, בחידושים ובדברי מוסר. בשערי 

וחלק מספריו נדפס מספר סידורי )לפנינו נמצאים המס
פרים: 5. 6. 10. 33. בתוכחת חיים בראשית אין מספר(. 
יש"י  וספריו",  פאלאג'י  חיים  "רבי  בספר  אודותיו  ראה 

חסידה, ירושלים תשכ"ח.
גודל ומצב משתנים. 

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

238.  Books of Rabbi Chaim Palagi
Collection of books of Rabbi Chaim Palagi 
(first editions):
1. Tochachat Chaim, sermons on the Torah. 
Bereshit (at end of introduction: Igeret 
HaRamban). Salonika, 1840. 
2. Tochachat Chaim, sermons on the Torah. 
Shemot. Salonika, 1853. On last page, 10 lines 
in oriental handwriting. Very good condition. 
Magnificent original binding, leather with 
gilded imprints, damaged. 
3-4. Chaim Techila, sermon explaining 101 
ways to make a connection between the end 
and beginning of the Torah. Salonika, 1845. 
Bound with: Chaim Techila – Drachav 
L’Moshe, sermon about Montefiore and his ac-
tivities during the blood libel in Damascus and 
Rhodes. Salonika, 1845. (2 last pages of Drachav 
L’Moshe missing and appear in photocopy). 
5. Artzot HaChaim, in virtue of the Holy Land 
including laws pertaining to it. Jerusalem, 1872. 
The Ga'on Rabbi Chaim Palagi, [Chabi'f] 
Rabbi of Izmir (1788-1868). Famous Ga'on in 
his generation. Composed ninety-five books 
on Halacha, novella and Mussar. On the title 
page of some of his books an ordinal number 
has been printed (the following books presents 
the numbers: 5. 6. 10. 33. Tochachat Chaim on 
Bereshit does not have any number printed). 
For additional information related to him see 
the book “Rabbi Chaim Palagi and his books”, 
Yishai Chasida, Jerusalem, 1968. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400
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239. ספרי רבי אברהם פאלאג'י ומשפחתו
אוסף מספרי רבי אברהם פאלאג'י ומשפחתו )מהדורות ראשונות(:

1. ויקרא אברהם, על הספרא תורת כהנים לחומש ויקרא. אזמיר, ]תרמ"ד 1884[. חתימת 
"דרישה  בעל  תקס"ו-תרנ"א,  אזמיר,  ]מרבני  ס"ט"  מודעי  חיים  נסים  "הצעיר  בעלים 

מחיים". חידושיו נדפסו גם בספר "יסד המלך" ובספר "חיים לעולם" שהוציא לאור[.
שניה.  מהדורה   .]1877 ]תרל"ז  אזמיר,  )בלאדינו(.  ודרשות  מוסר  אברהם,  2. והוכיח 

חתימות בעלים )בלאדינו( מחוקות.
3. ואברהם זקן, מערכות כללים ודרושים. אזמיר, ]תרנ"ט 1899[. )חתימת בעלים(.

4-5. אברהם את ידו, חלק ב'. דרשות למועדים, לשמחות והספדים. אזמיר, תרמ"ו 1886.
כרוך עם: אברהם את עיניו, על הש"ס ועין יעקב, חידושי הלכה וחידושי אגדה. אזמיר, 

תרמ"ו 1886.
נ"ך וחידושי ש"ס. רבי רחמים נסים יצחק )בן רבי חיים(  6. ויקרא יצחק, על התורה, 

פאלאג'י. אזמיר, תרס"ה 1905.
7. יסד המלך, מרבני איזמיר, כולל י"ד דרושים מהרבנים: רבי סיר ליאון ]יהודה[ סיד, 
רבי בכור בנימין מלמד, רבי אברהם פלאג'י, רבי נסים חיים מודעי ועוד. אזמיר, ]תרכ"ו 

עור  כריכת  מפואר,  עותק  מאד,  טוב  מצב   .]1866
עם הטבעות זהב. 

]ספר  ס"ת  הלכות  על  א',  חלק  ספר,  8. קרית 
יוסף  מרבי  הספדים   – דרושים  כולל  תורה[, 
 .]1884-1885 ]תרמ"ד-תרמ"ה  אזמיר,  פאלאג'י. 

שער נפרד: יד הנהר. 
 .]1881 ]תרמ"א  אזמיר,  שני.  חלק  ספר,  9. קרית 
מקוריים,  אינם  בסופו  דפים  וארבעה  רביעי  דף 

מצורף צילומם.

בנו  )תק"ע-תרנ"ט(,  פאלאג'י  אברהם  רבי  הגאון 
ברבנות  פאלאג'י  חיים  רבי  של  מקומו  וממלא 
ספרים  עשרות  חיבר  הוא,  אף  כאביו  איזמיר. 
וֶאָחיו,  אביו  ספרי  מלבד  ומוסר,  דרוש  בהלכה, 
אודותם  ראה   - לדפוס  בהכנתם  מעורב  שהיה 
חסידה,  יש"י  וספריו",  פאלאג'י  חיים  "רבי  בספר 

ירושלים תשכ"ח.
גודל ומצב משתנים, מצב טוב.

"גנזי   - מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף 
ישראל".

פתיחה: $400

239. Books of Rabbi Avraham Palagi and his Family 
Collection of books of Rabbi Avraham Palagi and his family (first editions):
1. Vayikra Avraham, on the Safra Toraht Cohanim on Chumash Vayikra. 
Izmir, [1884]. Owner signature: “The young Nissim Chaim Moda’i” 
[among the rabbis of Izmir, 1806-1891, author of Drisha M’Chaim. His 
Chidushim were also printed in the book Yesed HaMelech and in the book 
Chaim L’Olam which he published]. 
2. Vehochiach Avraham, ethics and sermons (in Ladino). Izmir, [1877]. 
Second edition. Erased owner signatures (in Ladino). 
3. Ve’Avraham Zaken, outline of rules and homiletics. Izmir, [1899]. 
(Owner signatures). 
4. Avraham Et Yado, part 2. Sermons for the holidays, joyous occasions 
and eulogies. Izmir, 1886. 
Bound with: Avraham Et Einav, on the Shas and Ein Ya’akov, Chidushei 
Halacha and Chidushei Hagada. Izmir, 1886. 
6. Vayikra Yitzchak, on the Torah, Nevi’im, Ktuvim and Chidushei Shas. 
Rabbi Rachamim Nissim Yitzchak (son of Rabbi Chaim) Palagi. Izmir, 1905. 
7. Yesed HaMelech, from the rabbis of Izmir, including 
14 homiletics by the rabbis: Rabbi Sir Leon [Yehudah] Sid, 
Rabbi Bechor Binyamin Melamed, Rabbi Avraham Palagi, 
Rabbi Nissim Chaim Muda’I and others. Izmir, [1866]. Very 
good condition, magnificent copy, leather binding with 
gilded imprints. 
8. Kiryat Sefer, part 1, on the laws of a Torah scroll, includ-
ing homiletics – eulogies by Rabbi Yosef Palagi. Izmir, [1884-
1885]. Separate title page: Yad HaNahar. 
9. Kiryat Sefer, part 2, Izmir [1881]. Fourth leaf and four 
leaves at the end are not original, photocopy of them is attached. 
Rabbi Avraham Palagi (1810-1899), son and successor of 
Rabbi Chaim Palagi served in the Izmir rabbinate. As his 
father, he too, composed dozens of books in Halacha, Drush 
and Mussar, aside from the books of his father and brothers 
whose preparation for print he was involved with – for more 
information related to them see the book “Rabbi Chaim 
Palagi and his Books”, Yishai Chasida, Jerusalem, 1968. 
Various sizes and conditions. Good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection

Opening Price: $400
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240. מעם לועז - על התורה - מספר 
מהדורות

לועז",  "מעם  הספר  של  שונות  ממהדורות  טפסים 
פירושי חז"ל ודרשות בלאדינו, על התורה, שחיברו רבי 
קושטא,  דפוסי  טורקיה.  מחכמי  וממשיכיו  כולי  יעקב 
ת"ץ- מהשנים  וירושלים,  שאלוניקי  איזמיר,  ליוורנו, 

תרנ"ז )1730-1897(. 
]רשימה  ראשונות  ממהדורות  הינם  מהספרים  חלק 

מפורטת תשלח למעונינים[.
סה"כ 16 ספרים. גודל משתנה. מצב טוב מאד עד בינוני-גרוע. 

במספר כרכים חסרים דפים והושלמו בצילום. 
לאדינו.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל". 

פתיחה: $900

240. Me'am Lo'ez – on the Torah – 
Several Editions  
Copies of several editions of the book "Me'am 
Lo'ez", Bible commentaries and discourses by 
the Sages, in Ladino, compiled by Rabbi Ya'akov 
Houli and his successors amongst the Turkish 
sages. Printed in Constantinople, Livorno, 
Izmir, Salonika and Jerusalem, 1730-1897.
Some of the books are from early editions [a 
detailed list will be submitted on request].
Total of 16 books. Varying size. Ranging from 
very good condition to fair-poor condition. 
Several volumes have missing pages that have 
been replaced with photocopies.
Ladino.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $900
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242. ראשית חכמה – ונציה / קושטא / 
ליוורנו 

שלש מהדורות של החיבור "ראשית חכמה" לרבי אליהו 
ווידאש )מתלמידי רבי משה קורדובירו(, מספרי היסוד 

של תורת היראה והמוסר:
מהדורה   .]1593 ]שנ"ג  ויניציאה,  חכמה,  1. ראשית 
אחרים.  מעותקים  והשלמות  מנותקים  )דפים  שניה. 

כתמים, קרעים ופגעי-עש קלים(.
נדפסו   .]1736 ]תצ"ו  קושטאנדינא,  חכמה,  2. ראשית 
עמו: חופת אליהו וספר חי בן מקיץ, והוא מוסר הנפש 
דרך חידה, לרבי שלמה אבן גבירול. )כתמים ופגעי-עש 

קלים(
3. ראשית חכמה, ליוורנו, ]תרט"ז 1856[. )בעמוד מול 

דף השער: תפילת פתיחה בכתב-יד – תימן(.

241. "מעם לועז" על נ"ך – מהדורות 
ראשונות

בלאדי ודרשות  חז"ל  פירושי  לועז,  מעם  ספרי  ואוסף 
איזמיר,  חכמי  ידי  על  שחוברו  וכתובים,  נביאים  על  נו, 
קושטא ושאלוניקי, כהמשך למפעלו של רבי יעקב כולי.
ספר יהושע ]עם הפסוקים[, חלקים  1. מעם לועז, על 
]שאלוניקי[- מיטראני.  מנחם  רחמים  רבי  מאת  א-ב, 
ראשונה.  מהדורה   .]1870-1851 ]תרי"א-תר"ל  איזמיר, 

רישומי בעלות בכת"י מזרחי. שני כרכים.
חייא  רבי רפאל  מגלת אסתר, מאת  על  לועז,  2. מעם 

פונטרימולי. איזמיר, ]תרכ"ד 1864[. מהדורה ראשונה.
ספר ישעיה, מאת רבי יצחק יאודה  3. מעם לועז, על 
יחידה  1892[. מהדורה  ]תרנ"ב  דידיע אבא. שאלוניקי, 

בלאדינו.
4. מעם לועז, על מגילת שיר השירים ]עם הפסוקים[, 
 .]1899[ תרנ"ט  קושטא,  שאקי.  יצחק  חיים  רבי  מאת 

241. "Me'am Lo'ez" on Prophets 
and Hagiography – Early Editions
A collection of Me'am Lo'ez books, commen-
taries and discourses of the Sages in Ladino, 
on the Prophets and Hagiography, compiled by 
the sages of Izmir, Consantinople and Salonika, 
who continued Rabbi Ya'akov Houli's project.
1. Me'am Lo'ez, on Joshua [with text], vols. 
I-II, by Rabbi Rachamim Menachem Mitrani. 
[Salonika]-Izmir, [1851-1870]. First edition. 
Ownership inscriptions in oriental handwrit-
ing. Two volumes.
2. Me'am Lo'ez, on Esther, by Rabbi Raphael 
Fontrimoli. Izmir, [1864]. First edition.
3. Me'am Lo'ez, on Isaiah, by Rabbi Yitzchak 
Yehudah Didyah Abba. Salonika, [1892]. Only 
edition in Ladino.
4. Me'am Lo'ez, on the Song of Songs 
[with text], by Rabbi Chaim Yitzchak Shaki. 
Constantinople, 1899. Only edition in Ladino. 
(Final page missing).
5. Sefer Otzar HeChochmah – Me'am Lo'ez, 
on Kohelet, by Rabbi Nissim Moshe Abud. 
Constantinople, 1898. Only edition in Ladino.
Total of 6 books. Varying size. General condition: 
very good-good.
Ladino.
From Dr. Israel Mehlman's private collection

Opening Price: $600

מהדורה יחידה בלאדינו. )חסר דף אחרון(.
קהלת,  מגלת  על  לועז,  מעם   – החכמה  אוצר  5. ספר 
 .]1898[ תרנ"ח  קושטא,  עבוד.  משה  נסים  רבי  מאת 

מהדורה יחידה בלאדינו.

סה"כ 6 ספרים. גודל משתנה. מצב כללי טוב מאד עד טוב.
לאדינו.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $600
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243. פתח עינים – ליוורנו – שלשה כרכים
ז'  הפילוסופיה.  עפ"י  חז"ל  מאמרי  פירוש  עינים,  פתח 
חלקים, מאת רבי בן ציון רפאל פריצי. ליוורנו ]תרל"ח-

תרמ"א[ 1878-1880.
שערים.  שני  חלק  לכל  כרכים.  בשלשה  חלקים  שבעה 

בחלק מהספרים מבוא באיטלקית.
חותמות: "ספרי הרה"ג רפאל אהרן ן' שמעון ז"ל" ]הרב 

הראשי במצרים[, "רפאל זילברמן, צפת" ועוד.
]4[, נה, ]5[ דף; סד דף, 10 עמ'; ]2[, צב דף; צב דף; פא, ]1[ 
דף; ]1[, צה דף; ]2[, קטו דף. 17 ס"מ. מצב טוב. מספר חלקים 
אקס-ליבריס.  כתמים.  הצבעוני.  המעטפת  שער  עם  נכרכו 

כריכות עם שדרות עור )משוקמות(.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

242. Reshit Hokhmah – Venice / 
Constantinople / Livorno
Three editions of the “Reshit Hokhmah” essay 
by Rabbi Eliyahu Vidas (among the disciples 
of Rabbi Moshe Cordovero), one of the basic 
books of Musar and Yir'ah:
1. Reshit Hokhmah, Venice, [1593]. Second 
edition. (Detached leaves with supplements 
from other copies. Stains, tears and light moth 
damage).
2. Reshit Hokhmah, Constantinople, [1736]. 
Printed with the Chupat Eliyahu and the Chai 
Ben Mekits, and the Musar Ha-Nefesh Derekh 
Hidah By Rabbi Shlomo Ebn Gabirol. (Stains 
and light moth damage).
3. Reshit Hokhmah, Livorno [1856]. (A hand-
written opening prayer appears on the page op-
posite to the title page – Yemen). Inscriptions 
and signatures in Oriental handwriting on all 
three volumes. Antique, worn leather bindings.
Varying conditions.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $700

243. Petach Einayim – Livorno – 
Three Volumes 
Petach Einayim, philosophical interpreta-
tion of sayings of Chazal [Sages]. 7 sections, 
by Rabbi Ben Zion Refa’el Prizzi. Livorno, 
1878-1880. 
Seven parts in three volumes. Each part has 
two title pages. Some of the books consist of a 
preface in Italian. 
Stamps: “Books of Rabbi Refael Aharon son 
of Shimon” [chief rabbi of Egypt], “Refael 
Zilberman, Safed”, and more. 
[4], 55, [5] leaves; 64 leaves, 10 pages; [2], 92 leaves; 
92 leaves; 81, [1] leaf; [1], 95 leaves; [2], 115 leaves. 
17cm. Good condition. A number of sections bound 
together with colorful title cover. Stains. Ex-Libris. 
Bindings with leather spines (restored). 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $180

הכרכים.  בשלשת  מזרחי  בכתב-יד  וחתימות  רישומים 
כריכות עור עתיקות, בלויות. מצב משתנה.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $700
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245. ספרי ראשונים – מהדורות ראשונות
1. ספר ארחות חיים, רבי אהרן בן יעקב הכהן מלוניל. 
מהדורה   .]1750[ תק"י-תקי"א  )פירנצה(,  פירינצי 
ערוך.  בשולחן  חיים"  "אורח  לחלק  מקביל  ראשונה. 

הסכמות מרבני ודייני איטליה. )פגעי עש(.
"חדושי  קידושין.  מסכת  על  למי,  נודע  לא  2. שיטה 
שמו".  נודע  לא  הרבנים...  מן  לאחד  קדושין,  ממסכת 
ראשונים  פירושי  בסופו   .]1751 ]תקי"א  קושטאנדינה, 
מן  שונה  זה  בטופס  השער  נוסח  קינים.  מסכת  על 
הרגיל, וכנראה זו הדפסה מאוחרת יותר. )חתימת בעלים 

"חמ"נ"(.
מסכת  על  הבחירה[,  ]בית  המאירי  להרב  3. שיטה 
השער  דף  אחרי   .]1794 ]תקנ"ד  שאלוניקי,  יבמות. 
שד"ר  אבולעפיה,  שבתי  רפאל  מיכאל  מרבי  הקדמה 
קרוביו  בבית  היד  כתב  את  שמצא  טבריא,  מעיה"ק 
משפחת הרבנים אלפאנדרי בקושטא. )חותמת בעלים: 

רבי מרדכי אייזיק רבינוביץ אב"ד מעמעל(.
)רש"י(.  יצחק  בן  שלמה  רבינו  מאת  הפרדס,  4. ספר 

פסקי רש"י ופסקי ראשונים. קושטא, ]תקס"ב 1802[. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

244. Three Books of Responsa – 
First Editions 
1. Avkat Rochel, responsa in Halacha, by 
Rabbi Yosef Karo. Salonika, [1791]. First 
edition. Ownership signatures in oriental 
handwriting in style typical to Aleppo: “Yosef 
Sasson”; “Avraham Sasson”; “Aharon Altaras” 
[Rabbi Aharon Altaras, among the scholars of 
Damascus – see attached material]. (Upper left 
corner torn). 
2. Mishbetzot Zahav Responsa, responsa in 
Halacha, by Rabbi Natan Amram [emissary 
of Hebron and rabbi in Alexandria]. Livorno, 
[1851]. Only edition. (Complete copy upon 
special blue paper. First title page appears with 
the year 1846, and second title page containing 
correct year missing). 
3. Yerech Ya’akov, responsa on the four 
Turim, by Rabbi Ya’akov Arguiti [Av Beit Din 
of Constantinople]. Istanbul (Constantinople), 
1940. Rare. 
Various sizes. Good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300

244. שלשה ספרי שו"ת – מהדורות 
ראשונות

מאת  בהלכה,  ותשובות  שאלות  רוכל,  אבקת  1. ספר 
מהדורה   .]1791 ]תקנ"א  שאלוניקי,  קארו.  יוסף  רבינו 
ארם- בסגנון  מזרחי  בכת"י  בעלים  חתימות  ראשונה. 
יוסף ששון ס"ט"; "הצעיר ע"ה אברהם  "הצעיר  צובה: 
ששון"; "הצעיר אהרן אלטאראס" ]רבי אהרן אלטאראס, 
שמאלית  )פינה  מצורף[.  חומר  ראה   – דמשק  מחכמי 

עליונה קרועה(.
נתן  רבי  מאת  בהלכה,  שו"ת  זהב,  משבצות  2. שו"ת 
עמרם ]שליח חברון ורב באלכסנדריה[. ליוורנו, ]תרי"א 
כחול  נייר  על  שלם  )טופס  יחידה.  מהדורה   .]1851
מיוחד. נמצא השער הראשון עם פרט השנה תר"ו, וחסר 

השער השני עם פרט השנה האמיתי(. 
3. ירך יעקב, שאלות ותשובות על ד' טורים, מאת רבי 
)קושטא(,  איסטנבול  קושטא[.  ]אב"ד  ארגואיטי  יעקב 

ת"ש 1940. נדיר.

גודל משתנה. מצב טוב.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300
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246. חיקור דין – פאדובה, תרל"ז – הערות 
בכתב-יד

חיקור דין, מאמר על דיני נפשות עד גמר דין, מאת רבי 
יצחק ברוך הלוי )רב בפירארה(. פאדובה, תרל"ז 1877.

רישומים והגהות בכתב-יד מזרחי-איטלקי.
טוב.  מצב  הקדמית.  המעטפת  ללא  ס"מ.   21 עמ'.   ]1[ נד, 

כתמים וקמטים. דפים מנותקים.

פתיחה: $180

245. Books of Rishonim – First 
Editions
1. Orechot Hayim, Rabbi Aharon son of 
Ya’akov Ha-Cohen of Lounill. Firenze, [1750]. 
First edition. Matches the “Orach Hayim” 
section of the Shulchan Aruch. Approbations 
from the Rabbis and Rabbinical Judges of Italy. 
(Moth damage).
2. Shitah Lo Noda’ Le-Mi, on Masechet 
Kidushin. “Innovative commentaries from 
Masechet Kidushin, by one of the Rabbis… 
his name is unknown”. Constantinople, [1751]. 
Commentaries by the Rishonim on Masechet 
Kinim at the end of the book. The title page’s 
wording is different in this copy and it ap-
parently comes from a later print. (Owner’s 
signature).
3. Shitah Le-Harav Ha-Meiri [Beit Ha-
Bechirah], on Masechet Yevamot. Salonika, 
[1794]. Foreword, after the title page, by Rabbi 
Michael Raphael Shabtai Abulafia, fundraiser 
from Tiberias who found the manuscript at his 
relatives’ house, the Alfandari rabbis’ family 
of Constantinople. (Owner’s ink-stamp: Rabbi 
Mordechai Izik Rabinowitz, Av Beit Din of 
Memel).
4. Ha-Pardess, by Rabbi Shlomo son of 
Yitzchak (Rashi). Rashi and Rishonim 
Halachic rulings. Constantinople, [1802].
Varying sizes and condition.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection. 

Opening Price: $400
246. Chikur Din – Padua, 1877 – 
Handwritten Comments 
Chikur Din, Ma'amar al Dinei Nefashot Ad 
Gmar HaDin, by Rabbi Yitzchak Baruch 
HaLevi (rabbi in Ferrara). Padua, 1877.
Notations and glosses in oriental-Italian 
handwriting. 
 54, [1] pages. 21cm. Without front cover. Good 
condition. Stains and creases. Detached pages. 

Opening Price: $180
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247. אוסף ספרים שנדפסו בארם צובא
סופרים  מפי  אמרים...  לקוטי  מפרדס,  1. לקוטים 
תרל"ג[.  צובא,  ]ארם  שרים.  יצחק  רבי  מאת  וספרים, 
חלק שלישי, אות ס' עד אמצע ערך "שבת" )נדפס ללא 

שער ולא נשלם בדפוס(.
חמווי.  אליהו  רבי  מאת  תורה  חידושי  אליהו,  2. פה 
א'-ב'  חלקים   .]1914-1915 ]תרע"ד-תרע"ה  צובה,  ארם 
כללי  מחברת  נפרד:  שער  א'  חלק  בסוף  יחד.  כרוכים 
דקדוק הקריאה, מאת רבי מנשה סתהון. חתימת בעלים 

בשער מחברת כללי הדקדוק. 
יוסף  רבי  מאת  דינים  שמים,  וברכות  יוסף  3. וילקט 

סתהון. ארם צובא, תרע"ה ]1915[. 
4-5. מחברת פרחי שושנים, מוסר בדברי שיר ומליצה, 
מאת רבי מנשה סתהון. ארם צובא, העת"ר ]1910[. כרוך 
לילדי  החנוך  "דרך  בענין  תורה,  של  דרכה  ספר  עמו: 
ירושלים,  שער,  ללא  )נדפס  המסורת  פי  על  ישראל" 

]תרפ"ז[(.
6. שלחן המלך, דינים מלוקטים בידי רבי שמואל לאו

ניאדו. ארם צובא, תרפ"ג ]1923[. 
7. מנחת יהודה, רמזים בפרדס התורה מאת רבי יהודה 
עטיה. ארם צובא, תרפ"ד ]1924[. חלק ראשון, על ספר 
בראשית. בסופו: ארבעה דרושים )הספדים(, שנים מאת 
רבי עזרא חמווי, אחד מאת רבי עזרא עבאדי שעיו ואחד 

מאת רבי יאודה דוויך הכהן.
דוויך  רבי משה  המדה, מאת  קנה  ספר  עם  8. תהלים 
הקדשה  )מודבקת   .]1926[ תרפ"ו  צובא,  ארם  הכהן. 

מודפסת, עם מילוי בכת"י(. 

גודל ומצב משתנים. בחלקם חתימות בעלים: "אברהם לופס"; 
הקדשה "לבית הכנסת של הצדיק יצחק דבח", ועוד. 

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $700

דפוסי המזרח והמזרח הרחוק
Books Printed in the East and the Far East247. Collection of Books Printed 

in Aleppo
1. Likutim Mipardess, a compilation of arti-
cles… of authors and books, by Rabbi Yitzchak 
Shrim. [Aleppo, 1873]. Part 3, the letter 
Samech until the middle of Entry "Shabbat" 
(printed without title page and printing not 
completed).
2. Pe Eliyahu, Torah novella by Rabbi Eliyahu 
Chamawe. Aleppo, [1914-1915]. Parts 1-2 are 
bound together. At the end of Part 1 a separate 
title page: Machberet Klalei Dikduk HaKeri'a, 
by Rabbi Menashe Sathun. Owners' signatures 
on title page of notebook of Machberet Klalei 
Dikduk. 
3. VaYelaket Yosef U'Virkot Shamayim, 
Jewish laws by Rabbi Yosef Sathun. Aleppo, 
[1915].
4-5.  Notebook Pirchei Shoshanim, ethics in 
poetry and phrase, by Rabbi Menashe Sathun. 
Aleppo, 1910. Bound with: Darka Shel Torah, 
on "the manner of educating Jewish children" 
according to our heritage (printed without title 
page, Jerusalem, [1927]).
6. Shulchan HaMelech, collected laws by 
Rabbi Shmuel Laniado. Aleppo, 1923.
7. Minchat Yehuda, Torah thoughts by Rabbi 
Yehuda Atia. Aleppo, 1924. Part 1, on Bereshit. 
At the end: four sermons (eulogies), two by 
Rabbi Ezra Chamawe, one by Rabbi Ezra 
Abadi Shaiyo and one by Rabbi Yeuda Dwek 
HaCohen.
8. Tehillim (Psalms) with Knei HaMida, by 
Rabbi Moshe Dwek HaCohen. Aleppo, 1926. 
(A printed dedication is pasted on book, filled 
out by hand). 
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $700
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248. אוסף ספרי תפלות מדפוסי בגדאד
1. מועדים לשמחה, תפלות לשלש רגלים כמנהג ק"ק 

בגדאד ואגפיה. בגדאד, ]תרס"ז 1907[. 
2-3. כפור תמים, סדר תפלה ליום הכפורים כמנהג ק"ק 
ספרדים ומנהגי בגדאד ואגפיה. בגדאד, ]תרס"ח 1908[. 

חלקים א'-ב' בכרכים נפרדים.
ק"ק  כמנהג  השנה  לראש  תפלה  סדר  טוב,  4. זכרון 
ספרדים ומנהגי בגדאד ואגפיה. בגדאד, ]תרס"ח 1908[. 

חתימת בעלים מזרחית בדף השער.
כי  לשמחה",  "מועדים  בשולי  מציין  מהלמן  ]ד"ר 
מתחברים  תמים  וכפור  טוב  זכרון  לשמחה,  "מועדים 

למחזור שלם, שהוא יקר מציאות"[.
5. סדר מנחה וערבית לשלש רגלים, עם ברכת העירוב 
הקפות,  ושבעה  המזון  וברכת  ויום,  לילה  של  וקידוש 

וברכת האילנות. בגדאד, ]תרע"ב 1912[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

249. אוסף תיקוני תפילות, אדרא רבא ושיר 
השירים - בגדאד

מספר  מלוקטים  ונוסחאות  תיקונים  תפלה,  1. תקון 
)בגדאד(,  בבל  הרש"ש.  ומסידור  האר"י  של  הכוונות 

]תר"ל 1870[. 
עם  זוטא,  ואדרא  רבא  אדרא  כולל  זקנים,  2. הדרת 
השער  )חסר   .]1891 ]תרנ"א  בגדאד,  ותפלות.  פיוטים 

הראשון, המקוצר(.
3. מאיר בת עין, ליקוטי הלכות מרבי מאיר בעל הנס. 
רבי  להילולת  פזמונים  בסופו   .]1905[ סתר"ה  בגדאד, 
מאיר, ומכתב. )השער נדפס בדיו זהובה. הקדשה בכתב-

יד בדף השער(.
4. שיר השירים עם תרגום ושרח ערבי. בגדאד, ]תרס"ה 

248. Collection of Prayer Books 
Printed in Baghdad 
1. Mo'adim L'Simcha, prayers for the festi-
vals according to the custom of the Baghdad 
Community. Baghdad, [1907].
2-3. Kippur Tamim, Seder Tefila for Yom 
Kippur according to the custom of Sefardim 
and Baghdad and its outskirts. Baghdad, [1908]. 
Parts 1-2 in separate volumes.
4. Zikaron Tov, Seder Tefila for Rosh HaShana 
according to the custom of the Sefardim and 
Baghdad and its outskirts. Baghdad, [1908]. 
Owners' Oriental signatures on title page.
[Dr. Mehlman notes on the margins of Mo'adim 
L'Simcha, that Mo'adim L'Simcha, Zikaron Tov 
and Kippur Tamim joined together constitute a 
complete Machzor, which is very rare].
5. Seder Mincha V'Arvit L'Shalosh Regalim, 
with the blessing of Eruv and Kiddush of night 
and day, and birkat hamazon and the seven 
hakafot, and birkat ha'ilanot. Baghdad, [1912].
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $180

לערבית  ותרגום  ארמי  תרגום  העברי,  המקור   .]1905
של התרגום הארמי. בסופו: פזמונים. )דף השער קרוע 

ומנותק(.
ראש  בערב  הקדש  משמרת  סדר  החדש,  5. משמרת 
חדש, הלילה והיום. בגדאד, ]תרס"ח 1908[. כולל מספר 

פזמונים.
6-7. אדרא רבא, עם פי' יין הרקח... בו מלוקט פירוש 
אד"ז ואדרא רבא... מיוסדים על פי' האר"י ז"ל. בגדאד, 
יין  פי'  עם  זוטא,  אדרא  עמו:  כרוך   .]1909 ]תרס"ט 
חסרים  דפים  חמשה   ,]1909 ]תרס"ט  בגדאד,  הרקח. 

בסופו )שירים(.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $350
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250. דפוסי בגדאד - אוסף ספרים
מחכמי  התורה  על  מאמרים  ליקוט  צופים,  1. נופת 
בבל, חלק א' ]ספר בראשית[, מאת רבי שלמה בן עאבד 

תווינה. "בבל רבתי" ]בגדאד[, ]תרל"ט 1879[.
ב"ר  מאיר  רבי  מאת  והדרכה,  מוסר  אבות,  2. נחלת 

אליהו ]מווילנא[. בגדאד, תרנ"ב ]1892[. 

250. Baghdad Printing – Book 
Collection
1. Nofet Tzufim, a compilation of essays in 
the Torah by Babylonian scholars, Part 1, 
[Bereshit], by Rabbi Shlomo son of Abbed 
Tawina. "Bavel Rabbati" [Baghdad], [1879].
2. Nachalat Avot, ethics and guidance, by 
Rabbi Meir son of Eliyahu [of Vilna]. Baghdad, 
1892.
3. Nevu'at HaYeled [Nachman Katufa]. 
Baghdad, [1914].
4. HaMatchil, Part 1, "Beginners book" – for 
learning Hebrew. Baghdad, 1914. Printed for the 
students of Midrash Talmud Torah HaGadol.
5-6. Likutei Imrei El, collected works and no-
vella on the Torah, by Rabbi Yechezkel Meir son 
of Rahamim Avraham. Baghdad, [1934-1935]. 
Two volumes: Shemot and Vayikra.
Varied size and condition. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

249. Collection of Tikunei 
Tefilot, Idra raba and the Song of 
Songs – Baghdad
1. Tikun Tefilah, amendments and versions 
collected from Ha'Ari's book of Kavanot and 
from HaRashash Sidur. Baghdad, [1870].
2. Hadrat Zekeinim, including Idra Raba and 
Idra Zuta, with liturgical poems and prayers. 
Baghdad [1891]. (First title, concise, is missing).
3. Meir Bat Ayin, anthology of rules by Rabbi 
Meir Ba'al Ha'Ness. Baghdad, [1905]. At the end 
are songs for Rabbi Meir Celebrations, and a 
letter. (Title printed in golden ink. Handwritten 
dedication on title page).
4. Shir Ha'Shirim with translation in Arabic. 
Baghdad, [1905]. The Hebrew origin, Aramaic 
translation and translation into Arabic of the 
Aramaic translation. At the end: songs. (Title 
page torn and detached).
5. Mishmeret Ha'Chodesh, Seder Mishmeret 
Ha'Kodesh on Rosh Chodesh, the night and the 
day. Baghdad, [1908].
6-7. Idra Raba, Baghdad, [1909]. Bound with: 
Idra Zuta. Baghdad, [1909], five leaves at the 
end are missing.
Various sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $350

3. נבואת הילד ]נחמן קטופא[, "משנת תל"ב לחרבן... 
ונתנבא חמשה נבואות...". בגדאד, ]תרע"ד 1914[.

ללימוד   – למתחילים"  "ספר  א,  חלק  4. המתחיל, 
תלמידי  עבור  נדפס   .]1914[ תרע"ד  בגדאד,  עברית. 

"מדרש תלמוד תורה הגדול".
5-6. לקוטי אמרי אל, ליקוטים וחידושים על התורה, 
בגדאד,  אברהם.  רחמים  בן  מאיר  יחזקאל  רבי  מאת 
ספר  על  כרכים:  שני   .]1934-1935 ]תרצ"ד-תרצ"ה 

שמות ועל ספר ויקרא.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $250
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251. ספרי משלים, פזמונים ושירים מדפוסי 
בגדאד

1-2. קצת חייקאר, סיפור אחיקר... שר המלך סנחריב, 
ונסיעתו  ]נדן[...  נאתאן  אחותו  בן  עם  אותו  והקורות 
לפרעה סלטאן מצרים. בגדאד, ]תר"ן 1890 בערך[. כרוך 
עמו: אמתאל אל דאודייה ]משלי דוד[. חוברת ראשונה, 

בגדאד, תרפ"ז ]1927[. ערבית, באותיות עבריות.
ופזמונים,  נעימים  פיוטים  כולל  ותשבחות,  3. שירות 
 1895 תרנ"ה  ]בגדאד,  נג'ארה.  ישראל  רבי  מאת  חלקם 

בערך[.
4. ספר השירים, כולל שירים ושבחות. בגדאד, ]תרס"ו 

1906[. תטו שירים ופזמונים.
5. פזמונים, סימן אברהם. ]בגדאד, תר"ף 1920 בערך[. 
הפיוטים בעברית ובערבית באותיות עבריות. נדפס ללא 

שער.
ולמוו לשבתות  נקודות  עם  פזמונים  שירים,  6. קול 
מקצתם  פזמונים,  קיח   .1932 תרצ"ב  בגדאד,  עדים. 

בערבית-יהודית.

גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".
נדירים, חלקם לא נרשמו ברשימות הביבליוגרפיות של 

יערי.

פתיחה: $250

252. אוסף ספרים שנדפסו במצרים
ולרגלים  השנה  לעתות  ומכתם...  חפץ,  לכל  1-2. עת 
ולמועדים ולכל עתות שמחה וגיל, מאת רבי יעקב אבן-
צור )יעב"ץ(. נא אמון )אלכסנדריה(, ]תרנ"ג 1893[. כרוך 
שירי...  עם  ז"ל.  צור  אבן  רבי משה  צלצלי שמע,  עמו: 
ר' שלום אבן צור ז"ל. אסכנדריה )אלכסנדריה(, תרנ"ב 

 .]1892[
מהמה  יעקב  רבי  מאת  מהרי"ף,  ותשובות  3. שאלות 
)עם   .]1901[ תרס"א  )אלכסנדריה(,  אסכנדריה  פראג'י. 

שער מעטפת(.
4. מטעם המלך, פירושים על אגדות חז"ל בסדר א"ב, 
מאת רבי חיים עמרם. חלק שני. נא אמון )אלכסנדריה(, 

תרס"ח ]1908[ )חלק זה נדפס אחרון(. 
ומנהגיו,  דיניו  נוסחאותיו,  ותועלתו,  5. הקדיש, מקורו 
תרע"ט  )קהיר(,  קיירה  הכהן.  מנדל  מנחם  אהרן  רבי 

1919. יידיש, עברית ואנגלית.
6. קונטרס עגונות, הסכמת רבני הדור להתיר גט, מאת 

רבי אהרן מנדל הכהן. קיירה )קהיר(, תרפ"ד ]1924[. 
שנמצא  הזקן,  להלל  מיוחס  המת,  מעשה  7. פרק 
מאת  והערות  מבוא  ר"ן.  ה"א  בערך  ישן  בכ"י  בדמשק 

רבי יעקב משה טולידאנו. קהיר, תרצ"א ]1931[. 
הי"ו  ספרדים  ק"ק  כמנהג  ישראל  בני  תפלת  8. סדור 
דפוס  קהיר,  ולשבתות.  לחול  וערבית  מנחה  שחרית,   –

יוסף יחזקאל, תש"ו 1946. 

רבי  של  חותמות  מהספרים:  )בחלק  משתנים.  ומצב  גודל 
רפאל זילברמן אב"ד צפת והגליל ורבי אברהם ליב זילברמן 

אב"ד צפת(.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $350

251. Books of Parables, Poems and 
Songs Printed in Baghdad
1-2. Ketzat Chaiker, the story… of a officer 
of King Sancheriv, and what happened to him 
with his nephew Nadan… and his travels to 
Pharoah Sultan of Egypt. Baghdad, [c. 1890]. 
Bound with: Amtal El Daudia [Parables of 
David]. First booklet, Baghdad, 1927. Arabic, in 
Hebrew letters.
3. Shirot V'Tishbachot, contains pleasant 
piyutim and poems, some by Rabbi Yisrael 
Nagara, [Baghdad, c. 1895].
4. Sefer HaShirim, contains songs and praises. 
Baghdad, [1906]. 415 songs and poems.
5. Pizmonim, Siman Avraham. [Baghdad, c. 

1920]. The piyutim are in Hebrew and Arabic 
in Hebrew letters. Printed without title page.
6. Kol Shirim, poems with vowels for Shabbat 
and festivals. Baghdad, 1932. 118 poems, some 
in Jewish-Arabic.
Varied size and condition. Owners' signatures.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.
Rare, some were not listed in the bibliographic 
lists of Ya'ari. 

Opening Price: $250

252
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252. Collection of Books Printed 
in Egypt 
1-2. Et L'Chol Chefetz, for occasions during the 
year and for festivals and joyous occasions, by 
Rabbi Ya'akov Ebn Tzur (Yavetz). Alexandria, 
[1893]. Bound with Tziltzelei Shama, Rabbi 
Moshe Ebn Tzur. Including poems… by Rabbi 
Shalom Ebn Tzur. Alexandria, 1892.
3. Responsa of the Rif, by Rabbi Ya'akov 
Mahama Faragi. Alexandria, [1901]. (Includes 
title-cover). 
4. MiTa'am HaMelech, commentaries on 
Aggada in alphabetical order, by Rabbi Chaim 
Amram. Part 2. Alexandria, 1908 (this part was 
printed last).
5. HaKaddish, its source and benefit, versions, 
laws and customs by Rabbi Aharon Menachem 
Mendel HaCohen. Cairo, 1924.
6. Kuntress Agunot, approbations by the 
rabbis of that generation to permit a Get (di-
vorce contract), by Rabbi Aharon Mendel 
HaCohen. Cairo, 1924. 
7. Perek Ma'ase Hamet, attributed to Hillel 
HaZaken, found in Damascus in an old manu-
script c. 1490. Introduction and notes by Rabbi 
Ya'akov Moshe Toledano. Cairo, 1931.
8. Siddur Tefilat Benei Yisrael according 
to the Sefardic custom – Shacharit, Mincha 
and Arvit (morning, afternoon and evening 
prayers) for weekdays and Shabbat. Cairo, 
Yosef Yechezkel Printi ng, 1946.
Varied size and condition. (In some of the books: 
Stamps of Rabbi Rafael Zilberman Rabbi of 
Safed and the Galillee and Rabbi Avraham Leib 
Zilberman Rabbi of Safed).
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $350

253. אוסף ספרים מדפוסי תוניס, אלג'יר 
ולוב 

1. ְּפִרי קֶֹדׁש, פשטים ומאמרים... וכללים וידיעות, מאת 
רבי צמח לוי. תונס )תוניס(, ]תרנ"א 1891[. 

)תוניס(,  יוסף סלאמא. תונס  רבי  זמרה, מאת  2. שירי 
]תרס"ה 1905[. עברית וערבית באותיות עבריות. 

3. אילת השחר, דרושים מאת רבי שמואל טייב. תונס 
)תוניס(, ]תרע"א 1911[. 

פרחים,  ליקוטי  עם  תהלים[  ]מזמורי  פנחס,  4. ויעמד 
]תרע"ז  )תוניס(,  תונס  חדאד.  רחמים  פנחס  רבי  מאת 

1917[. חתימות בעלים.
5. ספר בני אליהו וספר זכרון אליהו, והוא ספר קהלת 

ומתורגם ומפורש בלשון ערבית וצרפתית, עם י"א פירו
שים. קונסטנטין )אלג'יר(, ]תוניס, תרפ"ז 1927[. 

6. תקון הכללי לימי השובבים, מאת רבי יצחק אלפייה. 
תונס )תוניס(, ]תרצ"ח 1938[. 

רבי  מאת  הפרשיות,  בסדר  חידושים  הברית,  7. דברי 
אברהם עלוש. ג'רבה, תער"ג ]1913[. )חותמות, רישום 

בעלים בדף השני(. 
כהן.  משה  כלפון  רבי  מאת  דין,  בית  8-9. מעשה 
רבני  תשובות  שער.  ללא  נדפס   .]1915 תרע"ה  ]ג'רבה, 
ביד  עמו:  כרוך  ג'רבה.  רבני  של  לשאלותיהם  תוניס 
משה, ליקוטי הגהות והערות, הלכות ותשובות, אגדות 
תרע"ה  ]ג'רבה,  מאזוז.  משה  זקן  רבי  מאת  ודרשות, 

1915[. נדפס ללא שער. 
10. יוסף חן, דרושים ודינים, מאת רבי יוסף רובין. טריו

פולי, תפר"ח 1928. עברית וערבית באותיות עבריות.

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

253. Collection of Books Printed 
in Tunisia, Algeria and Libya
1. Pri Kodesh, literal explanations and 
articles… rules and facts, by Rabbi Tzemach 
Levi. Tunisia, [1891].
2. Shirei Zimra, by Rabbi Yosef Salama. 
Tunisia, [1905]. Hebrew and Arabic in Hebrew 
letters. 
3. Ayelet HaShachar, homiletics by Rabbi 
Shmuel Taieb. Tunisia, [1911].
4. VaYa'amod Pinchas, [Psalms] with compi-
lation of nice commentaries, by Rabbi Pinchas 
Rachamim Chadad. Tunisia, [1917]. Owners' 
signatures. 
5. Benei Eliyahu and Zichron Eliyahu, The 
Book of Kohelet translated and explained in 
Arabic and French, with 11 commentaries. 
Constantinople (Algeria), [Tunisia, 1927]. 
6. Tikun HaKlali for the days of Shovavim, by 
Rabbi Yitzchak Alfia. Tunisia, [1938].
7. Divrei HaBrit, novella on the Torah weekly 
portions, by Rabbi Avraham Alush. Djerba, 1913. 
(Stamps, owners' inscriptions on second leaf).
8-9. Ma'ase Beit Din, by Rabbi Kalfon Moshe 
Cohen. [Djerba, 1915]. Printed without title 
page. Responsa of Tunisia rabbis to questions 
of Djerba rabbis. Bound with: B'Yad Moshe, 
compilation of glosses and notes, halachot 
and responsa, agadot and homiletics, by Rabbi 
Zaken Moshe Mazuz. [Djerba, 1915]. Printed 
without title page.
10. Yosef Chen, homiletics and laws, by Rabbi 
Yosef Rubin. Tripoli, 1928. Hebrew and Arabic 
in Hebrew letters. 
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection. 

Opening Price: $250



  167 |  דפוסי המזרח והמזרח הרחוק

254. ספרי תפלות ופיוטים, מוסר ומעשיות 
מדפוסי כלכתא

בחלק  פגעי עש   .]1843 ]תר"ג  כלכתה,  הישר.  1. ספר 
מן הדפים. 

כלכתה,  הכהן.  גוריון  בן  יוסף  מאת  יוסיפון  2. ספר 
]תר"א-תר"ב 1841-1842[. חתימות בעלים "הצעיר דויד 

ששון צאלח". פגעי-עש.
כלכתה,  עראקי.  אלעזר  רבי  מאת  הפזמונים,  4. ספר 
מאת  פיוטים  ביניהם,  ופזמונים.  פיוטים   .]1842[ תר"ב 

רבי ישראל נג'ארה ורבי שלום שבזי. 
5. ספר הפזמונים, רבי אלעזר עראקי. כלכתה, ]תרט"ז 

 .]1856
בעה"ק  לומר  שנוהגין  מה  כפי  עלמין,  בית  6. תפלת 
בית  תפלת  שער.  ללא  נדפס  תרי"א(.  )כלכתה,  חברון. 

יום הכפו וערב  ועלמין עם הוספות לערב ראש השנה 
רים. )חתימות בעלים ורשימת שמות נפטרים(.

7. חנוכת הבית לדוד, על ענייני חנוכה, מאת רבי שלמה 
השער  לדף  מעבר   .]1885 ]תרמ"ה  כלכתה,  תווינה. 

הקדשה מאת המחבר, בדפוס ובכתב-יד.
ודינים לחנוכה, בתרגום ערבי  ניסא, ברכות  8. פרסומי 
כלכתה,  תווינה.  שלמה  רבי  מאת  עבריות,  באותיות 
]תרמ"ח 1887[. כולל בסופו 4 דף עם סיפור נס חנוכה 
בערבית באותיות עבריות )אינם נמצאים בכל העותקים(.
יוסף  דוד  אליהו  רבי  מות  על  דרוש  אליהו,  9. מדרש 
עזרא, מאת רבי שלמה תווינה. כלכתה, תרח"ם ]1888[. 
בגדאד  בעי"ת  הנהוג  הערבי  שרח  עם  רות  10. מגלת 
שלמה  רבי  מאת  ישי  חוטר  פירוש  עם  הודו,  ובערי 

תווינה. כלכתה, ]תרמ"ט 1889[. 
ערבי  בתרגום  פורים  נס  מעשה  פורים,  11. אגרת 
כלכתה,  תווינה.  שלמה  רבי  מאת  עבריות,  באותיות 

]תרמ"ט 1889[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $750

254. Books of Prayers and 
Piyutim, Ethics and Tales from 
Calcutta Printing
1. Sefer HaYashar. Calcutta, [1843]. Moth 
damage on some leaves.
2. Josephus by Yosef Ben Gurion HaCohen. 
Calcutta, [1841-1842]. Owners' signatures 
"David Tzalach". Moth damage.
4. Sefer HaPizmonim, by Rabbi Elazar Araki. 
Calcutta, 1842. Piyutim and poems. Including 
piyutim by Rabbi Yisrael Nagara and Rabbi 
Shalom Shabazi.
5. Sefer HaPizmonim, by Rabbi Elazar Araki. 
Calcutta, [1856].
6. Tefilat Beit Almin, according to version used 
in Hebron. [Calcutta, 1851]. Printed without 
title page. Prayer for cemetery with additions for 
days preceding Rosh HaShana and Yom Kippur. 
(Owners' signatures and list of dead).
7. Chanukat HaBayit L'David, about 
Chanukah, by Rabbi Shlomo Tawina. Calcutta, 
[1885]. On back of title page author's dedication 
printed and handwritten.
8. Pirsumei Nissa, blessings and laws for 
Chanukah, with Arabic translation in Hebrew 
letters, by Rabbi Shlomo Tawina. Calcutta, 
[1887]. Includes 4 leaves at the end with Sipur 
Ness Chanukah (the story of the miracle of 
Chanukah) in Arabic with Hebrew letters (not 
found in all copies).
9. Midrash Eliyahu, homiletic on the death 
of Rabbi Eliyahu David Yosef Ezra, by Rabbi 
Shlomo Tawina. Calcutta, 1888.
10. Megillat Ruth with Arabic translation 
customary in Baghdad and cities in India, with 
commentary Choter Yishai by Rabbi Shlomo 
Tawina. Calcutta, [1889].
11. Igeret Purim, the story of the miracle of 
Purim in Arabic translation with Hebrew let-
ters, by Rabbi Shlomo Tawina. Calcutta, [1889].
Varied size and condition. 

From Dr. Israel Mehlman's private collection. 

Opening Price: $750

253
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255. אוסף ספרי הלכה מדפוסי כלכתה
אברהם  רבי  מאת  ומנהגים,  הלכות  אברהם,  1. חיי 

כלפון. כלכתה, תר"ד-תר"ה ]1844[. )נייר כחול(. 
קארו,  יוסף  רבי  מאת  שחיטה,  הלכות  משה,  2. ימין 
החלק   .]1844[ תר"ד  כלכתה,  מהרמ"א.  הגהות  עם 
"זכרון לבני ישראל" נכרך בנפרד, ראה להלן. ללא החלק 

"שוחטי הילדים". חתימת בעלים.
רבי  מאת  שחיטה,  הלכות  על  ישראל,  לבני  3. זכרון 

אברהם מזרחי. כלכתה, תר"ד ]1844[.
רבי  מאת  וטרפות,  שחיטה  הלכות  קדושה,  4. שערי 

יחיא צאלח. כלכתה, ]תרי"א 1851[. 

255. Collection of Halachic 
Books Printed in Calcutta 
1. Chayei Avraham, halachot and customs, by 
Rabbi Avraham Chalfon. Calcutta, 1844. (Blue 
paper).
2. Yemin Moshe, laws of Shechita, by Rabbi 
Yosef Karo, with Rama's glosses. Calcutta, 1844. 
The section "Zikaron Livnei Yisrael" was bound 
separately, see below. Without the section 
"Shochatei HaYeladim". Owners' signatures.
3. Zikaron Livnei Yisrael, laws of Shechita, by 
Rabbi Avraham Mizrachi. Calcutta, 1844.
4. Sha'arei Kedusha, laws of Shechita and 
Treifot, by Rabbi Yichye Tzalach. Calcutta, 
[1851].
5. Zevach Todah, explanation of laws of 
Shechita and Treifot by Rabbi Yosef Karo, 
with Rama's glosses. Calcutta, [1851-1852]. (On 
back of title page: inscriptions in Yemenite 
handwriting).
6. Yimalet Nafsho, words of ethics and 
manner of fulfilling mitzvoth, by Rabbi 
Avraham Shalom Chamawe. Calcutta, [1884].
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection. 

Opening Price: $750

והלכות  שחיטה  הלכות  על  ביאור  תודה,  5. זבח 
טריפות לרבי יוסף קארו, עם הגהות מהרמ"א. כלכתה, 
רישומים  לשער:  )מעבר   .]1851-1852 ]תרי"א-תרי"ב 

בכת"י תימני(.
6. ימלט נפשו, דברי מוסר ודרכי שמירת המצוות, מאת 

רבי אברהם שלום חמווי. כלכתה, ]תרמ"ד 1884[. 

גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $750

256. ספרי פזמונים ושבחות – דפוסי בומבי
בומבי,  עראקי.  אלעזר  רבי  מאת  הפזמונים,  1. ספר 
]תרט"ז 1856[. רנה שירים ופיוטים, בלתי מנוקדים, וכן 
וכחול.  לבן  נייר  )דפוס אבן על  הקפות לשמחת תורה. 

חתימות בעלים(.
עראקי.  אלעזר  רבי  מאת  השנה,  כל  של  2. שבחות 
בומבי, תרמ"ז ]1887[. בקשות, פיוטים ופזמונים "לשבת 
קדש", "שירי חידות", בקשות "לראש השנה" ופזמונים. 

)2 דף חסרים, נמצאים בצילום(.
3. פזמונים לשמחת תורה כמנהג בגדאד. בומבי, תרע"ב 

 .1912
שירי  ותשבחות...  שירות  כולל  ישראל,  זמרי  4. ספר 
בומבי,  תורה.  שמחת  של  והקפות  ופזמונים  תקוה 

]תרצ"ג 1933[. 

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $600
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256. Books of Songs and Praise – 
Bombay Printing
1. Sefer HaPizmonim, by Rabbi Elazar Araki. 
Bombay, [1856]. Songs and piyutim, with-
out vowels, and hakafot for Simchat Torah. 
(Lithographic printing on white and blue paper. 
Owners' signatures).
2. Shvachot Shel Kol HaShana (Praises 
for the Whole Year), by Rabbi Elazar Araki. 
Bombay, 1887. Bakashot, piyutim and songs 
for Shabbat Kodesh, Shirei Chidot, Bakashot 
for Rosh HaShana and songs. (2 missing leaves, 
photocopied).
3. Pizmonim L'Simchat Torah according to 
Baghdad custom. Bombay, 1912. 
4. Zimrei Yisrael, including songs and 
praise… songs of hope and pizmonim and 
hakafot for Simchat Torah. Bombay, [1933].
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $600

257. אוסף דפוסים עבריים מבומבי
1. מגלת אסתר. ]בומבי, תרמ"ו 1886[. עברית ומרטהי 

עמוד מול עמוד.
2. ספר מפטירות השנה. בומבי, תרמ"ז ]1887[.

 .]1887[ תרמ"ז  בומבי,  הצדיק.  יוסף  קצת  3. האדי 
ערבית באותיות עבריות.

תרמ"ז  בומבי,  אלקלעי.  יהודה  רבי  קורא,  4. קול 
]1887[. עם שרח ערבי.

5. שרח איכה בל ערבי )כמנהג בגדאד וערי אינדייא(. 
באותיות  בערבית  איכה  מגלת   .]1889[ תרמ"ט  בומבי, 
עבריות, תרגום זה שונה מתרגומו של רבי סעדיה גאון. 

תיקונים רבים בכ"י מזרחי.
שיר השירים, עם תרגום יונתן )ארמי( ותרגום  6. ספר 

ערבי באותיות עבריות. בומבי, תרנ"ד ]1894[. 
7. ]דקדוק[, ספר דקדוק לשפה העברית, כתוב באחת 

257. Collection of Hebrew 
Printing from Bombay
1. Megilat Esther. [Bombay, 1886]. Hebrew 
and Marathi one page opposite another. 
2. Maftirot Hashana. Bombay, 1887.
3. Hadi Ktzat Yosef HaTzadik. Bombay, 1887. 
Arabic in Hebrew letters.
4. Kol Koreh. Rabbi Yehuda Alkalai. Bombay, 
1887. With Arabic translation. 
5. Eichah Bil Arabi (according to Baghdad and 
Indian cities’ custom). Bombay, 1889. Megilat 
Eichah in Arabic in Hebrew letters, translation 
differs from Rabbi Se’adya Gaon’s translation. 
Many corrections in Oriental handwriting.
6. Shir HaShirim, with Targum Yonatan 
(Aramaic) and Arabic translation in Hebrew 
letters. Bombay, 1894. 
7. [Dikduk], Sefer Dikduk L’Safa Ha’Ivrit 
(Hebrew Grammar Book), written in Indian 
dialect. [Bombay, 1920's? no note of year of 
printing. Rare, biographically unknown].
Varied size and condition. Some books have 
owners’ signatures.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.
Rare. Some of the books are bibliographically 
unknown. 

Opening Price: $600

שנת  ציון  ללא  ה-20?  שנות  ]בומבי,  הודו.  משפות 
הדפסה. נדיר ולא ידוע ביבליוגרפית[.

גודל ומצב משתנים. בחלק מהספרים חתימות בעלים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

נדירים. חלק מהספרים אינם ידועים ביבליוגרפית.

פתיחה: $600
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258. שלשה ספרי תפלות – בומבי
ק"ק  כמנהג  תפלה  סדר  שני,  חלק  נסים,  1. מעשה 
ספרדים לכל שבתות השנה, עם תרגום לערבית-יהודית. 

בומבי, תרמ"ט 1888. ]חסר דף הסכמות בהתחלה?[.
תר"ס  בומבי,  השנה.  לראש  תפילות  לטובה,  2. זכרון 
מלא  אל  תפילת  עם  בכת"י  דף  הספר  ]בתוך   .1899

רחמים[.
3. סדר תפלת החדש, סידור כמנהג ק"ק ספרדים, עם 
]עברית   .1934 תרצ"ה  בומבי,  מרטהי.  לשפת  תרגום 

ומרטהי עמוד מול עמוד[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $500

258. Three Prayer Books 
– Bombay
1. Ma'aseh Nissim, Part II, prayer book follow-
ing the customs of the Sephardic communities, 
for all Sabbaths of the year, with translation 
into Jewish-Arabic. Bombay, 1888. [Page of ap-
probations at the beginning is missing ?].
2. Zichron LeTovah, Prayers for Rosh 
Hashanah. Bombay, 1899. [Handwritten page 
inside book containing the prayer "El Male 
Rachamim"].
3. Seder T'filat HeChadash, prayer book 
following the customs of the Sephardic com-
munities, with translation into the Marathi 
language. Bombay, 1934. [Hebrew and Marathi 
on facing pages].
Varying condition and size.
From Dr. Israel Mehlman's private collection

Opening Price: $500

259. אוסף ספרי סליחות, וידוי ותחנות – 
דפוסי בומבי

תרמ"ה  בומבי,  בגדאד.  כמנהג  נדרים  התרת  1. סדר 
]1885[. )חתימות בעלים "הצעיר אליאו יעקב חוצליר"(.
2. ]קול תחנה וסדר ודוי הגדול[. ]בומבי, תרמ"ו 1885[. 
תפילות ופיוטים לראש השנה ויום הכפורים. דף השער 

חסר.
ודוי הגדול, כמנהג בגדאד. בומבי,  3. קול תחנה וסדר 

תרנ"א 1891. 
]תרנ"א  בומבי,  ותשליך.  נדרים  התרת  עם  4. סליחות 
הספר  גוף  ומרטהי.  אנגלית  בעברית,  השער   .]1891

בעברית ומרטהי, עמוד מול עמוד. 
ק"ק  כמנהג  טבילה  וסדר  עלמין  בית  תפלת  5. סדר 

אבושהר. בומבי, תרמ"ח ]1888[. 
בגדאד,  כמנהג  הגדול  וידוי  וסדר  יעקב  תחנת  6. סדר 
ואנגו עברית   .1907 תרס"ז בומבי,  אנגליש.  תרגום   עם 

לית, עמוד מול עמוד. 
]תרצ"ה[  בומבי,  נדרים.  התרת  עם  סליחות  7. סדר 
הספר  גוף  ומרטהי.  אנגלית  בעברית,  השער   .1935

בעברית ומרטהי, עמוד מול עמוד. 
סליחות עם התרת נדרים, מלוקטים בידי רבי  8. ספר 

שמעון יעקוב כרילכר. בומבי, תרצ"ה 1935. 
כפור.  וליום  השנה  ראש  לימים  ישראל  תחנת  9. סדר 

בומבי, ]תרצ"ג 1933[. כולל שער במרטהי. 

גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים בחלק מהספרים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

נדירים. חלק מהספרים אינם ידועים ביבליוגרפית.

פתיחה: $600
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259. Collection of Selichot, Vidui 
and Techinot Books – Bombay 
Printing
1. Seder Hatarat Nedarim according to 
Baghdad custom. Bombay, 1885.
2. [Kol Techina V'Seder Vidui HaGadol]. 
[Bombay, 1885]. Prayers and piyutim for Rosh 
Hashana and Yom Kippur. Title page missing.
3. Kol Techina V'Seder Vidui HaGadol, ac-
cording to Baghdad custom. Bombay, 1891. 
4. Selichot with Hatarat Nedarim and 
Tashlich. Bombay, [1891]. Title page in Hebrew, 
English and Marathi. The inside of the book 
in Hebrew and Marathi, one page opposite 
another. 
5. Seder Tfilat Beit Almin V’Seder Tevila. 
Bombay, 1888.
6. Seder Techinat Ya’akov V’Seder Vidui 
HaGadol according to Baghdad custom, with 
English translation. Bombay, 1907. Hebrew and 
English, one page opposite another.
7. Seder Selichot Im Hatarat Nedarim. 
Bombay, 1935. Title page in Hebrew, English 
and Martahi. Inside of book in Hebrew and 
Marathi, one page opposite another. 
8. Selichot Im Hatarat Nedarim, compiled 
by Rabbi Shimon Ya’akov Kharilker. Bombay, 
1935.
9. Seder Techinat Yisrael for Rosh Hashana 
and Yom Kippur. Bombay, [1933]. Title page in 
Marathi.
Varied size and condition. Owners’ signatures on 
some of the books.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.
Rare. Some of the books are bibliographically 
unknown. 

Opening Price: $600

260. חוברות פיוטים – פראור )הודו(, 1949
מודפסים  בהודו,  קוצ'ין  יהודי  כמנהג  פיוטים  קונטרסי 

בדפוס-אבן. פראור )הודו(, תש"ט ]1949[.
אתה  הפיוטים:  כולל  פסח.  בליל  לסדר  1. פזמונים 

גאלת, שלח לחולים ו-שמחו אמוני.
2. פזמונים לאומרם אחר קריאת המגלה בפורים. כולל 

הפיוטים: אלה-א דבשמיא ו-אשיר שירים.
3. פזמונים למועדים, לאומרם קודם אתה הראת. כולל 

הפיוטים: גברו חסדי ה' ו-לב ער בשגיונו.

3 קונטרסים. 17 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קפלים וקמטים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

260. Poetry Booklets– Parur 
(India), 1949
Booklets of liturgical poems (piyutim) accord-
ing to custom of the Cochin Jews of India. 
Lithograph print. Parur (India), 1949.
1. Pizmonim L'Seder B'Leil Pesach. Including 
poems: Atah Ga'altah, Shlach LeCholim and 
Simchu Emunai.
2. Pizmonim L'Omram Achar Kriat 
HaMegilla B'Purim. Including poems: Elohah 
DeBashamayim and Ashir Shirim. 
3. Pizmonim L'Moadim, to be recited before 
Atah Har'etah. Including poems: Gavru 
Chasdei H-shem and Lev Er BeShigyono.
3 Booklets. 17cm. Good condition. Light stains, 
folds and creases. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection

Opening Price: $300
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261. איראן – ששה דפוסים
ששה ספרים שנדפסו בטהראן:

תרע"ז- טהראן,  מורה.  אליהו  חיים  רבי  חיים,  1. דרך 
תרע"ט ]1919-1921[. י"ג עקרים, קיצור תולדות ישראל, 
שירים  בסופו:  עבריות.  באותיות  פרסית-יהודית  ועוד. 
בעברית מאת המחבר. רישום בעלים בעברית ובפרסית.
2. תאריכגה' גנבש ציונית ]תולדות התנועה הציונית[, 
מאת מי' עזיזאלאה נעים )עזיז אלה נעים, נשיא הועד 
המרכזי של ההסתדרות הציונית בפרס(. טהראן, תר"ף 

1920. פרסית-יהודית, באותיות עבריות.
3. סדור מנחה וערבית לימי חול, הוצאת אוצר התורה 
צילום  דפוס   .]1955[ תשט"ו  טהראן,  איראן.  וג'וינט 

מתוך סידור.
4. סדר תפארת אדירים, קובץ תפלות. טהראן, תשט"ו 
)חסרים  נוספים.  שערים  ושני  שער-מעטפת   .]1955[

עמ' ה-לב(. 
5. סדור מנחה וערבית לימי שבת וחול, הוצאת אוצר 

התורה – איראן. טהראן, תשכ"ט ]1969[. 

261. Iran – Six Prints 
Six books printed in Teheran:
1. Derech Chaim, Rabbi Chaim Eliyahu 
Moreh. Teheran, 1919-1921. 13 basic tenets of 
faith, a summary of Jewish history, etc. Jewish 
Persian in Hebrew letters. At the end: Hebrew 
poems by the author. Owner's inscription in 
Hebrew and Persian.
2. Ta'arichga Genbash Zionit [History of the 
Zionist Movement], by M. Azizella'a Na'im (Aziz 
Ella Na'im, President of the Central Committee 
of the Zionist Union in Persia). Teheran, 1920. 
Jewish-Persian, in Hebrew letters. 
3. Siddur Mincha V'Arvit L'Yemei Chol 
[Prayerbook of Afternoon and Evening 
Weekday Services], published by Otzar HaTorah 
and Joint Iran. Teheran, 1955. Stereotype print-
ing of parts of siddur.
4. Seder Tiferet Adirim, a collection of prayers. 
Teheran, 1955. title-cover and two additional 
title pages. (Missing pgs. 5-32).
5. Siddur Mincha V'Arvit L'Yemei Shabbat 
V'Chol (Prayer book of Afternoon and Evening 
Services for Weekdays and Shabbat), published 
by Otzar HaTorah – Iran. Teheran, 1969.
6. Megillat Esther. Printed by the Otzar 
HaTorah Management in Iran. [Teheran, c. 
1970]. Stereotype printing. On back cover 
Persian inscription.
Varied size and condition. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $220

6. מגלת אסתר. הובא לדפוס ע"י הנהלת אוצר התורה 
באיראן. ]טהראן, תש"ל 1970 בערך[. דפוס צילום. על 

העטיפה האחורית כיתוב בפרסית.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $220

262. ספרי דיואן - פיוטים וזמירות של 
יהודי תימן, ירושלים

קפא   .]1929 ]תרפ"ט  ירושלים,  ישראל.  1. זמירות 
פיוטים, זמירות, שירות ותשבחות לשבת, פסח, שבועות, 
ולקהלות  עדן  לק"ק  מילה,  וברית  חדש  ראש  סוכות, 
תימן. נדפס על-פי עדן תרנ"א, עם הוספות רבות. חלק 

מהפיוטים בערבית באותיות עבריות.
2. חפץ חיים, ביאור... שחיבר מרנא ורבנא יחיא בן כה"ר 
שלום קרח... על השירות שחיבר... כמהר"ר שלום שבזי. 

261
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262. Liturgical Poems and 
Zemirot of Yemenite Jews 
-  Jerusalem
1. Zemirot Yisrael. Jerusalem, [1929]. 181 pi-
yutim, zemirot, songs and praise for Shabbat, 
Passover, Shavuot, Succoth, Rosh Chodesh and 
circumcision, for Aden and Yemenite commu-
nities. Printed according to Aden 1891 edition, 
with many additions. Some of the piyutim are 
in Arabic in Hebrew letters. 
2. Chafetz Chaim, explanation… by Rabbi 
Yechia son of Rabbi Shalom Korach… on songs 
that composed… Rabbi Shalom Shabazi. [Tel 
Aviv-Jerusalem, 1932]. Some of the piyutim 
are written in Arabic in Hebrew letters. (Cover 
missing). 
3. Sefer HaShirim by Rabbi Shalom Shabazi. 
Jerusalem, 1953. Contains about 300 songs, 
most in Arabic in Hebrew letters. (Tears and 
missing text in several leaves).
Three books printed in long and narrow format. 
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

מהפיוטים  חלק   .]1932 תרצ"ב  ]תל-אביב-ירושלים, 
כתובים ערבית באותיות עבריות. )חסרה מעטפת(.

ירושלים,  שבזי.  שלום  כה"ר  שחבר  השירים  3. ספר 
תשי"ג ]1953[. כולל כשלש מאות שירים, רובם בערבית, 

באותיות עבריות. )קרעים חסרים במספר דפים(.

ומצב  גודל  וארוכה.  צרה  בתבנית  נדפסו  הספרים  שלשת 
משתנים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $150

263. פזמונים לשמחת תורה – שנחאי, 
תרצ"ה

פזמונים לשמחת התורה, כמנהג בגדאד. שנגהי, תרצ"ה, 
)1935(. דפוס צילום מוקטן של מהדורת בומביי תרע"ב 

ותרמ"ה.
מעטפת   1[ עמ',  כט  המעטפת[,  על  מודפס  נוסף  שער   1[
)מקורית(.  קרטון  כריכת  מאד,  טוב  מצב  ס"מ.   13 אחורית[. 

חותמות בעלים בלועזית.

פתיחה: $100

263. Pizmonim for Simchat Torah 
– Shanghai, 1935
Pizmonim for Simchat Torah, as customary 
in Baghdad. Shanghai, (1935). Small-scale 
stereotype printing of Bombay edition, 1885 
and 1912. 
[1 additional title page printed upon cover], 29 
pages, [1 back cover]. 13cm. Very good condition, 
cardboard binding (original). Ownership stamps 
in foreign language. 

Opening Price: $100

264. ספרים שנדפסו בשנחאי 
פליטי  על-ידי  בשנחאי,  שנדפסו  חסידות  ספרי  אוסף 
ורוסיה  ליטא  דרך  ליפן  שנמלטו  מפולין,  השואה 
ברכבת הטרנס-סיבירית ומשם הוגלו ע"י שלטונות יפן 

לשנחאי, סין.
מנדל  מנחם  רבי  מהאדמו"ר  הארץ,  פרי  1. ספר 
ישיבת  אור",  "מפיצי  הדפסה  ועד  הוצאת  מויטבסק. 

חכמי לובלין, שנגהאי )מדינת כינה(, תש"ו )1946(. 
קול שמחה, מהאדמו"ר רבי שמחה בונם מפו 2. ספר 
שיסחא. הוצאת ועד הדפסה "מפיצי אור", ישיבת חכמי 

לובלין, שנגהאי )מדינת כינה(, תש"ו )1946(.
)מעינה של תורה(, רבי אלכסו 3-8. דער תורה קוואל 
פסח.  בראשית-דברים,  חלקים:  ו'  פרידמאן.  זושא  נדר 
תש"ו  שנגהאי,  פולין,  מגולי  ישראל"  "אגודת  הוצאת 
)1946(. מהדורת צילום של דפוס ווארשא )בה מובאת 
הסכמת רבי מנחם זמבא שליט"א ]![, עם תוספת עמוד 
בעת  "ע"י ההיטלראים הפראים,  זכרון למחבר שנהרג, 
ינקום  ה'  הווארשאי בשנת תש"ג,  בגיטו  האיום  הטבח 

דמו"(. מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית.

רבים.  עש  נקבי  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.  כ-22.5  כרכים,   4
כריכות בד חדשות.

פתיחה: $200
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264. Books Printed in Shanghai
A collection of books printed in Shanghai by 
Holocaust refugees from Poland that escaped 
to Japan through Lithuania and Russia in the 
trans-Siberian train. The Japanese government 
deported them to Shanghai, China. 
1. Pri Ha'aretz, by Rebbe Menachem Mendel 
of Vitebsk, Published by "Mefitzei Or" pub-
lishing committee, Chachmei Lublin Yeshiva, 
Shanghai, 1946.
2. Kol Simcha, by Rebbe Simcha Bunim of 
Peshischa. Published by "Mefitzei Or" pub-
lishing committee, Chachmei Lublin Yeshiva, 
Shanghai, 1946.
3-8. Der Torah Kvall (Springs of Torah), Rabbi 
Alexander Zusha Friedman. 6 parts: Genesis-
Deuteronomy, Passover. Published by Agudat 
Yisrael of Polish exiles, Shanghai, 1946
Stereotype edition of the Warsaw printing (with 
the approbation of Rabbi Menachem Zemba [!], 
with the addition of a page of commemoration 
on the author that was killed, "by the wild 
Hitlerites, during the terrible massacre of the 
Warsaw Ghetto in 1943". Bibliographically 
unknown edition.
Four volumes, c. 22.5cm. Fair-poor condition, 
many moth damages. New fabric covers.

Opening Price: $200

265. ספרים מדפוסי שנחאי, 1946-1947
שני ספרים בהוצאת ועד הדפסה "מפיצי אור", ישיבת 

חכמי לובלין בשנחאי:
1. רמתים צופים, והוא פירוש על ספר תנא דבי אליהו 
"ישועות  הפירוש  עם  משיניאבה,  שמואל  רבי  מאת 
של  צילום  דפוס  א'-ב'.  חלקים   .]1946[ תש"ו  יעקב". 

מהדורת ווארשא, ]תרפ"-[.
תש"ז  הורוויץ.  ישעיה  רבי  הברית,  לוחות  2-5. שני 
]1947[. דפוס צילום של יוזעפאף תרל"ט ושל ווארשא 

תרכ"ג. חלקים א'-ד', שער נפרד לכל חלק.

גודל ומצב משתנים. נקבי-עש. כריכות בד חדשות.

פתיחה: $150

265. Books Printed in Shanghai, 
1946-1947
Two books published by the Printing 
Committee "Mefitzei Or", Chachmei Lublin 
Yeshiva in Shanghai:
1. Ramatayin Tzofim, a commentary on Tana 
De've Eliyahu by Rabbi Shmuel of Sieniawa, 
with commentary Yeshuot Ya'akov. 1946. Parts 
1-2. Stereotype printing of Warsaw 1920's 
edition.
2-5. Shnei Luchot HaBrit, Rabbi Yeshaya 
Horowitz. 1947. Stereotype printing of Jozefow 
1879 and Warsaw 1863 editions. Parts 1-4, 
separate title page for each part.
Varied size and condition. Moth holes. New 
fabric covers.

Opening Price: $150

266. אוסף ספרי מהר"ל שנדפסו בשנחאי, 
תש"ו

מהדורות- )מהר"ל(,  ליווא  יהודה  רבי  מספרי  שבעה 
עבור   ]1946[ תש"ו  בשנת  בשנחאי  שנדפסו  מצולמות 
העולם  מלחמת  בימי  לשם  שנמלטו  השואה,  פליטי 

השנייה:
תרמ"ו  ווארשא  של  צילום  דפוס  ישראל,  1. תפארת 

 .1886
2. דרך חיים על מסכת אבות. דפוס צילום של ווארשא 

תרל"ז ]1877[.
3. גור אריה, על ביאור רש"י על התורה. חלקים א'-ה'. 

דפוס צילום של לעמברג תרי"ח ]1858[.
4. נתיבות עולם, חלקים ראשון ושני. דפוס צילום של 

ווארשא תרמ"ד.
5. באר הגולה. ]דפוס צילום של ווארשא תרמ"ז 1887[.
תרל"ג?  ווארשא  של  צילום  ]דפוס  ישראל.  6. נצח 

.]?1873

265
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266. Collection of Books by the 
Maharal Printed in Shanghai, 
1946
Seven books by Rabbi Yehuda Loeb (Maharal), 
Stereotype printings printed in Shanghai in 
1946 for Holocaust refugees who escaped there 
during World War II:
1. Tiferet Yisrael, Stereotype printing of 
Warsaw 1886 edition.
2. Derech Chaim on Pirkei Avot. Stereotype 
printing of Warsaw 1877 edition.
3. Gur Aryeh, on Rashi's commentary on 
the Torah. Parts 1-5. Stereotype printing of 
Lemberg 1858 edition.
4. Netivot Olam, Parts1-2. Stereotype printing 
of Warsaw 1884 edition.
5. Be'er HaGolah. [Stereotype printing of 
Warsaw 1887 edition].
6. Netzach Yisrael. [Stereotype printing of 
Warsaw 1873? edition].
7. Gevurot Hashem. [Stereotype printing of 
Warsaw 1873 edition].
Varied size, c. 23cm. Good condition. Moth holes 
in all volumes. New fabric bindings.

Opening Price: $180

7. גבורות ה'. ]דפוס צילום של ווארשא תרל"ג 1873[. 

נקבי-עש בכל הכרכים.  גודל משתנה, כ-23 ס"מ. מצב טוב. 
כריכות בד חדשות.

פתיחה: $180

267. דרשת הרמב"ן / ילקוט ידיעות האמת 
– שנחאי, תש"ו - חתימת רבי שמואל חרקובר 

לעיני  וישראל  התורה  מעלות  להוכיח  הרמב"ן,  דרשת 
ישיבת מיר.  העמים. בהוצאת חיים פריבערגער תלמיד 
ידיעות  ילקוט  ספר  עם  כרוך   .)1946( תש"ו  שנחאי, 

האמת, מהרמח"ל. שנגהי, תש"ו 1945. 
שמואל  רבי   - ווילענסקי"  "שמואל  רבי  הגאון  חתימת 
מתלמידי  בליטא,  הישיבות  עולם  בחיר  חארקובער, 
ישיבות ראדין וסלובודקה, מהאריות שבחבורת תלמידי 
ממיר  השניה  העולם  במלחמת  שנדדו  מיר  ישיבת 
לשנחאי. עמד בראשות ישיבת "בית התלמוד" בניו-יורק 
יחד עם עמיתו הגאון רבי אריה ליב מאלין. נפטר תש"ך 

1959. מחידושיו יצא לאור הספר "נר שמואל". 
)2(, 32 עמ'; )28 עמ'(, שנז עמ', )29 עמ'(. 19 ס"מ. מצב טוב. 

סימני שימוש, דפים אחדים מנותקים. כריכת בד בלויה. 

פתיחה: $120

267. Drashat HaRamban / Yalkut 
Yediot HaEmet – Shanghai, 
1946 – Rabbi Shmuel Charkover's 
Signature
Drashat HaRamban, proving the advantages 
of Torah and Yisrael. Published by Chaim 
Freiberger, a Mir Yeshiva student. Shanghai, 
1946. Bound with Yalkut Yediot HaEmet, of 
the Ramchal. Shanghai, 1945.
Signed by Rabbi "Shmuel Wilensky" - Rabbi 
Shmuel Charkover, the pride of the Lithuanian 
yeshiva world, student of Yeshivot Radin and 
Slabodka and among the greatest disciples of 
the Mir yeshiva who fled from Mir to Shanghai. 
He headed the Beit HaTalmud Yeshiva in New 
York together with his colleague Rabbi Aryeh 
Leib Malin. Died in 1959. Some of his novellas 
were published in the book "Ner Shmuel".
(2), 32 pages; (28 pages), 357 pages, (29 pages). 
19cm. Good condition. Use marks, several de-
tached leaves. Worn fabric binding.

Opening Price: $120

266
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דפוסי ארץ ישראל וירושלים )כולל ספרים על ארץ ישראל(
Books Printed in Eretz Israel and Jerusalem (Including Books about Eretz Israel)

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

מעבר לדף השער הקדמת המדפיס רבי ישראל ב"ק "וכל הקונים אשר יקנו ויזולו זהבם וכספם על הספרים 
אשר יהיו נדפסים פה באה"ק תוב"ב ובפרט ספרי תהלים עם הזוהר אשר יחזיק בחיקו ובתרמילו, השי"ת 
יצילם מכל צער ונזק ובהלה...". הקדמה ארוכה מהמביא לדפוס, רבי גרשון מרגליות, בה הוא מספר כיצד 
הפציר בישראל ב"ק לא להדפיס את הביאור הקבלי "באורי זוהר" לבדו, אלא לצד פסוקי התהלים, כפי שאכן 

נדפס בסופו של דבר. 
בראש כל מזמור נדפסה "כוונת המשורר". כן כולל הכרך תפילות קודם ואחר תהלים בחול, בשבת, ביום-טוב 

ולליל הושענה רבה, תפלה בעד החולה וסדר פדיון הנפש.
]4[, ט-קנב דף – חסרים 8 דף אחרי ההקדמה, 14.5 ס"מ. נייר איכותי ובהיר, מצב טוב-בינוני. כתמים בשוליים הפנימיים 

של מספר דפים. פגעי-עש. דף השער ודף אחרון מנותקים. כריכת עור עתיקה. 
נדיר. מהספרים הראשונים שנדפסו בידי רבי ישראל ב"ק בעיר צפת, כשנה לאחר יסוד בית דפוסו בעיר.

פתיחה: $2000

268. Sefer Tehilim – Safed, 1833
Sefer Tehilim with the Biurei Zohar and Metzudat Tzion commentary. Safed, 1833, Rabbi 
Israel Beck printing press.
Foreword by Rabbi Israel Beck – the printer – on the back of the title page “And all the buyers 
who will spend their money to buy books printed here in the Holy Land, Books of Tehilim 
especially, with the Zohar, to have and to keep, will be saved and protected by Hashem 
from all harm...”.
Lengthy introduction by Rabbi Gershon Margaliot, who brought the book to press, in which 
he speaks about how he insisted Beck shouldn’t print the Kabbalistic commentary “Biurei 
Zohar” by itself, but on the side of the Tehilim verses, as it was printed eventually. 
The “Kavanat Ha-Meshorer” was printed above each Psalm. The volume also includes prayers 
to be recited prior and after reading Tehilim during week days, Shabbat, Festivals and the 
night of Hoshana Raba, a prayer for the sick and the Seder Pidyon Ha-Nefesh.
[4], 9-152 leaves – missing 8 leaves following the introduction, 14.5cm. High quality light paper, 
good-fair condition. Stains on the inner margins of some leaves. Moth damage. Title page and last 
page are detached. Antique leather binding.
Rare. Among the first books ever printed by Rabbi Israel Beck in Safed, a year after he founded 
his press in the city.

Opening Price: $2000 268
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269. בני ישחק וקול שחל – ירושלים, 
תרמ"ד - הקדשה נאה בכת"י

ספר בני ישחק, דרושים לאירועים ועל פרקי אבות, עם 
קצת שו"ת. מרבי יצחק אקשוטי. ירושלים, תרמ"ד 1884. 
מקושטא  אקשוטי  שבתי  רבי  המחבר,  אחי  ע"י  נדפס 
קול שחל, דרושים  וירושלים, שהדפיסֹו יחד עם ספרו: 

למוסר וליקוטים על תנ"ך. ירושלים, תרמ"ד 1884.
מהמו"ל  הקדשה  דף  מודבק  הפנימי,  הכריכה  דף  על 
בכת"י נאה, חתום "יעל"ה". הקדשה נוספת מודבקת על 

הכריכה.
]3[, קלה, ]2[ דף; ]2[, סט, ]2[ דף. 36 ס"מ. מצב טוב, כתמים 

קלים. כריכה מקורית, בלויה.
ש' הלוי 445, 446.

פתיחה: $120

269. Bene Yishak and Kol Shahal 
– Jerusalem, 1884 – handwritten 
dedication
Bene Yishak, interpretations for special occa-
sions and on the Pirkei Avot, with some respon-
sum. By Rabbi Yitzchak Akshoti. Jerusalem, 
1884.
Printed by the author’s brother, Rabbi Shabtai 
Akshoti from Constantinople and Jerusalem, 
who printed it with his book “Kol Shahal”, 
which includes Mussar interpretations and 
compilations on the Bible. Jerusalem, 1884.
A dedication page by the publisher in beautiful 
handwriting is glued to the inner binding leaf, 
it is signed “Ya'aleh”. Another dedication glued 
to the binding.
[3], 135, [2] leaves; [2], 69, [2] leaves. 36cm. Good 
condition, light stains. Original, worn binding.
S. Ha-Levi 445, 446.

Opening Price: $120

270. ספרי מוסר, הלכה ותפילות - מדפוסי 
ירושלים הראשונים

ירושלים,  אזולאי.  דוד  יוסף  חיים  רבי  אמת,  1. לדוד 
תר"ד 1844. ש' הלוי 25.

ירושלים,  מוסר.  תוכחת  תם.  לרבינו  הישר,  2. ספר 
מכונת  ושל  המערבי  הכותל  של  ציורים   .1864 תרכ"ד 
הדפוס בדפוס החדש של בריל, הכהן וסלומון. ש' הלוי 

97. כריכת קלף.
3. כנסיה לשם שמים, שו"ת ופולמוס נגד מעשי כשפים 
של הנשים העורכות שולחן לשדים. רבי מנשה מטלוב 
סתהון. ירושלים, תרל"ד 1874. )פגינציה שונה מהמופיע 

בש' הלוי 210 ובתקליטור מפעל הביבליוגרפיה(.
4. סדר הושענות בכרך קטן, למען יהיה נקל לכל איש 
ביאור  עם  ההקפות,  בעת  מינים  הד'  עם  אותו  לישא 
ישועות יעקב, רבי חיים הירשענזאהן. ירושלים, תרמ"ז 

1887. ש' הלוי 576.
אריה  צבי  רבי  והתעוררות.  מוסר  הרבים,  5. מזכה 
המחבר  )הקדשת   .1898 תרנ"ח  ירושלים,  ממעזריטש. 

לישיבת בית זלכה, ורישומי בעלות(.
מענדיו זלמן  שניאור  רבי  דרושים.  ה',  עבודת  6. ספר 
הלוי  ש'   .1884 תרמ"ד  ירושלים,  )מנדלוביץ(.  ללאוויץ 

464. חתימות בכת"י ספרדי "הצעיר יוסף יאודה ששון". 
7. צו לצו. דברי מוסר מצואת רבי סמחון חלואה מהעיר 

והראן. ירושלים, תרס"ד 1904.
8. דורש לציון, דרוש לחברת תהלים. רבי יוסף בן-ציון 

דעמאנט אב"ד ביאלטא. ירושלים, תרע"ג 1913.
9-12. ארבעה קונטרסים ממאמרי "אפיקי י"ם" של רבי 
בירושלים  שנדפסו  הירשנזון,  במוהרצ"ה  מרדכי  יעקב 
בשנת תר"ם-תרמ"א 1880-1881. 1. אב"ן שלמה, דברים 
רבי  של  ביא"צ  נזיקין,  סדר  משניות  בסיום  שנאמרו 
אליהו ב"ר שלמה זלמן ]שרהזון[ בבהמ"ד שנות אליהו 
)ש' הלוי 335(. 2. חקור דבר, על עניני עירובין. )ש' הלוי 
)ש'  נשים.  סדר  משניות  לסיום  התורה,  כבוד   .3  .)341
הלוי 343(. 4. נר מצוה, בביאור ברכת זמן על המצוות. 

)ש' הלוי 374(. 
13. קונטרס מי מנוחות, הלכות שבת. רבי משה נחמיה 
כהנוב, ירושלים, תרכ"ו 1866. ש' הלוי 125. בשער: איור 

של קבר זכריה הנביא.
14. ספר חוקות עולם, הלכות כלאיים. רבי משה נחמיה 
)כולל   .551 הלוי  ש'   .1886 תרמ"ו  ירושלים,  כהנוב. 
שער מעטפת ודף הקדשה מודפס, עם הקדשה בכת"י 

וחותמת המחבר(.
15-16. ותתפלל חנה, תפלות בדרך הקבלה ופירושים, 
מרבי פרג' חיים יהודה. ירושלים, ]תרמ"ט-תר"ן -1889
ההגדה,  על  פירוש  כולל  ב'  חלק  א'-ב'.  חלקים   .]1890
דינים, חלק מן ההגדה ותפלות לליל פסח. ש' הלוי 658, 

יערי 1355, אוצר ההגדות 1772א.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

269
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270. Books of Ethics, Halacha 
and Prayer – Among the First 
Jerusalem Publications 
1. LeDavid Emet, Rabbi Chaim Yosef David 
Azulai. Jerusalem, 1844. S. HaLevi 25. 
2. Sefer HaYashar, by Rabeinu Tam. Ethical 
rebuke. Jerusalem, 1864. S. HaLevi 97. 
Parchment binding. 
3. Knesiya L’Shem Shamayim, responsa and 
polemic in opposition of witchcraft performed 
by women who set tables for the demons. Rabbi 
Menasheh Matlov Sathun. Jerusalem, 1874. 
(Different pagination from that which ap-
pears in S. HaLevi 210 and in the Bibliography 
Institute CD). 
4. Seder Hoshanot, in small volume, for the 
convenience of carrying it together with the 
Arba Minim [four species taken on Succot] 
during the Hakafot, including commentary of 
Yeshuot Ya’akov, Rabbi Chaim Hirschensohn. 
Jerusalem, 1887. S. HaLevi 576. 
5. Mezakeh HaRabim, ethics and awakening. 
Rabbi Zvi Aryeh from Mezritch. Jerusalem, 
1898. (Inscription of author to Bait Zalkha 
Yeshiva, and ownership listings). 
6. Sefer Avodat HaShem, homiletics. Rabbi 
Shneur Zalman Mendelovich. Jerusalem, 1884. 
S. HaLevi 464. Signatures in Sephardic hand-
writing “Young Yosef Yeuda Sasson”. 
7. Tzav Le’Tzav. Ethical sayings from the will 
of Rabbi Samchon Chalua. Jerusalem, 1904. 
8. Doresh Le’Zion, homiletic for Tehilim as-
sociation. Rabbi Yosef Ben-Zion Diamond Av 
Beit Din in Yalta. Jerusalem, 1913. 
9-12. Four pamphlets of "Afikei Yam", articles 
by Rabbi Ya’akov Mordechai Hirschensohn, 
which were printed in Jerusalem in the year 
1880-1881. 1. Even Shlomo, speech delivered 
upon the completion of Mishnayot Seder 
Nezikin, on the death anniversary of Rabbi 
Eliyahu son of Shlomo Zalman [Sharhasohn] 

in the Shnot Eliyahu Beit Midrash (S. HaLevi 
335). 2. Chakor Davar, on matters of Eiruvin. 
(S. HaLevi 341). 3. Kvod HaTorah, upon the 
completion of Mishnayot Seder Nashim. (S. 
HaLevi 343). 4. Ner Mitzvah, explaining the 
blessing of time on the Mitzvot. (S. HaLevi 374). 
13. Mei Menuchot pamphlet, laws of Shabbat. 
Rabbi Moshe Nechemia Cahanov, Jerusalem, 
1866. S. HaLevi 125. Upon title page: Illustration 
of grave of Zechariah the prophet. 
14. Sefer Chukot Olam, laws of Kilayim [cross-
breeding]. Rabbi Moshe Nechemia Cahanov. 
Jerusalem, 1886. S. HaLevi 551. (Includes title 
cover and printed page with dedication, with 
handwritten inscription and stamp of author). 
15-16. Vatitpalel Chana, Kabbalistic prayers 
and commentaries, by Rabbi Faraj Chaim 
Yehuda. Jerusalem, [1889-1890]. Parts 1-2. 
Part 2 includes commentary on the Haggada, 
laws, section of Haggada and prayers for 
Passover eve. S. HaLevi 658, Ya’ari 1355, Otzar 
HaHaggadot 1772A. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800

270
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271. ספרי שו"ת והלכה - מספרי ירושלים הראשונים
1. ספר שבילי דוד ויהודא, חושן משפט ושטרות. רבי דוד יהודה זילברשטיין. ירושלים, 
תרכ"ה 1865. דפוס ישראל ב"ק. איור של ירושלים בדף השער. ש' הלוי 116, עותק שונה 

מהעותק המופיע בקטלוג "קדם" מכירה 4 פריט 319.
2. שבילי דוד - קול קורא נגד רוח הזמן, דברי מוסר על התורה, רבי דוד יהודה זילברשו
טיין. ירושלים, תרכ"ג 1863. דפוס ישראל ב"ק. בשער איור הכותל המערבי. ש' הלוי 84. 
ירושלים, תרכ"ט 1869. דפוס  יהודה אבן-עטר.  רבי  לישראל, הלכות שחיטה.  3. טוב 

ישראל ב"ק. ש' הלוי 145.
4-11. כרך הכולל ספרים רבים של הגאון מאדא, רבי מרדכי אליעזר וועבער. ירושלים 
תרמ"ה-תרמ"ט 1885-1889. 1. ערך דל, על מסכת ערכין. 2. עץ אבות, על פרקי אבות 
ועל מסכת ערכין. 3. מלחמת חובה, פולמוס נגד רבי שלמה גנצפריד ומחלוקותיו בהלכה 
עם ה"דברי חיים". 4. עדות שושנים, באותו פולמוס. 5. בכור דל, על מסכת בכורות. 6. 
זמרת הארץ ושמים, ביאור על פרק שירה. 7. תמורת תודה, על מסכת תמורה. 8. עץ 
אבות, על מסכת אבות. )ש' הלוי: 508, 519, 522, 523, 597, 607, 642, 643(. מצב טוב, 

כרוכים בכריכה מקורית עם שדרת עור. 
12. שלחן גבוה, הלכות שחיטה וטריפות, רבי יוסף מולכו. ירושלים, תרמ"ד 1884. ש' 

הלוי 471.
בתרא.  ממהדורא  יבמות  למס'  הרשב"א  וחידושי  הגאונים  תשובות  גנוזה,  13. חמדה 

נדפסו מכתבי יד. ירושלים, תרכ"ג 1863. דפוס ישראל ב"ק. ש' הלוי 82.
14. חידושי מהר"ם חלוואה, על מסכת פסחים. ירושלים, תרל"ג 1873. ש' הלוי 189.

15. תולדות יעקב, על מסכת ביצה. ירושלים, תרכ"ה, דפוס ישראל ב"ק. ש' הלוי 118.
16. אזן אהרן, חידושי תורה מרבי אהרן עזריאל על סדר א-ב. על ספר ארעא דרבנן 
למוהרי"י אלגאזי. ירושלם, תרמ"ו 1886. ש' הלוי 543. בדף לפני השער: רשימות דברי 

תורה בכת"י מזרחי.
תרנ"ח  ירושלים,  ממעזריטש.  אריה  צבי  רבי  ועצות.  התעוררות  הרבים,  מזכה   .17-20
1898. כרוך עם: תורת חסד, דרושים וחידושי תורה, רבי יעקב בן יהודה בן יהודה. ירושו
לים, תרנ"ט 1899. ועם: ספר שארית בנימין, חלק שני, חידושים על הש"ס, דרוש ושו"ת, 
רבי בנימין ב"ר שמואל מנובהרדוק וסטויפצי. ירושלים, תרל"ה 1875. דפוס ניסן ב"ק. ש' 
הלוי 255. )שני הספרים הראשונים במצב טוב מאד. האחרון במצב בינוני-גרוע. כריכה 

ישנה עם שדרת עור(. 

גודל ומצב משתנים, מצב טוב. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000
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272. ספרי קבלה ומוסר - מדפוסי ירושלים 
הראשונים

1. ספר כסא אליהו, מוסר וקבלה, ]רבי אליהו סלימאן 
הלוי  ש'   .1865 תרכ"ה  ירושלים,  חברון[.  של  רבה  מני 
112. ]מיוחס לרבי אליהו מני, עפ"י רע"י שלזינגגר, "בית 

יוסף חדש", דף 5[. רישומי בעלות בכת"י מזרחי.
פי  על  המקרא  טעמי  באור  הטעמים,  טעמי  2. ספר 
הקבלה, ]ר' יצחק הכהן, ירושלים, שנות התר"ף בערך[ 

נדפס בלא שער, נדיר.
מהזוה"ק  תחזה  ואתה  מאמר  אברהם,  מחזה  3. ספר 
]על חכמת הפרצוף והיד[, עם ביאור אור החמה מרבי 
אברהם אזולאי ואיורים קבליים. ירושלים, תר"ם 1880. 
הצדיק  הגאון  וסיוע  עזר  "ע"י  )נדפס   .347 הלוי  ש' 
מו"ה יחזקאל הלברשטאם מצאנז נ"י" - האדמו"ר רבי 

יחזקאל משינווא(.
עפ"י  ר"ה  דימי  והתקיעות  התפילות  כוונת  4. תוכן 
עמ'   8 בן  קונטרס   .]1925 תרפ"ה  ]ירושלים,  הרש"ש. 
השנה.  ראש  תפילות  בעת  לשימוש  במיוחד  שנדפס 
"אור  בעל  קצין  יעקב  רבי  ]אולי,  המלקט  שם  בעילום 

הלבנה"[. נדיר.
אברהם  מרבי  התורה  מעלות  התורה,  עמודי  5. ספר 
חבר.  אייזיק  רבי  תורה מהמקובל  אור  הגר"א, עם  אחי 
ירושלים, תר"ם 1880. ש' הלוי 352. )רישום בעלות של 
המו"ל רבי יצחק צבי הלוי. חותמות בעלות של הגאון 

המקובל רבי יואל קלופט(.
רבי  ההפסקה,  ליל  לימוד  סדר  הברית,  תקון  6. ספר 
יעקב חי בורלא. ירושלים, תרמ"א 1881. ש' הלוי 387. 
וסדר  שנה"  ועשרים  אחד  על  "לוח  דף   4 הספר,  בסוף 

הפרשיות ]אינם נמצאים בכל העותקים[.
ירושלים,  ופירושים.  מלך  כסא  עם  הזהר,  7. תקוני 
כה  נוסף,  קונטרס  )עם   .479 הלוי  ש'   .1884 תרמ"ד 
עור  שדרת  עם  מקורית,  כריכה  בפולין?(  שנדפס  דף, 

מעוטרת.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

271. Books of Responsa and 
Halacha – Among the First Books 
Printed in Jerusalem
1. Shvilei David VeYehudah, Choshen 
Mishpat U’Shtarot. Rabbi David Yehudah 
Zilberstein. Jerusalem, 1865. Israel Beck 
Printing. Illustration of Jerusalem upon title 
page of book. S. HaLevi 116, variant copy, dif-
ferent from that which appears in the Kedem 
catalogue auction 4 item 319. 
2. Shvilei David – A public appeal against 
the spirit of the [modern] time, Mussar words 
on Torah, Rabbi David Yehudah Zilberstein. 
Jerusalem, 1863. Israel Beck Printing. 
Illustration of Western Wall upon title page. S. 
HaLevi 84.
3. Tov L’Yisrael, laws of slaughtering. Rabbi 
Yehduah Ebn Attar. Jerusalem, 1869. Israel 
Beck Printing. S. HaLevi 145.
4-11. Volume which includes many books of 
the Ga’on from Ada, Rabbi Mordechai Eliezer 
Weber. Jerusalem 1885-1889. 1. Erech Dal, 
on Erchin tractate. 2. Etz Avot, on Ethics of 
the Fathers and Erchin tractate. 3. Milchemet 
Chova, polemic in opposition of Rabbi Shlomo 
Ganzfried and his Halachic disputes with the 
Divrei Chaim. 4. Edut Shoshanim, concern-
ing the same polemic. 5. Bchor Dal, on Bchorot 
tractate. 6. Zimrat Ha’aretz VeShamayim, 
commentary on Perek Shira. 7. Tmurat Toda, 
on Tmura tractate. 8. Etz Avot, on Avot trac-
tate (S. HaLevi: 508, 519, 522, 523, 597, 607, 642, 
643). Good condition, bound in original binding 
with leather spine. 
12. Shulchan Gavoha, laws of slaughtering 
and non-kosher food, Rabbi Yosef Molkho. 
Jerusalem, 1884. S. HaLevi 471. 
13. Chemda Gnuza, responsa by the Torah ge-
niuses and Chidushei Ha’Rashba on Yevamot 
tractate of the Batra (second) edition. Printed 
from manuscript. Jerusalem, 1863. Israel Beck 

Printing. S. HaLevi 82. 
14. Chidushei Maharam Chalua, on Psachim 
tractate. Jerusalem, 1873. S. HaLevi 189. 
15. Toldot Ya’akov, on Beitza tractate. Jerusalem, 
1865, Israel Beck Printing. S. HaLevi 118.
16. Ozen Aharon, Chidushei Torah by Rabbi 
Aharon Azriel in alphabetical order, on the 
book Arah De’Rabanan by Rabbi Algazi. 
Jerusalem, 1886. S. HaLevi 543. Upon page 
preceding title page: Listings of Divrei Torah in 
oriental handwriting. 
17-20. Mezakeh HaRabim, awakening and 
advice. Rabbi Zvi Aryeh from Mezritch. 
Jerusalem, 1898. Bound together with: Toraht 
Chesed, homiletics and Chidushei Torah, 
Rabbi Ya’akov son of Yehudah son of Yehudah. 
Jerusalem, 1899. And with: She’erit Zman, part 
2, Chidushim on the Shas, homiletics and re-
sponsa, Rabbi Binyamin son of Rabbi Shmuel 
from Novogrudok. Jerusalem, 1875. Nissan 
Beck Printing. S. HaLevi 255. (First two books 
in very good condition. Third, in fair-poor con-
dition. Old binding with leather spine). 
Various sizes and conditions, good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1000
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273. ספרי רבי יעקב אבוחצירא ומשפחתו
1. ספר גנזי המלך, מוסר וקבלה, מהאדמו"ר רבי יעקב 

אבוחצירא. ירושלים, תרמ"ט 1889. )ש' הלוי 645(.
עם  והספדים.  למועדים  דרשות  טוב,  דורש  2. ספר 
"שערי ארוכה" מוסר וקבלה, בסדר א-ב. מהאדמו"ר רבי 
יעקב אבוחצירא, ירושלים, תרמ"ד 1884. )ש' הלוי 447(. 
)רישומים בכת"י להוצאת מהדורת צילום עפ"י העותק 

הזה(.
3. ספר אני לדודי, שבחי האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא 
הי"ד ]רבה של תאפיללת ואחיו הבכור של "בבא סאלי", 
 .]1944 ]תש"ד  כאזאבלאנכא,  ה'[.  קידוש  על  נהרג 
הקדשה ורישומי ברכות מהמו"ל, הרב המקובל הצדיק 

המלוב"ן רבי יחיא אדאהן זיע"א.

גודל ומצב משתנים, טוב מאד עד טוב-בינוני.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $240

272. Books of Kabbalah and 
Mussar – Among the First Books 
Printed in Jerusalem 
1. Kiseh Eliyahu, ethics and Kabbalah. 
[Rabbi Eliyahu Sliman Mani, rabbi of Hebron]. 
Jerusalem, 1865. S. HaLevi 112. [Attributed to 
Rabbi Eliyahu Mani, according to Rabbi Akiva 
Yosef Shlesinger, Beit Yosef Chadash, leaf 5]. 
Ownership listings in oriental handwriting. 
2. Ta’amei HaTe’amim, explanation of Ta’amei 
HaMikrah [cantillation notes] according to 
Kabbalah, [Rabbi Yitzchak HaCohen, Jerusalem, 
c. 1920’s], printed without title page, rare. 
3. Machazeh Avraham, article of Ve’Atah 
Techezeh from the Zohar [on the wisdom of 
the face and hand], including the commentary 
Or HaChama by Rabbi Avraham Azulai as well 
as Kabbalistic illustrations. Jerusalem, 1880. S. 
HaLevi 347. (Printed “with the assistance and 
aid of the righteous Ga’on Rabbi Yechezkel 
Halberstam from Sanz” – the Admor Rabbi 
Yechezkel from Shinowa). 
4. Intentions of prayers and Tekiot for 
Rosh HaShanna according to the Rashash. 
[Jerusalem, 1925]. 8 page pamphlet printed espe-
cially for use during prayers of Rosh HaShanna. 
Anonymous compiler [perhaps Rabbi Ya’akov 
Katzin author of Or Ha’Levanah]. Rare. 
5. Amudei Torah, virtues of the Torah by 
Rabbi Avraham, brother of the Vilna Ga’on, 
including Or Torah by the Kabbalist Rabbi 
Eizik Chaver. Jerusalem, 1880. S. HaLevi 352. 
(Ownership listings of the publisher Rabbi 
Yitzchak Zvi HaLevi. Ownership stamps of the 
Kabbalist Rabbi Yoel Kluft). 
6. Tikun HaBrit, order of study for Leil 
HaHafsaka, Rabbi Ya’akov Hai Burla. 

273. Books of Rabbi Ya’akov 
Abuhatzeira and his Family 
1. Sefer Ginzei Ha’Melech, ethics and 
Kabbalah, by Rabbi Ya’akov Abuhatzeira. 
Jerusalem, 1889. (S. HaLevi 645). 
2. Sefer Doresh Tov, sermons for the holidays 
and eulogies. Including “Sha’arei Arucha” ethics 
and Kabbalah, in alphabetical order. By Rabbi 
Ya’akov Abuhatzeira, Jerusalem, 1884. (S. HaLevi 
447). (Handwritten notes for the publication of a 
stereotype edition according to this copy). 
3. Sefer Ani Le’Dodi, praises of Rabbi David 
Abuhatzeira [rabbi of Tafilat and older brother 
of the Baba Sali, killed on Kiddush Ha’Shem]. 
Casablanca, [1944]. Inscription and blessings 
from the publisher, the righteous Kabbalist 
Rabbi Yichyeh Adah  an. 
Various sizes and conditions, very good to 
good-fair. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $240

Jerusalem, 1881. S. HaLevi 387. At end of book, 
4 leaves “twenty one year calendar” and order 
of Parshiot [not included in all copies]. 
7. Tikunei HaZohar, including Kiseh Melech 
and commentaries. Jerusalem, 1884. S. HaLevi 
479. (Contains additional pamphlet, 25 leaves, 
printed in Poland?) Original binding with 
adorned leather spine.
Various sizes and conditions, good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $600
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274. ספרי קבלה שנדפסו בירושלים
אוסף מספרי רבי חיים וויטאל, שנדפסו בירושלים:

]שער   .)1904( תרס"ד  ירושלים,  שערים.  1. מבוא 
מוזהב - בשער ובהקדמה נזכר המו"ל רבי שלמה ברוך 
צופיוף, בעוד שבעותקים אחרים נזכר כמו"ל רבי מענכין 

היילפרין[.
]שער   .)1902( תרס"ב  ירושלים,  הכוונות.  2-3. שער 
עם הדפסת זהב וציורי המקומות הקדושים[. כרוך עם: 
נפרד(,  שער  )עם  הכוונות  שער  על  שעה,  יפה  פירוש 

ירושלים, תרס"ב.
משער  ח"ב  והוא  הלקוטים  ספר  הרביעי,  4-5. שער 
שער  עם:  כרוך   .)1913( תרע"ג  ירושלים,  הפסוקים. 

הפסוקים. ירושלים, תרע"ב )1912(. 
תרס"ה  ירושלים,  המצוות.  שער  החמישי,  6. שער 

.)1905(
7. שער רוח הקדש. ירושלים, תער"ב )1912(.

תער"ב  ירושלים,  הגלגולים.  שער  השמיני,  השער   .8

274. Kabbalah Books Printed in 
Jerusalem
A collection of books by Rabbi Chaim Vital, 
printed in Jerusalem:
1. Mevo She'arim. Jerusalem, 1904. [Golden 
title page – on the title page and in the in-
troduction, Rabbi Shlomo Baruch Tzofiof is 
mentioned as the publisher, while in other 
copies Rabbi Menchin Heilprin is mentioned as 
publisher].
2-3. Sha'ar HaKavanot. Jerusalem, 1902. 
[The title page has gold print and drawings of 
holy sites]. Bound with the commentary Yafeh 
Sha'ah, on Sha'ar HaKavanot (with a separate 
title page), Jerusalem, 1902.
4-5. The fourth sha'ar, Sefer HaLikutim which 
is Part 2 of Sha'ar HaPsukim. Jerusalem, 1913. 
Bound with Sha'ar HaPsukim. Jerusalem, 
1912.
6. The fifth sha'ar, Sha'ar 
HaMitzvot. Jerusalem, 1905.
7. Sha'ar Ruach HaKodesh. Jerusalem, 1912.
8. The eighth sha'ar, Sha'ar HaGilgulim. 
Jerusalem, 1912.
Varied size and condition, very good-fair. Minor 
moth damage to part of the books. Owners in-
scriptions and signatures. 

Opening Price: $220

.)1912(

גודל ומצב משתנים, מצוין עד בינוני. פגעי עש קלים בחלק 
מהספרים. רישומי בעלים וחתימות.

פתיחה: $220

275. משה מונטיפיורי – שלשה ספרים 
מדפוסי ירושלים הראשונים

"לַסֵּפר  בתים,  ושבעה  שלושים  בן  שיר  חזיון,  1. גיא 
גדולת משה, מעשי צדקתו ותפארתו... אדונינו השר... 
ירושו יעקב הלוי ספיר.  , מאת רבי  "משה מונטיפיורי...
לים, ]תרט"ו 1855[. דפוס ב"ק, "על מכבש הדפוס משה 
ולא  חתוכים  לא  דפוס  )גליונות   .53 הלוי  ש'  ויהודית". 

כרוכים(.
2. כליל תפארת למשה, דרשה לרגל מלאת מאה שנה 
לשר משה מונטיפיורי, מאת רבי יעקב מרדכי הירשנזון. 
קדושת  "ספר  שני  עם שער   .]1885[ ירושלים, תרמ"ה 
 .504 הלוי  ש'  למשה".  תפארת  כליל  ישראל,  ארץ 

)מעטפת לא מודפסת(.
מונטיפיורי,  תולדות השר משה  ויהודית,  3. חיי משה 
מאת עזרא בנבנישתי. ירושלים, תרמ"ו ]1886[. תחריט 

דיוקנו בדף השני. ש' הלוי 549. )נזקי עש(.

גודל משתנה. מצב כללי טוב. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $350
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275. Moses Montefiore - Three 
Books from Jerusalem's Earliest 
Printing
1. Gai Chizayon, poem with thirty seven 
stanzas, "to relate Moses' magnitude, his 
charitable deeds and his praise… Sir Moses 
Montefiore", by Rabbi Ya'akov HaLevi Sapir. 
Jerusalem, [1855]. Beck Printers "with the 
Moses and Judith Printing Press". S. HaLevi 
53. (Uncut and unbound paper sheets).
2. Klil Tiferet LeMoshe, sermon in honor of 
Sir Moses Montefiore's hundredth birthday, 
by Rabbi Ya'akov Mordechai Hirschensohn. 
Jerusalem, 1885. With second title page "Sefer 
Kedushat Eretz Yisrael, Klil Tiferet le Moshe". 
S. HaLevi 504. (Cover not printed).
3. Chayei Moshe VeYehudit, history of 
Sir Moses Montefiore, by Ezra Benbenisti. 
Jerusalem, 1886. On the second page displays 
an etched portrait of Sir Moses Montefiore. S. 
HaLevi 549. (Moth damaged).
Varying size. Good condition generally
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $350

276.  קונטרסים שונים - ירושלים - מספרי המגיד מווילקומיר
אוסף קונטרסים שונים שנדפסו בירושלים, לחיזוק בעניני הלכה, קדושת הארץ וישוב ארץ-ישראל, תפילה ועוד.

חלק ניכר מהקונטרסים, הם ממאמריו הנדירים של "המגיד מווילקומיר", רבי חיים יצחק אהרן רפפורט, שכתב חיבורים 
רבים בענינים שונים ומעניינים.

1. אורח חיים - תיקון כרת, ירושלים, תר"ן 1890. מהדורה ראשונה. שער מוזהב. ש' הלוי 694.
2. ספר טוב עין, מעלת שמירת העינים, רבי אברהם משה דוב בער הכהן. ירושלים, תרנ"ט 1899. )רישום בכת"י: מנחת 

המחב]ר["(.
3. קונטרס זכות הרבים, על מעלת משה רבינו והקדמונים, מ"המגיד מווילקומיר". ירושלים, תרנ"ד 1894. 

4. קונטרס מעשה השם, עניני השגחת הבורא ומעלת הצדיקים. מ"המגיד מווילקומיר". ירושלים, תרנ"ב 1892.
5. קונטרס זקן אהרן, ח"ג. שער האמת, בגנות מדות החנופה. מ"המגיד מווילקומיר". ירושלים, תרנ"ב 1892.

6. אדמת קודש, על מסורת המקומות הקדושים המקובלים מדור דור. )מסורת קבר שמואל הנביא(. ירושלים, ]תר"ן בערך, 
1890[. נדפס בלא שער.

ואמת, מעלת מצות הח"ק של גמחש"א ]חברה קדישא של גמילות חסד של אמת[. מ"המגיד  7. קונטרס מאמר חסד 
מווילקומיר". ירושלים, תרנ"א 1891. מהדורה ראשונה.

8. מאמר שיח יצחק, מענין כוונת התפילה. עם מאמר דגול מרבבה, "מגודל השכר של מקיימי התורה ומצותיה וביאור 
המצוה של עשיית הדגלים". מ"המגיד מווילקומיר". ירושלים, תרנ"ד 1894.

9. קונטרס תקנת השבים ותקון העולם, לחיזוק התשובה והאמונה. מ"המגיד מווילקומיר". ירושלים, ]תרנ"ה בערך 1895 
- לדעת ש' הלוי, רשומה 687, נדפס בערך בשנת תרמ"ט(. 

10. ספר חיי עולם, רבי שרגא פייביל מהוראדנא וירושלים. ווילנא, תר"ל 1870. )נדיר - אינו בספריה הלאומית(.
11. ספר אמרי נעם, מאמרי הגאון רבי הלל מפאריטש מגדולי חב"ד. ווילנא, תרל"ו 1876.

וחידושי תורה בשם מורי מהרי"ל דיסקין  ירושלים, מכתב ממונטיפיורי  ציון, מכתבים אודות מצב  יֶׁשֶבת  12. קונטרס 
שליט"א. רבי יצחק שלמה בלויא, ירושלים, תרמ"ג 1883. ש' הלוי 422. 

13. ספר זקן אהרן, גזרת עירין ומאמר קדישין, על עניני אמירת אמן, מ"המגיד מווילקומיר". ירושלים, תרמ"ז. ש' הלוי 579.
14. ספר עיר דוד, על עניני חישוב הקץ. רבי דוד הכהן מווילנא. ירושלים, תרמ"א 1881. ש' הלוי 376.

15. ספר סוכת דוד, מליצה וסאטירה, על דיני סוכה וד' מינים, והנעשה בעיה"ק ירושלים. רבי דוד הכהן מווילנא. ירושלים, 
תרמ"ה 1885.

ירושלים.  יליד אסמינא )אושמינא( איש  וואלף  כתר חכמה, מבחר המאמרים במדות ומוסרים. רבי חיים זאב  16. ספר 
ירושלים, תר"ם 1880. ש' הלוי 345. עותק וואריאנט זה מוזכר בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0178254. 

גודל ומצב משתנים, מצב טוב. מספר 1-12 כרוכים יחד בכריכה ישנה עם שדרת עור. חתימות בעלים: אש"ל סופר, אהרן שלמה 
ליברמן. שאר הספרים כרוכים בנפרד, בכריכות חדשות. 

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

275



 אוקטובר 2010 |  184

276. Various Pamphlets – Jerusalem - Among the Books of the Maggid from 
Vilkomir
Collection of various pamphlets which were printed in Jerusalem, for the purpose of strengthening 
matters of Halacha, holiness of the Land, settlement of the Holy Land, prayer and more. 
A considerable part of the pamphlets consist of the rare articles of the Maggid from Vilkomir, Rabbi 
Chaim Yitzchak Aharon Rapaport, who authored many compositions on various matters of interest. 
1. Orach Chaim – Tikun Karet, Jerusalem, 1890. First edition. Gilded title page. S. HaLevi 694. 
2. Tov Ayin, virtue of guarding the eyes, Rabbi Avraham Moshe Dov Ber HaCohen. Jerusalem, 1899. 
(Handwritten note: tribute of author). 
3. Zchut HaRabim pamphlet, on the virtue of Moshe Rabeinu and the ancient personalities, from the 
Maggid from Vilkomir. Jerusalem, 1894. 
4. Ma’aseh HaShem pamphlet, matters of divine providence and virtue of the righteous. By the 
Maggid from Vilkomir. Jerusalem, 1892. 
5. Zekan Aharon pamphlet, third section. Sha’ar Ha’emet, concerning the disgrace of the virtue of 
flattery. From the Maggid from Vilkomir. Jerusalem, 1892. 
6. Admat Kodesh, concerning the tradition of the holy sites as handed down from generation to gen-
eration. (Tradition of the grave of Shmuel the prophet). Jerusalem [c. 1890]. Printed without title page. 
7. Ma’amar Chesed V’Emet pamphlet, virtue of the deeds of the benevolent Chevra Kadisha [burial 
society]. From the Maggid from Vilkomir. Jerusalem, 1891. First edition. 
8. Siach Yitzchak article, concerning the intention of prayer. Including the article Dagul Mervava, 
“regarding the great reward of those who observe the Torah and Mitzvot and an explanation of the 
Mitzvah of making the flags”. From the Maggid from Vilkomir. Jerusalem, 1894. 
9. Takanat HaShavim and Tikun Olam pamphlet, for the reinforcement of repentance and faith. From 
the Maggid from Vilkomir. Jerusalem, [c. 1895 – according to S. HaLevi, record 687, printed in c. 1889). 
10. Chayei Olam book, Rabbi Shraga Feivel from Horodna (Grodno) and Jerusalem. Vilna, 1870. 
(Rare – does not appear in the National Library). 
11. Imrei No’am book, articles of Rabbi Hillel from Paritsh among the great leaders of Chabad dy-
nasty. Vilna, 1876. 
12. Yoshevet Zion pamphlet, letters regarding the state of Jerusalem, letter from Montefiore and 
Chidushei Torah ascribed to the author’s mentor Maharil Diskin. Rabbi Yitzchak Shlomo Blau, 
Jerusalem, 1883. S. HaLevi 422. 
13. Zekan Aharon book, concerning the matter of saying Amen, from the Maggid from Vilkomir. 
Jerusalem, 1887. S. HaLevi 579. 
14. Ir David book, regarding the calculation of the end of days. Rabbi David HaCohen from Vilna. 
1881. S. HaLevi 376. 
15. Succat David book, poetic phrase and satire, on the laws of Succa and Arba'a Minim, and events 
in the Holy City of Jerusalem. Rabbi David HaCohen from Vilna. Jerusalem, 1885. 
16. Keter Chochma book, assortment of articles concerning attributes and ethics. Rabbi Chaim Ze’ev 
Wolf native of Oshmina and prominent figure of Jerusalem. Jerusalem, 1880. S. HaLevi 345. This 
variant copy is listed in the Bibliography Institute CD, record 0178254. 
Various sizes and conditions, good condition. Books 1-12 bound together in old binding with leather spine. 
Owner signatures: Eshel Sofer, Aharon Shlomo Lieberman. The remainder of the books are bound sepa-

rately, in new bindings. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $600
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278. סדר הדלקת נרות חנוכה – ירושלים, 
1907

דף מעוטר, סדר הדלקת נרות חנוכה. ירושלים, דפוס י"ן 
לעווי ושותפיו, תרס"ז ]1907[.

נדפס בדיו זהובה. במרכז ציור מנורת "למנצח", בראש 
הקדושות.  והערים  הקדושים  המקומות  ציורי  הקנים 
המקומות  בציורי  מוקף  המקדש  מקום  ציור  בתחתית 

הקדושים והערים יפו, שכם, חיפה, צפת ויריחו.
בשולי הדף נדפס שם המו"ל: ח' דוד חי עיני, וכן איסור 
השגת גבול והדפסה מיום ח' אלול תרס"ז, למשך שבע 

שנים.
שיקום  משוקמים  חלקם  קרעים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   29.5

מקצועי. נקבי-עש קלים. קמטים ומעט כתמים.

פתיחה: $150

277. קבלות עבור תרומה ליושבי ירושלים 
– שנות התר"ם

"מציון עיר האלהים ישפיע העליון ברכה ושפעת שלום 
לכבוד ---". ירושלים, שנות התר"ם.

גליון לא חתוך עם 4 קבלות שנתנו כנגד תרומה לתמיכה 
תרמ"-,  מתוארכות  הקבלות  ירושלים.  עיה"ק  ביושבי 

נתונות במסגרת מעוטרת, ובצדן הימני ספחים.
כי  מתחייב  התרומה  מקבל  בקבלה,  הכתוב  על-פי 
התורם[  ]של  וטובו  שלומו  בעד  תמיד  "תקדם  תפלתו 
אצל כותל המערבי ושאר מקה"ק ]מקומות הקדושים[ 

אשר בארץ".
דף 33.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים, עם פגיעות קלות 

בקבלות. כתמים בודדים.

פתיחה: $120

277. Donation Receipts for 
the Support of the Residents of 
Jerusalem – 1880’s
“From Zion, City of G-d, Will the Almighty 
Bring Blessing and Abundant Peace---”. 
Jerusalem, 1880’s.
Uncut sheet with 4 donation receipts for the 
support of the residents of Jerusalem. The re-
ceipts are dated from the1880’s and come in a 
decorated frame, with tabs on their right side.
Based on the receipts text, the recipient of the 
donation commits himself to “Pray for the do-
nor’s wellbeing at the Western Wall and other 
Holy Sites in the Land of Israel”.
33.5cm. Good condition. Tears on the edges with 
slight damages to the receipts. Few stains.

Opening Price: $120

278. Seder of Lighting the 
Chanukah Lamp – Jerusalem, 1907
Chanukah, single leaf with the seder of light-
ing the Chanukah Lamp. Jerusalem, printed by 
Y. N. Levi and Partners, 1907.
Printed with golden ink. In the center, a draw-
ing of "LaMenatzeach" menorah, at the top of 
the branches are drawings of the holy places 
and cities. At the bottom, a drawing of the site 
of the Beit HaMikdash surrounded by drawings 
of the holy places and the cities Jaffa, Nablus, 
Haifa, Safed and Jericho.
In the leaf margins, the publisher's name is 
printed: C. David Chai Einee, and also a prohi-
bition of copying from the 8th of Elul 1907, for 
the next 7 years. 
29.5cm. Fair condition. Tears, some profession-
ally restored. Minor moth holes. Creases and few 
stains. 

Opening Price: $150
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279. כולל עסטרייך-גאליציען בירושלים – 
דף ברכה גדול

"רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" דף בודד 
מודפס בדיו זהובה, עם איורי המקומות הקדושים, בית 
ויריחו.  שכם  והערים  בירושלים  הספרדים  של  הכנסת 

]אינו מתוארך, ללא ציון שם המדפיס[.
עסטרייך-גאליציען  "כוללות  אנשי  השלימו  בכתב-יד, 
בארבע ארצות הקודש" ברכות לראש השנה, עבור רבי 

וצבי ארי' לעבעל מהעיר וינה אשר תרם לכוללות, ומבי
עים תקווה כי ימשיך לתרום בעתיד.

נתן  ורבי  ראבין  מענדיל  מנחם  רבי  וחותמות:  חתימות 
כהנא שפירא, ירושלים.

ושביר.  יבש  נייר  חסר.  גדול,  חור  גרוע.  מצב  ס"מ.   50.5X40
קרעים וסימני-קיפול.

פתיחה: $150

279. Estreich-Galicia Kollel in 
Jerusalem – Large Greeting Leaf
“Pursuer of righteousness and benevolence 
shall be granted life, righteousness and honor”. 
Single leaf printed in gilded ink, with illustra-
tions of the Holy Sites, the Sephardic synagogue 
in Jerusalem and the cities Nablus and Jericho. 
[Not dated, name of printer not mentioned]. 
Members of the Estreich-Galicia Kollels in the 
Four Holy Cities added handwritten greetings 
for Rosh HaShana, to Rabbi Zvi Aryeh Level 
from Vienna who contributed to the Kollels, as 
well as an expression of hope that he will con-
tinue to donate in the future. 
Signatures and stamps: Rabbi Menachem 
Mendel Ravin and Rabbi Natan Cahana 
Shapira, Jerusalem.
50.5X40cm. Poor condition. Large hole, missing. 
Dry and fragile paper. Tears and folding marks. 

Opening Price: $150

280. אוסף חוברות – פנחס גרייבסקי
111 חוברות שונות: "מגנזי ירושלים", "אבני זכרון" ועוד, 

שהוציא לאור פנחס גראייבסקי.
יליד  וסופר,  חוקר  )תרל"ג-תש"א(,  גרייבסקי  פנחס 
זיכרונות  ירושלים. ליקט תעודות היסטוריות, תמונות, 
אישיים ותולדות אישים ומשפחות ביישוב הישן, ופרסם 
אותם בכתב העת "מגנזי ירושלים" שערך והוציא לאור, 

ובפרסומים רבים אחרים.
גודל ומצב משתנים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $900

280. Collection of Booklets – 
Pinchas Graiewski
111 different booklets: "Ginzei Yerushalayim", 
"Avnei Zikaron" and more, published by 
Pinchas Graiewski.
Pinchas Graiewski (Grajewski, 1873-1941), 
researcher and writer, born in Jerusalem. 
Collected historical documents, pictures, per-
sonal memories and biographies of figures and 
families of the old Yishuv, and published them 
in the periodical "Ginzei Yerushalayim" that 
he edited and published, and in many other 
publications.
Various sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $900
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281. אוסף ספרי ארץ ישראל וירושלים
1. חברא מחזירי עטרה ליושנה, עם כולל העברים – הצעה להקמת ארגון ליישוב ארץ 
ישראל ברשיון הממשלה, מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר. ירושלים, ]תרל"ג 1873[. )4 

דפי פולמוס שנספחו בסוף הספר, חסרים, כמו ברוב העותקים(. ש' הלוי 188.
רבי  מאת  ותושביה,  ירושלים  על  סנגוריה  חיבור   - ירושלים  שלום  שאלו  2. קונטרס 

משה נחמיה כהניו. ירושלים, תרכ"ח ]1868[. מהדורה שניה. ש' הלוי 141.
]למברג?,  הורביץ.  חיים  רבי  הקברים.  וציוני  ארץ-ישראל  ערי  על   – ירושלים  3. חבת 

תר"ל בערך – מהדורת חיקוי וזיוף של מהדורת ירושלים תר"ד, ראה ש' הלוי 23[.
4. אגרת רבי ישראל משקלוב אל עשרת השבטים משנת תקצ"א, בצירוף עת לבקש, 
קול קורא מאת רבני ירושלים לתמוך בחיפושים אחר עשרת השבטים. ירושלים, ]תרנ"ט, 

1899[. ]נדפס ללא שער - ראה חומר מצורף[.
ירושלים,  וורטמאן.  משה  רבי  ישראל,  ארץ  בשבח  חז"ל  מאמרי   – הארץ  5. קדושת 

]תרמ"ה 1885[. )חסרים 5 דפים בתוך הספר והושלמו בצילום(. ש' הלוי 527.
6. לוח על כל אלף הששי – מאת רבי שרגא פייבל מהורודנא. ירושלים, תרכ"ז ]1867[. 

דפוס ב"ק. ]שער חסר בחלקו[. ש' הלוי 131.
7. מגיני ארץ ישראל – הסכמות ומכתבים מגאוני ורבני הדור אודות נדבות מעות ארץ 

ישראל. ירושלים, תרס"ד ]1904[.
משפט צדק – תקנות והסו 8-9. ספר יצב גבולות, "מחברת ראשונה", כרוך עם: ספר 
חיים  רבי  מאת  בטבריה,  הנס  בעל  מאיר  רבי  קופת  במעות  לפגוע  שלא  רבנים  כמות 

אלחדיף. ]ירושלים?[, תרס"ד ]1904[. הקדשה בכת"י מזרחי.
רבי שמואל  בגדים בהלולת רשב"י, מאת  בעניין שריפת  דין  – פסק  10. כבוד מלכים 

העליר ]רבה של צפת[. ירושלים, תרע"ד ]1914[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

281פתיחה: $800
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282. ספרי רבי יהוסף שוורץ - מהדורות ראשונות
אוסף מרשים של ספרי רבי יהוסף שוורץ, מהמהדורות הראשונות שנדפסו בירושלים.

1-4. ספר דברי יוסף, לרבי יהוסף שוורץ "מילדי האשכנזים יצ"ו", הלכה ואסטרונומיה 
של ארץ ישראל. ירושלים, תר"ג )1843(. הדפס עץ בשער הראשון.

כרוך עם הספר תבואות הארץ )והוא חלק ב' מספר דברי יוסף(. ועם הספרים "תוצאות 
הארץ" ו"מעשה הארץ". מחקר מדעי והלכתי על ארץ ישראל. ירושלים, תר"ה 1845. 

]8[, ע, ]6[ דף; ]2[ קנו, ]3[ דף; נב דף. )חמשה שערים(. 15 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת קרטון עם 
שדרת עור. אקס-ליבריס של דוד ילין. חתימות בעלים עתיקות בכת"י ספרדי ואשכנזי. )"לע"ק 
הא-ל הזן, הצעיר שלמה חזן ס"ט", "ר' שבתי שמשון הלוי מבריסק דליטא", "למדרש הגביר רפאל 

אהרן הלוי ס"ט"(.
5. ספר דברי יוסף )חלקו השלישי והרביעי(, ירושלים, תרכ"א )1861(. 

פרי תבואה, פרדס, תשובות, ביאורים וענינים שונים בדברי החכמה השוים לכל נפש. 
תיקונים והוספות לספר תבואות הארץ אשר יצא בשנת תר"ה. ציורים בדף 7.

]7[, רמז, ]1[ דף. 15 ס"מ. מצב טוב-בינוני. דפים בלויים ומנותקים. כריכה מקורית בלויה.
יוסף )חלקו השלישי והרביעי - ראש השני(. תשובות. ירושלים, תרכ"ב  דברי  6. ספר 

 .1862
]4[, קע, ]1[ דף. 15 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת קרטון עם שדרת עור.

הרב המקובל והחוקר, הגאון רבי יהוסף שוורץ, נולד בגרמניה בתקס"ה, עלה לירושלים 
בתקצ"ג, נפטר בתרכ"ה. ספריו משמשים עד היום אבן יסוד לדיונים רבים בעניני הארץ, 

הן בתחום התורני-הלכתי והן בתחום המחקר המדעי-היסטורי של ארץ-ישראל.
אוסף נדיר. ש' הלוי: 17, 31, 58, 62.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

281. Collection of Books About Eretz Israel and 
Jerusalem  
1. Chevra Machzirei Atara LeYoshna, including Kollel HaIvrim – pro-
posal to establish a government authorized organization for the settlement 
of Eretz Israel, by Rabbi Akiva Yosef Shlezinger. Jerusalem, [1873]. (4 po-
lemic pages appended at the end of the book are missing, as they are in the 
majority of the copies). S. HaLevi 188. 
2. Sha’alu Shlom Yerushalayim Pamphlet – composition in defense 
of Jerusalem and its inhabitants, by Rabbi Moshe Nechemia Cahanov. 
Jerusalem, [1868]. Second edition. S. HaLevi 141. 
3. Chibat Yerushalayim – concerning cities of Eretz Israel and grave sites. 
Rabbi Chaim Horowitz. [Lemberg? c. 1870 – replica and forgery of the 
Jerusalem 1844 edition, see S. HaLevi 23]. 
4. Letter of Rabbi Yisrael from Shklov to the Ten Lost Tribes from the 
year 1831, including Et Levakesh, a public appeal by rabbis of Jerusalem in 
support of the search after the Ten Lost Tribes. Jerusalem, [1899]. [Printed 
without title page – see attached material]. 
5. Kdushat HaAretz – sayings of Chazal [Sages] in praise of Eretz Israel, 
Rabbi Moshe Waterman. Jerusalem, [1885]. (5 pages missing and replaced 
with photocopies). S. HaLevi 527. 
6. Sixth Millennium Calendar – by Rabbi Shraga Feivel of Horodna 
(Grodno). Jerusalem, [1867]. Beck Printing. [Title page partially missing]. 
S. HaLevi 131. 
7. Maginei Eretz Israel – approbations and letters from rabbis of the gen-
eration regarding monetary donations. Jerusalem, [1904]. 
8-9. Sefer Yatzev Gvulot, “first notebook”, bound together with: Sefer 
Mishpat Tzedek – regulations and approbations of rabbis to preserve 
the donations of the charity fund of Rabbi Meir Ba’al Hanes in Tiberias, 
by Rabbi Chaim Elchadif. [Jerusalem?], [1904]. Oriental handwritten 
inscription.
10. Kvod Melachim – verdict regarding the burning of garments at the 
Hillula [celebration] of Rabbi Shimon Bar Yochai, by Rabbi Shmuel Heller 
[Rabbi of Safed]. Jerusalem, [1914]. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800
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282. Books of Rabbi Yehosef Schwartz – First Editions
Impressive collection of Rabbi Yehosef Schwartz's books, among the first 
editions which were printed in Jerusalem.
1-4. Divrei Yosef, by Rabbi Yehosef Schwartz, Halachah and astronomy 
pertaining to Eretz Israel. Jerusalem, (1843). Woodcut upon first title page 
of book. 
Bound together with the book Tvu’ot Ha’aretz (which is the second section 
of Divrei Yosef) and with the books Totzot Ha’aretz and Ma’aseh Ha’aretz. 
Scientific and Halachic enquiry of the land of Israel. Jerusalem, 1845.
[8], 70, [6] leaves; [2] 156, [3] leaves; 52 leaves (five title pages). 15cm. Very 
good condition. Cardboard binding with leather spine. Ex-Libris of David 
Yellin. Ancient owner signatures in Sephardic and Ashkenazi handwriting. 
(The young Shlomo Chazan, “Rabbi Shabtai Shimshon HaLevi from Brisk 
Lithuania”, “to the master Refael Aharon HaLevi”).
5. Divrei Yosef (Third and Fourth Sections), Jerusalem, (1861). 
"Including Pri Tvu’a, Pardes, responsa, explanations and various matters of 
wisdom which people of all levels can benefit from". Corrections and addi-
tions to the book Tvu’ot Ha’aretz which was published in 1845. Illustrations 
on page 7. 
[7], 247, [1] leaf. 15cm. Good-fair condition. Worn and detached pages. 
Original worn binding. 
6. Divrei Yosef (Third and Fourth Sections – Beginning of Second 
Section). Responsum. Jerusalem, 1862
[4], 170, [1] leaf. 15cm. Very good condition. Cardboard binding with leather 
spine.
The Kabbalist rabbi and researcher, Rabbi Yehosef Schwartz, was born in 
Germany in 1805, immigrated to Jerusalem in 1833, and passed away in 
1865. Until this very day his books are fundamental for discussions in mat-
ters of the Holy Land, both in the Halachic and scientific-historical realms. 
Rare collection. S. HaLevi: 17, 31, 58, 62. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800
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284. שער השמים – למברג - זיוף מקום 
הדפוס - "פעה"ק ירושלים"

והאלקות.  התכונה  הטבע,  בחכמת  השמים,  שער  ספר 
ירוש פעה"ק  חדשים  באותיות  היופי  בתכלית  ו"נדפס 

לים". ]זיוף מקום הדפוס. נדפס כנראה בלמברג בשנות 
התר"ל 1870 בערך[. בשער: תמונת מקום המקדש. 

"פיהו פתח בחכמה: וידבר על העוף ועל הבהמה: ועל 
כל הרמש הרומש על האדמה: ועל כל אשר בו נשמה: 
ואש  ורוח  הארץ  ועל  והשמים:  והעבים  ההרים  ועל 
ועל  העצים  על  וידבר  ועננים:  וברד  שלג  ועל  ומים: 

האבנים: ועל כל מיני אילנות וצמחים".
בשער  קרעים  טוב-בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   21 דף.   ]48[

ללא פגם בטקסט. כריכה חדשה.
בכל  נמצא  אינו  ירושלים",  "פעה"ק  המזויף  הכיתוב 
העותקים - ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 

מס' 0301300.

פתיחה: $100

283. תבואות הארץ – גרמנית – עם שני 
איורים

לגרמו תרגום  הקדושה[,  ]הארץ   Das Heilige Land
נית של הספר "תבואות הארץ", מחקרים בענייני ארץ 
דמיין,  פרנקפורט  שוורץ.  יהוסף  רבי  מאת  ישראל, 

]תרי"ב[ 1852.
בסוף  שוורץ.  יהוסף  רבי  של  דיוקנו  איור  השער  מול 
העתיקה  העיר  נוף  איור  עם  מתקפל  לוח  צורף  הספר 

בדפוס ליטוגרפי.
אודות רבי יהוסף שוורץ, ראה פריט קודם.

        , 452, 20 עמ'. 21.5 ס"מ. גודל הלוח: 32.5X21.5 ס"מ. מצב 
טוב. כתמים ודפים מוכתמים.

פתיחה: $800

XIX

283. Tvu’ot Ha’aretz – German – 
Including Two Illustrations 
Das Heilige Land [The Holy Land], German 
translation of the book Tvu’ot Ha’aretz, re-
search pertaining to the Land of Israel, by 
Rabbi Yehosef Schwartz. Frankfurt am Main, 
1852. 
A portrait illustration of Rabbi Yehosef 
Schwartz appears facing the title page. A fold-

ing plate with an illustration of the landscape of 
the Old City appears at the end of the book in 
lithographic print.
For additional information about Rabbi Yehosef 
Schwartz, see previous item,
XIX, 452, 20 pages. 21.5cm. Size of plate: 
32.5X21.5cm. Good condition. Stains and stained 
leaves.

Opening Price: $800
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285. עדות ביהוסף – מהדורה ראשונה, 
תקכ"ג

ספר עדות ביהוסף, על הנסים והנפלאות שעשה הקב"ה 
עם היהודים בשנת תקכ"ב, מאת רבי יוסף סופר מצפת. 

]פרנקפורט דאודר[, תקכ"ג ]1763[. מהדורה ראשונה.
תיאור מסעותיו של רבי יוסף סופר בארץ ישראל, החיים 
שפקד  האדמה  ורעש  הקדושים  המקומות  תיאור  בה, 

את צפת והגליל בשנת תקכ"ב.
1760, ונפטר בפקיו  ר"י סופר עלה לארץ ישראל בשנת
עין. ספרו זה הוא אחד המקורות ההיסטוריים לתולדות 
ארץ-ישראל במאה ה-18 ונדפס במספר מהדורות, חלקן 

מדעיות.
כתמים  ירקרק.  נייר  על  נדפס  טוב.  מצב  ס"מ.   15 דף,   ]8[
וקרעים בשולי דפים אחרונים. רישום בשולי דף אחרון. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $150

284. Sha’ar Ha-Shamayim – 
Lemberg – Print Location Forged 
to “Jerusalem”
Sha’ar Ha-Shamayim on Nature, Astronomy 
and Theology. “Beautifully printed with new 
letters, here in Jerusalem”. [Print location 
forged. The book was apparently printed in 
Lemberg c. 1870]. Title page shows drawing of 
the Temple site.
[48] leaves. 21cm. Dry paper, good-fair condition, 
tears on the title page, undamaged text. Rebound.
The forged caption “Printed in Jerusalem” 
doesn’t appear on all copies – see Bibliography 
Institute CD, record 0301300.

Opening Price: $100

285. Edut Be-Yehosef - First 
Edition, 1763
Edut Be-Yehosef, on the miracles Hashem 
performed for the Jews in 1762, by Rabbi Yosef 
Sofer of Safed. [Frankfurt a. d. Oder], [1763]. 
First edition.
A description of Rabbi Yosef Sofer’s journeys in 
the Land of Israel, his life there, the holy sites 
and the earthquake which shook Safed and 
Galilee in 1762.
Rabbi Yosef Sofer emigrated to Eretz Israel in 
1760 and passed away in Peki'in. His book is 
one of the historical references for the study of 
the Land of Israel through the 18th century and 
was printed in several editions, some of which 
are scientific.
[8] leaves, 15cm. Good condition. Printed on 
greenish paper. Stains and tears on the last 
leaves’ edges. Caption on the last leaf ’s margin. 
Rebound.

Opening Price: $150

286. 4 ספרים בנושא קברי צדיקים 
- חתימות

1. שבחי ירושלים - מקומות קברי צדיקים, תולדותיהם 
ליוורנו,  ברוך.  יעקב  רבי  מאת  הקברים,  על  ותפלות 
]תקמ"ה 1785[. מהדורה ראשונה. חתימת הרב "אחי"ם 
פריט  אודותיו  ראה   - מוספיא  חי  אברהם  ]רבי  ס"ט" 
425[. רישומי בעלות בכת"י של רבי יצחק בדאהב ]חכם 
כאן  "עד  שלו  חתומה  והגהה  ידוע[  ירושלמי  ואספן 
העתקתי מהכתב היד שבידי, שיח יצחק בדאהב" ]חלק 

מהנדפס בספר היה בידו בכתב יד, ראה חומר מצורף[.
2. יחוס האבות - תיאור קברי האבות והנביאים בארץ 
וילנא, תרט"ז  ובחוץ לארץ, עם תרגום ליידיש.  ישראל 
"אברהם  רבי  של  בעלות  ורישומי  חותמות   .]1856[
דרושקאוויץ, משגיח הישיבה הק' דוולאזין", וחותמות 

הישיבה בוואלוז'ין.
ולז'  בעומר  לל"ג  תיקון   - דצדיקיא  רבא  3. הילולא 
לימוד  סדרי  צדיקים,  של  יארצייט  תאריכי  עם  באדר, 
)חסר השער  לבוב, תרכ"ג 1863.  ותפלות על הקברים. 
צוין מקום דפוס  ונמצא רק השער השני שבו  הראשון 

מזויף: "צפת"(.
4. הילולא רבא דצדיקיא וגם יאר צייטין מן הצדיקים. 

]לבוב[, תרכ"ג ]1863[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200
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287. שלשה דפוסי יפו
1. החנוך, עתון פדגוגי למורים והורים, חוברת שלישית, 

תשרי-חשון. יפו, תרע"א ]1911[.
יונה  רבי  מאת  חז"ל,  פי  על  העברי,  הדבור  2. מאמר 
דוב בלומברג. יפו, תרע"ד ]1914[. ]חותמת רבי "ישראל 

זיסל דווארץ חוב"ק יאד"[.
שונים,  בעניינים  ודרישות  חקירות  אשר,  בני  3. ספר 

מאת רבי יעקב גולדמן. יפו, תרפ"ד ]1924[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

287. Three Books Printed in Jaffa
1. Ha'Chinuch, a pedagogical paper for teach-
ers and parents, third booklet. Jaffa, 1911.
2. Article Ha'Dibur Ha'Ivri, according to 
the Sages, by Rabbi Yonah Dov Blumberg. 
Jaffa, 1914. [Ink-stamp of Rabbi "Israel Sussel 
Dvorets"].
3. Sefer Bnei Asher, research concerning vari-
ous matters, by Rabbi Ya'akov Goldman. Jaffa, 
1924.
Size and condition varies.

Opening Price: $100

286. Four Books on the Topic 
of Graves of the Righteous 
– Signatures 
1. Shivchei Yerushalayim – locations of graves 
of the righteous, their biography and prayers 
recited when visiting the graves, by Rabbi 
Ya’akov Baruch. Livorno, [1785]. First edition. 
Signature of Rabbi “Achim” [Rabbi Avraham 
Chai Musafi – for additional information re-
lated to him see item 425]. Handwritten owner-
ship notations by Rabbi Yitzchak Badhav [wise 
and famous Jerusalemite collector] as well as a 
gloss signed by him “Until here I have copied 
from the manuscript, Yitzchak Badhav” [part 
of the material printed in the book was in 
manuscript in Badhav's collection, see attached 
material].
2. Yechus HaAvot – description of graves of 
the patriarchs and prophets in Eretz Israel and 
abroad, including a translation into Yiddish. 
Vilna, [1856]. Stamps and ownership notations 
of Rabbi "Avraham Droshkowitz, Mashgiach of 
the Volozhin Yeshiva", as well as stamps of the 
Volozhin Yeshiva. 
3. Hillula Raba DeTzadika – prayers for Lag 
Ba’omer and for the 7th of Adar, including dates 
of death anniversaries of the righteous, learn-
ing and prayers recited when visiting graves. 
Lvov, 1863. (First title page missing and only 
second title page appears in which the location 
of print cited: "Safed", is forged.
4. Hillula Rabba DeTzadika and Yohr Tzeiten 
[death anniversaries] of the righteous. [Lvov], 
[1863].
Various sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200
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288. תמונת רבי נפתלי הירץ הלוי אב"ד יפו
הירץ  נפתלי  רבי  המקובל  הצדיק  הגאון  הרב  "תמונת 
הלוי זצ"ל אבד"ק יפו והמושבות". ]אחרי סיון תרס"ב[.

"מחיר  בקצרה.  חייו  תולדות  עם  מודפסת,  תמונה 
התמונה קדש להחזקת שערי תורה... של הגאון המנוח 
זצ"ל ואסור לאחרים להדפיס תמונת הגאון המנוח ז"ל, 

לא בארץ ולא בחו"ל".
דף 29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי חלודה ופגעים קלים.

פתיחה: $250

תמונות
Photographs

288. Picture of Rabbi Naftali 
Hertz HaLevi Rabbi of Jaffa
"A photograph of the Mekubal, Rabbi Naftali 
Hertz HaLevi, Rabbi of Jaffa and the settle-
ments". [After Sivan 1902].
A printed photograph, with a short history of 
his life. "The price of the photograph is dedi-
cated to financing Torah… of the deceased 
rabbi and others are forbidden to print the 
photograph of the deceased rabbi, not in 
Eretz Israel or abroad".
Leaf 29.5cm. Good-fair condition, foxing and 
minor damage.

Opening Price: $250

289. תמונת האדמו"ר מגור עם בניו 
האדמו"רים

ביער,  הולך  מגור  אמת"  "אמרי  בעל  האדמו"ר  תמונת 
]פולין,  בונים.  שמחה  ורבי  ישראל  רבי  בניו  כשלצדו 

שנות התרצ"- 1930[.
)דרום  משצבניצה  צלם  חותמת  עם  מקורית  תמונה 

."Foto Tatry Szczawnica" :)פולין
בתמונה האדמו"ר מרים את ידו עם המקל, כדי להסתיר 
את פניו מהמצלמה. בנו בעל "בית ישראל" מושיט את 
היד עם הספר לסימן מניעה ושלילה, ואילו בנו בעל "לב 
טרם  זו,  מתמונה  אחרת  גרסה  ]ידועה  מחייך.  שמחה" 

הסתרת הפנים[. 
6.5X9 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

289. Photograph of the Admor 
of Ger Together with his Sons the 
Admorim 
Photograph of the Admor, author of the Imrei 
Emet of Ger strolling in the woods, accom-
panied by his sons Rabbi Yisrael and Rabbi 
Simcha Bunim. [Poland, 1930’s].
Original photograph with a stamp of a pho-
tographer from Szczawnica (southern Poland): 
“Foto Tatry Szczawnica".
In the photograph the Admor is raising his 
hands with his cane to conceal his face from 
the camera. His son, author of Beit Yisrael 
is stretching out his hand with the book as a 
sign of opposition and disagreement, whereas 
his other son author of Lev Simcha is smiling. 
[Another version of this photograph exists, 
prior to the concealing of the face]. 
9X6.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $120
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290. האדמו"ר רבי אהרן מבעלז בצעירותו - 
תמונה בדפוס

התר"ץ  ]שנות  שליט"א.  מבעלז  רבינו  מרן  תמונת 
1930?[. ללא ציון מקום הדפוס.

האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלז )תרל"ח-תשי"ז, אוצר 
משנת  אדמו"ר  מנעוריו.  וטהור  קדוש   .)1730 הרבנים 
עלה  משפחתו,  את  איבד  שבה  מהשואה  ניצל  תרפ"ז. 
את  מחדש  הקימו  בה  מבילגוריא,  הרב  אחיו  עם  לא"י 

מלכות חסידות בעלזא.
תמונה מודפסת. 17.3 ס"מ. מצב טוב, קמטים ופגמים. 

פתיחה: $120

291. תמונת האדמו"ר רבי אהרן מבעלז - 
ניו-יורק, 1946 

בעדת  מלווה  מבעלז  האדמו"ר  תמונת  של  תצלום 
חסידים. ניו-יורק, 1946.

כיתוב מתחת לתמונה: "הרב הג' ר' אהרן רוקח שליט"א 
בעלזער רבי וגבאים". תצלום של תמונה מלפני השואה. 

)ראה קטלוג "קדם", מכירה 10, פריט 58(.
20.5X25.5 ס"מ. מצב טוב, קרע קל בשוליים.

פתיחה: $120

290. Rabbi Aharon of Belz in His 
Youth - Printed Photo  
Picture of the Admor from Belz. [1930's?]. Place 
of printing is not mentioned.
Rabbi Aharon Rokeach of Belz (1878-1957, 
Otzar Ha-Rabbanim 1730). Became Admor in 
1927. Survived the holocaust but lost his family, 
and came to Eretz Israel with his brother, 
Rabbi of Bilgoraj, where they re-established the 
Hassidic court of Belz.
Printed photo. 17.3cm, good condition, creased 
damaged.

Opening Price: $120

291. Photograph of Admor 
Aharon of Belz – New York, 1946
A photograph of the Belzer Admor accompa-
nied by a group of Chassidim. New York, 1946.
Under the photograph is written: "Rabbi 
Aharon Rokeach The Belzer Admor and his 
gaba'im".
A photograph of a picture before the Holocaust. 
(See Kedem catalogue, Auction 10, Item 58).
25.5X20.5cm. Good condition, slight tear on 
margin.

Opening Price: $120

292. שתי תמונות רבנים
1. צורת הרה"ג מרן שמואל דוד אונגאר שליט"א אב"ד 

דק"ק טירנוי. ]לאחר שנת 1918[. 
הרבנים  אוצר  )תרמ"ו-תש"ה,  אונגר  דוד  שמואל  רבי 
מדינת  של  הראשי  ורבה  ובניטרא  בטירנוי  רב   )19492
במשך  לאלפים  תורה  הרביץ  וצדיק,  גאון  סלובקיה. 
הישיבה  ניטרא  ישיבת  היתה  השואה  בשנות  שנה.   40
האחרונה שפעלה באירופה הכבושה. לאחר שהתפרקה 
הישיבה ברח ליערות ולהרים, שם נספה בשנת תש"ה, 
ושל  מצאנז-קלויזנבורג,  האדמו"ר  של  חותנם  הי"ד. 
ומייסד  בשואה  ההצלה  מפעילי  וויסמנדל,  הרב  הגאון 

ישיבת נייטרא בארה"ב. 
לקרטון.  מודבק  ליטא?[,  או  ]מפולין  רב  2. תצלום 
 ,)Góra Kalwaria( הצלם: זילברשטיין, גּוַרה ַקְלַוואְרַיה

פולין, ללא ציון שנה. 

גודל משתנה. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $120
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292. Two Photographs of Rabbis
1. The form of Rabbi Shmuel David Ungar 
Rabbi of Trnava. [Afer 1918].
Rabbi Shmuel David Ungar (1886-1945), Otzar 
HaRabbanim 19492) Rabbi of Trnava and 
Nitra and Chief Rabbi of Slovakia. A ga'on 
and tzaddik, he taught Torah to thousands of 
disciples for 40 years. During the holocaust, 
Nitra Yeshiva was the last one to close its doors 
in conquered Europe. After the yeshiva was 
abandoned, he escaped to the forests and hills, 
where he perished in 1945. He was the father 
in law of the Sanz-Kloisenberg Admor, and of 
Rabbi Weissmendel, active in the rescue of Jews 
during the holocaust and founder of the Nitra 
Yeshiva in the US.
2. A photograph of a Rabbi [Polish or 
Lithuanian ?], pasted on cardboard. The pho-
tographer: Zilberstein, Gora Kalwaria), Poland, 
year not recorded.
Varied size. Stains and folding marks.

Opening Price: $120

293. תמונות רבנים
1. "תמונות רבנים גאונים צדיקים גדולי דורנו", גלויה, 
עם תמונות רבנים ואדמו"רים ממזרח הונגריה. במרכז - 

תמונת רבי ישעיה מקרסטיר.
נשיא  עם  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  תצלום  2. גלויה, 

צ'כוסלובקיה, תומאס מסריק.
3. גלויה, תצלום המושל סטורס משחק שחמט עם הרב 
ציטרון. ]רונלד סטורס הבריטי, המושל המנדטורי של 
ירושלים, היה שחקן שחמט מעולה, אך הפסיד באותו 
משחק מפורסם עם הגאון רבי אבא ציטרון-קטרוני רבה 
של פתח-תקוה וחתנו של הגאון מרוגטשוב - ראה חומר 

מצורף[.

גודל  כגלויה(,  לשימוש  האחורי  בצדן  )מחולקות  תמונות   3
ומצב משתנים.

פתיחה: $120

293. Photographs of Rabbis  
1. "Photographs of rabbis, geonim and tzad-
dikim, the great men of our generation", 
a postcard, with photographs of rabbis and 
Admorim of East Hungary. In the center – a 
photograph of Rabbi Yeshaya of Kerestur. 
2. Postcard, a photograph of Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld with the president of 
Czechoslovakia, Thomas Masaryk. 
3. Postcard, a photograph of Governor Stores 
playing chess with Rabbi Zitron. [Sir Ronald 
Stores of Britain, the mandate governor of 
Jerusalem was an excellent chess player, but 
he lost that famous game with Rabbi Abba 
Zitron-Katroni, Rabbi of Petach-Tikva and son-
in-law of the Gaon of Rogatshov – See attached 
material].
3 photographs (divided on verso for use as post-
card), varied size and condition.

Opening Price: $120

294. ישיבת מיר - שלש תמונות
מיר  מישיבת  תמונות  עם  מצולמות  גלויות  שלש 

בפולניה:
1. תמונת קבוצתית - "הישיבה הקדושה דמיר תקע"ז-
והבחורים  האברכים  הישיבה,  רבני  תמונות  תרצ"ג". 
בחלקה   .]1933[ תרצ"ג  מיר,  הישיבה.  בנין  ותמונת 
העליון - תמונות ראשי הישיבה: "מרן הגאון ר' אברהם 
צבי קמאי שליט"א אב"ד ור"מ, מרן הרב ר' ירוחם הלוי 
ליוואוויץ שליט"א, מרן הגאון ר' אליעזר יהודה פינקל 

שליט"א ר"מ ומנהל". ]חותמת הצלם בצדה האחורי[.
2. "לשנה טובה תכתבו", עם תצלום מוקטן של תמונת 
תקע"ז- דמיר  הקדושה  "הישיבה   - קבוצתית  מחזור 

תרפ"ו". מיר, ]תרפ"ו 1926[. 
"מראה  בכת"י  רישום  עם  העיירה,  כללי של  3. מראה 

העיר מיר מרחוק". ]מיר, תרצ"ג 1933[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120
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294. Mirrer Yeshiva – Three 
Pictures
Three postcards with photos of the Mirrer 
Yeshiva in Poland:
1. Group photograph – "The Holy Mirrer 
Yeshiva, 1817-1933". Pictures of the Yeshiva 
faculty and students, married and single, plus 
a picture of the Yeshiva building. Mir, 1933. In 
the upper section, pictures of the heads of the 
Yeshiva: "Rabbi Avraham Zvi Kamai, Rabbi 
and Yeshiva head, Rabbi Yerucham HaLevi 
Levovitz, Rabbi Eliezer Yehudah Finkel, 
Rabbi and administrator". [Ink stamp of pho-
tographer on back of picture].
2. "New Year's Greeting", with miniature 
group photo – "The holy Mirrer Yeshiva 1817-
1926". Mir, [1926].
3. General view of the hamlet, with handwrit-
ten caption "View of the town from afar". [Mir 
1933].
Varying sizes and condition.

Opening Price: $120

295. תמונות רבנים ואנשי ציבור - ארה"ב
מארה"ב,  ציבור  ואישי  רבנים  של  שונים  תצלומים 

תמונות מישיבת "חפץ חיים" בבולטימור. 
בין התצלומים: תמונת רבי אליעזר סילבר ]ראש "אגודת 
אליהו  יוסף  רבי  תמונת  וקנדה"[,  דארה"ב  הרבנים 
הענקין ]מייסד ומנהל עזרת תורה[, תמונות הרב הכט 
מושקין,  הרב  דרייזין,  נחום  הרב  ליובאוויטש[,  ]מרבני 

הרב זאקס, הרב רפופורט, הרב כהן ועוד.
בגודל  התצלומים  )רוב  משתנים  ומצב  גודל  תצלומים.   28
הכנת  לצורך  עט  וסימוני  כיתובים  חלקם  על  ס"מ(,   20X25

גלופות לעיתונות.

פתיחה: $100

295. Photographs of Rabbis and 
Public Figures – USA
Various photographs of rabbis and public fig-
ures from the US, photographs of the Chafetz 
Chaim Yeshiva of Baltimore.
Amongst the photographs: a photograph of 
Rabbi Eliezer Silver [Head of Agudat Rabbanim 
of America and Canada], a photograph of 
Rabbi Yosef Eliyahu Henkin [founder and 
manager of Ezrat Torah], photographs of Rabbi 
Hecht [a rabbi of Lubavitch], Rabbi Nachum 
Dreizin, Rabbi Mushkin, Rabbi Zacks, Rabbi 
Rappaport, Rabbi Cohen etc.
28 photographs. Varied size and condition 
(most photographs 25X20cm), some have 
inscriptions and pen marks for preparation of 
plates for newspapers.

Opening Price: $100

294
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296. תמונות רבנים  
ששה תצלומי רבנים, מתוכם ארבעה תצלומים של "הרב 

מפוניבז'" בעת הופעה ציבורית ונאום. ]1960 בערך[.
 ,)Kuhl( בקוהל  תרמ"ו  נולד  כהנמן,  שלמה  יוסף  רבי 
בראדין.  חיים  החפץ  ואצל  טלז  בישיבת  למד  ליטא. 
ישראל  אגודת  ממייסדי  ובפוניבז'.  בווידז'  כרב  כיהן 
וועד הישיבות. חבר מועצת גדולי התורה משנת תרפ"ג. 
איש אמונם של החפץ חיים ורבי חיים עוזר גרודזינסקי. 

ובאמצע שנות השואה, בה איבד את רוב משפחתו ותל
מידיו, הקים מחדש את הישיבה בבני ברק. נפטר תשכ"ט 

)1969(. נודע בכשרונו הרטורי ובפקחותו הרבה.
ששה תצלומים, 18X14 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

296. Photographs of Rabbis
Six photographs of rabbis, four of The Ponevezh 
Rabbi at a public appearance and speech. [c. 
1960].
Rabbi Yosef Shlomo Kahaneman was born in 
1886 in Kuhl, Lithuania. He studied at Telshe 
(Telz) Yeshiva and under the Chafetz Chaim 
in Radin. He served as Rabbi of Vidzh and 
Ponevezh. One of the founders of Agudat Israel 
and Va'ad Ha-Yeshivot. Member of Mo'etzet 
Gedolei HaTorah from 1923. Trusted confidant 
of the Chafetz Chaim and Rabbi Chaim Ozer 
Grodzinsky. In the middle of the Holocaust 
years, when he lost most of his family and dis-
ciples, he re-established the Ponevezh Yeshiva 
in Bnei Brak. He died in 1969. Renowned for 
his rhetoric ability and his cleverness.
Six photographs, 14X18cm. Good condition.

Opening Price: $120

297. אלבום - חנוכת בית כנסת הגדול 
בטריאסט – תרס"ח

 .Tempio Israelitico Trieste – לזכר בנין בית אלהים
הדפסים  תשעה  עם  אלבום   .1908 תרס"ח  טריאסט, 

לכבוד חנוכת בית הכנסת הגדול בטריאסט.
הדפסי איורים המתארים את בית הכנסת החדש, תכניתו 
ארון  עיצוב  והחיצוניים,  הפנימיים  חלקיו  האדריכלית, 
הקודש ועוד. מודפסים על נייר ומודבקים לקרטון. איור 

אחד צבעוני.
אלבום קרטון 24 ס"מ. ]9[ הדפסים 19.5X16 ס"מ. מצב בינוני. 
רוב ההדפסים מנומרים בכתמי חלודה. הכיתוב על העטיפה 

דהוי.

פתיחה: $200
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298. בית הכנסת וישיבת "קול יעקב" 
במוסקבה, תשי"ז – אלבום תמונות 

'קול  אלבום תצלומים, "הפתיחה החגיגית של הישיבה 
ד'  א',  ביום   ,)!( יעקב' בבית הכנסת הגדול המוסקבואי 

שבט, תשי"ז" )1957(.
בתצלומים נראים רבי שלמה שלייפר, רבה של מוסקבה, 
שנפטר כחודשיים לאחר מכן, ורבי יהודה ליב לוין שמילא 

את מקומו כרבה של מוסקבה במשך שנים ארוכות.
בית הכנסת הגדול במוסקבה היה פתוח בעת התקופה 
הקומוניסטית תחת עיניהם הבולשות של סוכני הק.ג.ב., 
זקנים,  בעיקר  בו,  להתפלל  הורשו  מעטים  יהודים 
הסובייטי  השלטון  ששילם  שפתיים  כמס  רק  זאת  וגם 
לעולם. ישיבת "קול יעקב" שנפתחה במקום היתה אף 
היא חלק ממגמה זו. היא מנתה כעשרה בחורים, רובם 

ילידי הקווקז.
נייר  דף  מודבק  האלבום  כריכת  על   .19X13 תצלומים.   14

]בלוי[, עם כיתוב בעברית וברוסית.

פתיחה: $400

298. Synagogue and Kol 
Ya’akov Yeshiva in Moscow, 1957 – 
Photograph Album
Photograph album, “The festive opening of 
the Kol Ya’akov Yeshiva in the Muscovite great 
synagogue, on Sunday, 4th of Shvat, 1957”.
The photographs depict Rabbi Shlomo Shleifer, 
rabbi of Moscow, who passed away two months 
later, and Rabbi Yehudah Leib Levine who took 
over his position as rabbi of Moscow for many 
years.
The great Muscovite synagogue was open 
during the communist era under the under-
cover eyes of the KGB secret agents. Few Jews 

297. Album – Inauguration of the 
Great Synagogue in Triest – 1908
Tempio Israelitico Trieste. Triest, 1908. Album 
consisting of nine printings in honor of the 
inauguration of the great synagogue in Triest. 
Illustrated prints portraying the new syna-
gogue, its architectural plan, its interior and 
exterior, design of the Holy Ark and more. 
Printed on paper and glued onto cardboard. 
One colorful illustration.
24cm. cardboard album. [9] prints 19.5X16. Fair 
condition. The majority of the prints are splotched 
with foxing. The caption on the cover is faded.

Opening Price: $200

were granted permission to pray there, espe-
cially elders, and this too only as a lip service 
which the Soviet rule paid to the world. The 
Kol Ya’akov Yeshiva which opened in the syna-
gogue was also part of this trend. The Yeshiva 
included ten young men, most of which were 
natives of Caucasus. 
14 photographs. 19X13. A sheet of paper [worn] 
with caption in Hebrew and Russian is glued on 
the binding of the album. 

Opening Price: $400
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דפוסי אוסטריה
Books printed in Austria

299. ספר דקדוק עברי – וינה, 1778
 Grammaticae Hebraeo-Chaldaicae a M. Christ.
 Reineccio harmonice et synoptice adornatae
editio novissima. Recognita, emendata & non-
 .nullis in locis discentium commodo immutata

וינה, ]תקל"ח[ 1778. 
ספר דקדוק עברי-ארמי.

בלטינית.  בכתב-יד  רישומים  טוב.  מצב  ס"מ.   18 עמ',   151
כריכת עץ ועור בלויה.

פתיחה: $350

300. תהלים מחולק – וינה, תרצ"ד - שני 
סטים

וינה,  ספרד,  קהלות  כמנהג  תהלים  ספר  של  סטים  שני 
]תרצ"ד[ 1934, מחולק לכרכים דקים, 10 כרכים בכל סט.
לעילוי  נרשמה הקדשה  הכרכים  כל  הפורזץ של  בדפי 

נשמת נפטרת ממשפחת גבאי, משנת תרצ"ז.
תהלים,  אמירת  לאחר  רצון  יהי  ו-20   10 כרכים  בסוף 
נפש, תפלה על קברות  תפלה בעד החולה, סדר פדיון 

הקרובים והצדיקים, ועוד. 
מצב  פח.  בקופסת  נתונים  ס"מ,   12.5 ממוספרים,  כרכים   20

טוב. בלאי קל בשולי הכריכות ובקופסה.

פתיחה: $120

300. Divided Tehilim – Vienna – 
1934 – Two Sets
Two sets of Tehilim as customary in Sefard 
communities, Vienna, 1934, divided into thin 
volumes, 10 volumes in each set.
On the vorsatz leaves of all the volumes, there 
is a dedication for the elevation of the soul of a 
deceased woman from the Gabay family, year 
1937.
Volumes 10 and 20 end with the “Yehi Ratzon” 
prayer to be recited after reading Tehilim, a 
prayer for the sick, Seder Pidyon Nefesh, a 
prayer to be recited over holy gravesites and 
relatives’ tombstones, and more.
20 numbered volumes, 12.5cm, come in a tin box. 
Good condition. Slightly worn binding edges and 
box.

Opening Price: $120

299. Hebrew Grammar Book – 
Vienna, 1778
Grammaticae Hebraeo-Chaldaicae a M. 
Christ. Reineccio harmonice et synoptice 
adornatae editio novissima. Recognita, 
emendata & nonnullis in locis discentium 
commodo immutata. Vienna, 1778.
Hebrew-Aramaic grammar book.
151 pages, 18cm. Good condition. Handwritten 
notes in Latin. Worn wood and leather binding.

Opening Price: $350
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302. ספר המצרף - חלקים ראשון ושני - 
עם תמונת המחבר - חתימות - וינה

ותשובה,  שאלה  בדרך  וחקירות  הערות  המצרף,  ספר 
ומסילות  האמונה  בדרכי  ובאגדה,  בהלכה  במקרא 
רבי  מאת  ארמית.  ושפת  עברית  שפת  בכללי  החכמה, 
 .)1820( תק"ף  וינה,  ראשון:  חלק  מאובן.  קוניץ  משה 

חלק שני: פראג, תרי"ז. עם פורטרט המחבר. 
קוניץ"  "שלמה  רבי  המחבר  בן  יד  חתימת  א'  בכרך 
 "Dr. Ad. Jellinek, Prediger In Wien" וחותמת של

]ד"ר אדולף אהרן ילינק, תקפ"א-תרל"ג 1821-1893[.
באופן  רב  )תקל"ד-תקצ"ט(.  קוניץ  משה  רבי  המחבר, 

301. בית תלמוד – ירחון השכלה – וינה, 
תרמ"א-תרמ"ה – ארבעה כרכים 

בדרישת  היהודים  לחכמת  עתי  "מכתב  תלמוד,  בית 
המקרא, משנה ותלמוד, בהלכות והגדות ובדברי ימי עם 
ישראל וחכמיהם", יוצא לאור מדי חדש בחדשו, בעריכת 
אייזיק הירש ווייס ורבי מאיר איש שלום, מורים בבית 
המדרש בעיר וינה. וינה, תרמ"א-תרמ"ה ]1881-1885[. 

ארבעה כרכים, ללא שערים. חקירות בדברי ימי היהודים 
ומדרשים,  בתלמוד  פירושים  התלמוד,  כללי  וספרותם, 
]נוסח  ועוד.  והמשנה  המקרא  ובלשון  במקרא  חקירות 
בראש  המצורף  שער-מעטפת  מתוך  המלא  הכותרת 

הכרך השלישי[.
אודות העורך: א"ה ווייס, מראשי המשכילים בדורו, ראה 

פריט 545.
396, 24; 396; 384; 384 עמ', 20.5 ס"מ. מצב הגליונות טוב, 

משתנה מכרך לכרך. נייר שביר. רישומים וחותמות. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

302. Sefer HaMatzref – Parts One 
and Two – Including Photograph 
of Author – Signatures – Vienna 
Sefer HaMatzref, comments and enquiries 
in question and answer format, on Mikrah 
[Bible], Halachah, Aggadah, religion and 
wisdom, on rules of the Hebrew language and 
the Aramaic language. By Rabbi Moshe Konitz 
of Ofen. Part 1: Vienna, (1820). Part 2: Prague, 
1857. With author's portrait.
In first volume handwritten signature of the 
author Rabbi “Shlomo Konitz" and stamp 
of "Dr. Ad. Jellinek, Prediger In Wien" [Dr. 
Adolph Aharon Yelinek, 1821-1893]. 
The author, Rabbi Moshe Konitz (1834-1839). 
Rabbi in Ofen and Budapest, disciple of the 
Noda BiYehuda and Maharam Mintz. He was 
a controversial figure, being both a Rabbi great 
in Torah knowledge as well as an Enlightenist 
proficient in secular studies. 
Part 1: [2], 93, [1] page. 24cm. Very good condi-
tion. Original leather binding, repaired.
Part 2: Portrait, 94, [2] pages. 24cm. Good con-
dition, few stains and detached leaves. Original 
binding, somewhat worn. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200

301. Beit Talmud – Haskalah 
Monthly Publication – Vienna, 
1881-1885 – Four Volumes
Beit Talmud, “Periodical on the Jewish Wisdom 
of the Scriptures, Mishna and Talmudic 
Interpretations, on Halachot, Hagadot and the 
Chronicles of the Jewish People and their Sages”, 
published monthly, edited by Izik Hirsch Weiss 
and Rabbi Meir Ish Shalom, teachers in the Beit 
Midrash of Wien. Wien, [1881-1885].
Researches on the Chronicles of the Jewish 
People and their Literature, Talmudic Rules, 
Talmudic commentaries and Midrashim, re-
searches on the scriptures, scriptures grammar, 
Mishna and more. [Full title version from the 
cover’s title page enclosed to the beginning of 
the third volume].
About the editor: Izik Hirsh Weiss was among 
the leaders of the Maskilim in his generation, 
see item 545.
396, 24; 396; 384; 384 pages. 20.5cm. Sheets are in 
good condition, varying from volume to volume, 
fragile paper. 
Inscriptions and ink-stamps.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250

ומהר"ם  ביהודה  הנודע  תלמיד  )בודפשט(.  ובפעשט 
גדול  ומשכיל,  רב  של  במחלוקת  שנויה  דמות  מינץ. 

בתורה ובקי בחכמות כלליות.
חלק ראשון: ]2[, צג, ]1[ עמ'. 24 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת 

עור מקורית, משופצת.
מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   24 עמ'.   ]2[ צד,  פורטרט,  שני:  חלק 

כתמים ודפים מנותקים. כריכה מקורית, מעט בלויה. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $200
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303. על ביקור קיסר 
אוסטריה בעיר לבוב, 1814

 Rebb Schloime Klappzymbels…
von Johann Aduard Sack. למברג 

)לבוב(, 1814 ]תקע"ד[. 
"רבי שלוימה קלפזימבלס, תאור נאמן 
של יהדות למברג בעת חגיגת השלום, 
הירש  רבי  הנאמן  לידידו  מוקדש 
השמחה  לתחושת  כזכרון  שמקפודל, 
הרבה בעת הארוע המשמח" )השמות 
בדויים(, המחבר הוא יוהאן אדוארד זק.
גליציאנית  יידיש  כתובה  החוברת 
בתחתית  לועזיות,  באותיות  עתיקה 
גותיות  באותיות  הערות  עמוד  כל 

המתרגמות, מונחים יהודיים ופולניים מיוחדים.
בתוכן החוברת תאור ביקורו של קיסר אוסטריה בעיר 
כולל  היהודיים,  העיר  תושבי  של  מבט  מנקודת  לבוב, 
תפילת הודיה בביהכ"נ על השגת חוזה השלום, תהלוכת 
ילדי החדר והמלמד, כליזמרים, מיני המזונות שהוגשו, 
ציונים מדויקים  כתר התורה שהוצג לקיסר בתהלוכה, 
רפופורט  ד"ר  הרופא  והרחובות,  הכיכרות  שמות  של 

שתרם לקהילה פורטרט של הקיסר וכו'.
ביקורו של הקיסר פראנץ הראשון בלבוב נערך בעקבות 
אירופה במסגרת  וחלוקתה מחדש של  נפוליון  תבוסת 
של  חלקים  סיפוח  כלל  ההסכם  מן  חלק  פריז.  הסכם 

גאליציה לקיסרות האוסטרית.
מסמך חשוב המתאר ארוע בחיי הקהילה מזוית מיוחדת. 

16 עמ', 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים.
נדיר.

פתיחה: $350

303. About the Austrian Kaiser 
visit to Lvov, 1814 
Rebb Schloime Klappzymbels… von Johann 
Aduard Sack. Lemberg, 1814.
"Rabbi Schloime Klappzymbels, an accurate 
description of the Lemberg Jewry at the time of 
the peace celebrations, dedicated to his faithful 
friend Rabbi Hersch Shmeckpüdele, as me-
mento for the feeling of happiness during the 
event" [names are fictional].
Booklet written in Antique Galician-Yiddish 
in Latin letters. At the bottom of each page are 
notes in Gothic letters which translate special 
Jewish and Polish terms. 
The booklet includes description of the visit 
of the Austrian Kaiser in Lemberg from the 
point of view of the Jewish residents, including 
a Thanksgiving prayer in the synagogue for 
the signing of the peace treaty, a parade of the 
Cheder children and the Melamed, Klezmers, 
kinds of food served, the Keter Tora which was 
presented to the Kaiser, exact naming of the 
squares and streets, Doctor Rapoport who do-
nated a portrait of the Kaiser to the community 
etc.
The visit of Kaiser Franz I in Lemberg was held 
following the defeat of Napoleon and the re-
dividing of Europe in the Paris agreement. Part 
of this agreement included annexation of parts 
of Galicia to Austria.
An important description of an historical event 
in the life of the Jewish community.
16 pages, 17cm. Good condition, stains.
Rare.

Opening Price: $350
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304. המדפיס אנטון שמיד – רשימת ספרים 
- וינה

אנטאן  בייא  וועלכע  ספרים,  אללערהאנד  פאן  רשימה 
שמיד, ק' ק' בוכדרוקער אין וויען. ]וינה, שנות התקע"ה- 

1815 בערך[.
דף בודד עם פירוט 81 כותרים מבית-דפוסו של אנטון 
בבית- נוצרי אשר העסיק  )1765-1855(, מדפיס  שמיד 
מגיהים  בתור  ההשכלה  תנועת  מאנשי  כמה  דפוסו 
תנ"ך,  לצד  זו,  ברשימה  מופיעים  )ספריהם  ועורכים 
משניות, תהלים ומחזורים אשר הדפיס(, היה מהמו"לים 

החשובים והפעילים בתקופתו.
]4[ עמ', 26.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים, כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $200

304. Anton Schmid – Book List 
– Vienna
Reshima Fon Allerhand Sefarom, Welche 
By Anton Schmid, Buchdrucker in Vienne. 
[Vienna, 1815].
Single leaf listing 81 titles from Anton Schmid’s 
press (1765-1855), a Christian printer who 
employed several people related to the Haskala 
movement as editors and proof-readers in his 
press (their books appear on this list, on the 
side of the Bibles, Mishnayot, Tehilim and 
Machzorim printed by him), he was among the 
most prominent and active publishers of his 
time.
[4] Pages, 26.5cm. Good condition. Wrinkles, 
stains and folding marks

Opening Price: $200

305. רשימות-ספרים – וינה
1. רשימה קצרה - יוסף שלעזינגער בית מסחר והוצאת 
ספרים, וויען. וינה, ללא שנת הדפסה. רשימות של 1247 

ספרים ואחריהם תשמישי קדושה שונים. מצב בינוני.
 Catalogue No. 74 – Hebraica and Judaica, .2
old prints from before 1600, דוד פרנקל. וינה, ללא 
מלפני  חלקם  ספרים,   166 של  רשימה  הדפסה.  שנת 

שנת 1600. אנגלית, עם מפתח בעברית. מצב טוב.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

305. Book lists – Vienna 
1. Short list – Yosef Schlezinger, Book store 
and publishing house, Vienna. No year of print. 
Lists of 1247 books followed by Judaica objects. 
Fair condition.
2. Catalogue No. 74 – Hebraica and Judaica, 
old prints from before 1600, David Frankel. 
Vienna, no year of print. List of 166 books, 
some dated from before 1600. English, with 
Hebrew index. Good condition.
Varying sizes and condition.

Opening Price: $200
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שואה ושארית הפליטה
Holocaust and She'erit HaPleita

306. גביית עדות בבית-דין ואישור רבני – 
שארית הפליטה

גרמניה(,   ,Ulm( אּולם  דין.  בית  במושב  עדות  גביית 
תש"ז ]1947[.

גביית עדות להתרת בעל לנישואין-שניים לאחר השואה. 
הצהרת העד כי הכיר את בני הזוג קודם המלחמה ויודע 

כי האישה נלקחה באקציה בנובמבר 1942.
לאחר  העקורים  ממרכזי  אחד  היתה  אּולם  העיר 
המלחמה. על המסמך חתימה וחותמת הגאון רבי יהודה 
תר"ע-תשי"ז(,   ;L. Ausubel( אויסאיבל-גפן  ליב  אריה 
כפר-אתא.  של  רבה  ]לימים  ימים  באותם  במקום  הרב 
 ,731-734 עמ'  א,  גליציה,  לחכמי  אנצי'  אודותיו:  ראה 

וחומר מצורף[. עמו חתומים שניים נוספים.
מצורפת פיסת נייר עם אישורים בכת"י על טבילת כלה, 

עם החותמת הנ"ל של הרבנות באּולם.
גודל משתנה. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול.

פתיחה: $180

306. Obtaining Evidence in Beit 
Din and Rabbinical Authorization 
– She’erit HaPleita  
Obtaining evidence in Beit Din. Ulm, Germany, 
[1947].
Obtaining of evidence for granting a husband 
approval to remarry after the Holocaust. 
Declaration of the witness as to have known 
the couple prior to the War and knowledge that 
the wife had been transported to death camps 
in November 1942.
The city of Ulm was one of the central postwar 
displaced persons camps. The document bears 
the signature and stamp of Rabbi Yehudah 
Aryeh Leib Ausubel-Geffen (1910-1957), rabbi 
of Ulm during that period [later on rabbi of 
Kfar Ata. For additional information related to 
him see: Encyclopedia of Galician Scholars, 1, 
pages 731-134, and attached material]. Two ad-
ditional signatures appear. 
Attached is a scrap of paper containing hand-
written authorizations of the immersion of a 
bride, with the above-mentioned stamp of the 
Ulm Rabbinate. 
Size varies. Good condition. Stains, folding marks. 

Opening Price: $180
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308. תלמוד בבלי – מינכן, תש"ט – סט שלם
תש"ט  מינכן-היידלבורג,  שלם.  סט   – בבלי  תלמוד 
באזור  הרבנים  אגודת  ועד  על  לאור  "יוצא   .]1949[

האמריקאי באשכנז".
שרידי  והתקבצות  השנייה  העולם  מלחמת  סיום  עם 
היהודים במחנות עקורים, נוצר מחסור עולמי בגמרות 
בעקבות  זאת  הפליטים,  את  שישמשו  קודש  וספרי 
על  המלחמה  במהלך  יהודיים  ספרים  רבבות  השמדת 
ידי הנאצים. החל משנת תש"ז החלה "אגודת הרבנים" 
במבצע  והג'וינט,  האמריקאי  הצבא  בסיוע  בגרמניה, 
כרכים  נדפסו  תחילה  הניצולים.  עבור  הש"ס  הדפסת 
בודדים של מסכתות הש"ס, לפי סדר הדף היומי. בשנת 

307. ספרי טרום-שואה שלא נשלמו בדפוס 
- הונגריה, 1943

1. ספר כתר תורה, צירופי בראשית, רמזי תרי"ג מצוות 
מארגי מהוניאד.  ווייס  יהושע  רבי  "בראשית".  ובמילת 

גאוני  "הסכמות  יחידה.  מהדורה   .)1943( תש"ג  טטא, 
הוסיף  האחרון  הגליון  בסוף  שליט"א"  מדינתו  וצדיקי 
"יותר  מודפסת:  פתקא  צבי מאשקאוויטש,  רבי  המו"ל 
יד בשנות המלחמה והמחבר  לא נדפס, שנאבד הכתב 

הלך לעולמו - ה' ינקום דמו. וחבל על דאבדין...".
מח עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב, לא כרוך.

2. משניות, עם תפארת ישראל, סדר מועד חלק ראשון. 
]דיארמאט-בודפסט, תש"ג 1943 בערך[. 

נדפס חוברות חוברות, לפנינו החוברות הראשונות בהן 
ההקדמות "כלכלת שבת, קופת הרוכלים, שבילי דרקיע" 
והמשנה הראשונה ממסכת שבת, ]בעמ' 4 הודעה של 

307. Pre-Holocaust Books 
Incompletely Printed – Hungary, 
1943  
1. Keter Torah, Bereshit combinations, hints for 
the 613 commandments in the word “Bereshit”. 
Rabbi Yehoshua Weiss from Honiad. Marghita, 
(1943). Only edition. “Approbations of genius 
and righteous rabbis of his village”. At end of 
last issue the publisher, Rabbi Zvi Moskovitz 
added a printed note: “Never printed again as 
the manuscript was lost during the years of 
the war and the author passed away”. 
48 pages, 21.5cm. Good condition, unbound. 
2. Mishnayot, including Tiferet Yisrael, Seder 
Mo’ed first part. [Gyarmat -Budapest, c. 1943]. 
Printed as individual pamphlets, the following 
are the first pamphlets which include the for-
wards “Kalkalat Shabbat, Kupat HaRochlim, 
Shvilei Derakia” and the first Mishnah from 
Shabbat tractate, [on page 4 notice of the pub-
lisher Moshe Chaim Steiner: “…each week two 
pamphlets are released from the press… and 
frankly I must say that I have printed few… 
since the expense of the print is great and it is 
difficult to obtain the paper”]. 
6, 40, 2 pages. 31.5cm. Very good condition. Issues 
uncut. New cloth binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $120

מן  יוצא  שבוע  "...ובכל  שטיינער:  חיים  משה  המו"ל 
הדפוס ב' קונטרסים... והאמת אגיד כי דפסתי מועט... 

מפני רוב הוצאות ההדפסה וקושי הרכשת הנייר"[.
6, 40, 2 עמ'. 31.5 ס"מ. מצב טוב מאד. גליונות לא חתוכים. 

כריכת בד חדשה.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $120
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309. ארבעה ספרים - שארית הפליטה
תש"ט,  לנדסברג,  כתר,  דפוס  יוסף.  יעקב  1. תולדות 
1949. )מעבר לשער, עמוד הנצחה לקדושי השואה "ד' 

ינקם דמם"(.
2. קצור שולחן ערוך. הוצאה מיוחדת "לשרידי הגולה, 
מאת הועד היהודי האמריקאי המאוחד לעזרה". מינכן, 

תש"ח, 1948.
האמריקאי  היהודי  הועד  מאת  פסח,  של  3. הגדה 
יערי   .]1947 תש"ז  בירושלים,  ]נדפס  לסיוע.  המאוחד 

2339; אוצר ההגדות 4038.
תש"ח,  לנדסברג,  "יצחקי",  הוצאת  הפנינים.  4. מבחר 

.1948

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120
308. Babylonian Talmud – 
Munich, 1949 – Complete Set  
Babylonian Talmud – complete set. Munich-
Heidelberg, 1949. "Published by Rabbis 
Committee in the American Zone of Ashkenaz".
Upon termination of World War II and the 
gathering of Jews in Displaced Persons Camps, 
there was a shortage of holy books for use by 
the refugees, as a result of the eradication of 
books during the war by the Nazis. Starting in 
1947 the Va'ad HaRabbanim in Germany, with 
the aid of the American army and the Joint, ar-
ranged an operation of printing the Talmud for 
the refugees. At first only a few tractates were 
printed, according to the daily order of reading. 
In 1949 the first complete edition was printed, 
to be found herewith.
Each volume contains two title pages. The first 
was designed especially for the occasion of 
printing the Talmud on the scorched German 
soil. An illustration of a Jewish village appears 
on top of the copy with the writing: "Labour 
Camp in Ashkenaz during the Nazi Regime". 
19 Volumes. 39cm. General good condition. Covers 
somewhat damaged. One binding not original.

Opening Price: $2000

וזו  במלואה,  הש"ס  מהדורת  לראשונה  נדפסה  תש"ט, 
המהדורה שלפנינו.

במיוחד  עוצב  הראשון  השער  שערים.  שני  כרך  בכל 
לציון מאורע הדפסת הש"ס על אדמת גרמניה החרוכה. 
לגאולה  "משעבוד  וכיתוב  יהודית  עיירה  איור  בראשו 
תיל  גדרות  איור  השער  בתחתית  גדול".  לאור  מאפלה 
עבודה  "מחנה  הכיתובים:  ומתחתיו  עבודה,  ומחנה 
לא  ואני  בארץ  כלוני  "כמעט  הנאצים".  בימי  באשכנז 

עזבתי פיקודיך".
מעט.  פגומות  כריכות  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   39 כרכים.   19

כריכה אחת אינה מקורית.

פתיחה: $2000

309. Four Books – She’erit 
HaPleita  
1. Toldot Ya'akov Yosef. "Keter" print, 
Landsberg, 1949. (Commemoration page for the 
victims of the Holocaust on the back of the title 
page “May G-d revenge their spilled blood”).
2. Kitzur Shulchan Aruch. Special edition 
“for the survivors of the Diaspora, by the 
United American Jewish Rescue Committee”. 
Munich, 1948.
3. Hagadah Shel Pesah, by the United 
American Jewish Rescue Committee. [Printed 
in Jerusalem, 1947]. Ya’ari 2339; Otzar Ha-
Haggadot 4038.
4. Mivchar Ha-Peninim. “Yitzchaki” print, 
Landsberg, 1948.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $120

310. ספרי חסידות – שארית הפליטה
ספרים שנדפסו עבור שארית הפליטה בגרמניה. שלשה 
מהם נדפסו במינכן, כמובא בהקדמות המו"ל רבי מנחם 
מו"ל  "הננו   – מלובביץ'  הרבי  לימים  שניאורסון,  מנדל 

בזה, על ידי סניף 'קהת' אשר במינכען את הספר...".
היחוד,  ושער  האמונה  שער  אור,  ותורה  מצוה  1. נר 

מאת רבי דוב בער שניאורסון. ]מינכן[, תש"ח ]1948[.
2. עטרת ראש, ביאור על ענייני ראש השנה ויום כיפור, 

מאת רבי דוב בער שניאורסון. ]מינכן[, תש"ח ]1948[.
מאת  ופורים,  חנוכה  בענייני  דרושים  אורה,  3. שערי 

רבי דוב בער שניאורסון. ]מינכן[, תש"ח ]1948[.
4. בעל שם טוב, על התורה, חלק א'. לנדסברג, ]תש"ח 

.]1948

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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311. שארית הפליטה – אוסף ספרים
1. תלמוד בבלי, מסכת חגיגה ומועד קטן, עם משניות 
ועד  מאת  "מתנה   .1947 תש"ז  מינכן  שביעית.  מסכת 
שארית  של  יומית  ומשנה  היומי  דף  ללומדי  ההצלה 

הפליטה".
מסכת  משניות  עם  יבמות,  מסכת  בבלי,  2. תלמוד 
תרומות. מינכן תש"ז 1948. עם לוח שנה ללימוד הדף 

היומי והמשנה היומית. 
3. חכמת אדם עם בינת אדם, מאת רבי אברהם דנציג. 

ברגן בלזן, תש"ח 1948.
ימות השנה. שטוו לכל  קולנו, תפלות  שמע  4. סידור 
קהלות  בשביל  נועד  זה  "סדור   .1946 תש"ו  קהולם, 

310. Chassidut Books – She'erit 
HaPleita   
Books printed for the Holocaust survivors in 
Germany. Three were printed in Munich, as ex-
plained in the publisher's foreword, the publish-
er was Rabbi Menachem Mendel Schneerson, 
later to become the Lubavitcher Rebbe – "We are 
publishing... in Munich... the book...".
1. Ner Mitzvah VeTorah Or, Section on 
Faith and Section on Unity, by Rabbi Dov Ber 
Schneerson. [Munich], 1948.
2. Ateret Rosh, explaining Rosh Hashanah 
and Yom Kippur topics, by Rabbi Dov Ber 
Schneerson. [Munich], 1948.
3. Sha'arei Orah, sermons relating to 
Chanukah and Purim issues, by Rabbi Dov Ber 
Schneerson. [Munich], 1948.
4. Ba'al Shem Tov, on the Pentateuch, Vol. I. 
Landsberg, [1948].
Varying size and condition.

Opening Price: $150

311. She'erit HaPleita – 
Collection of Books  
1. Babylonian Talmud, Tractates Chaggigah 
and Mo'ed Katan, with Mishnayot Shevi'it. 
Munich, 1947. "Gift from Va'ad HaHatzalah to 
Holocaust survivors who studied the daily page 
of Talmud and the daily Mishnah".
2. Babylonian Talmud, Tractate Yevamot, 
with Mishnayot Terumot. Munich, 1948. With 
calendar for the study of the daily page of 
Talmud and the daily Mishnah.
3. Chochmat Adam with Binat Adam, by 
Rabbi Avraham Danczig. Bergen Belsen, 1948.
4. Prayer book Shema Koleinu, prayers for all 
days of the year. Stockholm, 1946. "this prayer 
book is intended for the devastated Jewish 
communities…".
5. Chovat HaLevavot, by Rabeinu Bachaye, 
with Hebrew-German commentary. Vol. I. 
Diessen, [1946].
6. Mesillat Yesharim. Munich, 1947.
Varying size and condition.

Opening Price: $150

ישראל ההרוסות ...".
5. חובות הלבבות, מאת רבינו בחיי, עם פירוש עברי-

דייטש. חלק א'. דיסן )Diessen(, ]תש"ו 1946[.
6. מסלת ישרים. מינכן, תש"ז 1947.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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312. ספרים שנדפסו עבור שארית הפליטה 
בגרמניה

1. הגדה של פסח, הוצאת יפ"ה פרנולד. נדפסה במחנה 
 ;2636 יערי   .]1946 ]תש"ו  פרנוואלד,  הפליטה  שארית 

אוצר ההגדות 4018.
2. פרקי אבות עם פרושים. הוצאת ועד ההצלה. מינכן, 

תש"ז 1947. 
3. שאלות ותשובות אבני חפץ, מאת רבי אהרן לעווין. 

הוצאת ועד ההצלה. מינכן, תש"ז ]![ 1948. 
ועשה  סור מרע  ודרך לעץ החיים, הנקרא  4. הקדמה 
עם  אייכנשטיין  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר  מאת  טוב, 
הוספות מהרצ"א מדינוב. דפוס "כתר", ]גרמניה, תש"ח 

 .]1948
נתן  רבי  מאת  מהבעש"ט,  ליקוטים  טוב,  שם  5. בעל 
 .]1948[ תש"ח  לנדסברג,  "יצחקי",  הוצאת  דונר.  נטע 

חלק שני בלבד.
6. פרקי רבי אליעזר עם באור מספיק. הוצאת "יצחקי", 

לנדסברג, תש"ח ]1948[. 
"אונזער  הוצאת  האלפערין.  משה  ווייזער,  7. וועג 
רביזיוניסטיים[  ]ציונים  צה"ר  ברית  ומרכז  וועלט" 
על  ביוגרפיים  פרטים   .1949 ]תש"ט[  מינכן,  בגרמניה. 

הרמב"ם ועל מנהיגים ודמויות יהודיות בולטות.

גודל ומצב משתנים. כריכות מקוריות.

פתיחה: $200

312. Books Printed for She'erit 
HaPleita in Germany  
1. Passover Haggada. Printed in Fernwald DP 
camp, [1946]. Ya'ari 2636; Otzar HaHaggadot 
4018.
2. Pirkei Avot with commentaries. Va'ad 
HaHatzala edition. Munich, 1947.
3. Avnei Chefetz Responsa, by Rabbi Aharon 
Levine. Va'ad HaHatzala edition. Munich, 1948.
4. Hakdama V'Derech L'Etz HaChaim, by 
Rebbe Zvi Hirsh Eichenstein, with appendices 
of Zvi Elimelech (Shapira) of Dynow. "Keter" 
Printing, [Germany, 1948].
5. Ba'al Shem Tov, by Rabbi Natan Neta 
Donner. "Yitzchaki" Printing, Landesberg, 
1948. Only Part 2.
6. Pirkei D'Rabbi Eliezer with explanation. 
"Yitzchaki" Printing, Landesberg, 1948.
7. Veg Veizer, Moshe Halperin. Published by 
"Unzer Velt" and "Merkaz Brit Tzahar" [revi-
sionist Zionists] in Germany. Munich, 1949. 
Biographic details on the Rambam and on 
prominent Jewish leaders and figures.
Varied size and condition. Original covers.

Opening Price: $200
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תלמוד, משניות ופרקי אבות
Talmud, Mishnayot and Pirkei Avot

313. תלמוד בבלי – זולצבאך, תקכ"ו-תקכ"ט 
– סט שלם – הגהות ודפים בכתב-יד - גרמניה 

תלמוד בבלי, מהדורת זולצבאך ]תקכ"ו-תקכ"ט -1766
בני  נפתלי  ור'  ר' אהרן  1769[. דפוס האחים השותפים 

ר' משולם זלמן.
סט שלם בן 12 כרכים.

בכל הכרכים חתימות בעלים של הגאון רבי מרדכי ווצלר 
]וחתימות נוספות[. בחלק מהמסכתות הגהות בכתב ידו.
משה  רבי  תלמיד  גרמניה.  מרבני  ווצלר,  מרדכי  רבי 
שנה,  כ-46  במשך  גודנסבורג  אב"ד  מזונטהיים,  טוביה 
עד פטירתו בשנת תרל"ט ]ראה אודותיו חומר מצורף[.

שרידי  בעור.  מחופה  עץ  מקוריות,  כריכות  טוב.  כללי  מצב 
אבזמים. בין דפי הכרכים נמצאים דפים שונים ]חלקם בכת"י[.

פתיחה: $1300

313. Babylonian Talmud – 
Sulzbach, 1766-1769 – Complete Set 
– Handwritten Leaves and Glosses 
– Germany   
Babylonian Talmud, Sulzbach edition [1766-
1769]. Printing press of the partner bothers 
Rabbi Aharon and Rabbi Naftali, sons of Rabbi 
Meshulam Zalman. 
Complete set of 12 volumes. 
All volumes contain ownership signatures of 
Rabbi Mordechai Wetzler [as well as additional 
signatures]. Some tractates contain glosses in 
his handwriting. 
Rabbi Mordechai Wetzler, among the rabbis 
of Germany, disciple of Rabbi Moshe Tuvia of 
Zuntheim, Av Beit Din of Gudensberg over the 
course of 46 years, until his death in 1879 [For 
additional information related to him see at-
tached material]. 
General condition good. Original bindings, wood 
and leather. Buckle remnants. Various leaves 
[some in handwriting] inserted between pages of 
volumes.

Opening Price: $1300

314. ש"ס אמשטרדם ופרנקפורט דמיין 
– הגהות ה"נחל אשכול" – הרבנים לבית 

משפחת אויערבאך

תע"ד-תע"ה  באמשטרדם  הש"ס  מהדפסת  גמרות 
דמיין  בפרנקפורט  והמשכה  פסחים(,  שבת,  )ברכות, 
סוכה,  יומא,  השנה,  ראש  עירובין,  )שבת,  ת"פ-תפ"ב 
מגילה, גיטין, נדרים, נזיר, סוטה, בבא קמא, בבא מציעא, 
בבא בתרא, חולין, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, נדה( 
מכות,  )סנהדרין,  ת"ה  אמשטרדם  מדפוס  אחד  וכרך 

שבועות ועבודה זרה(.
סך הכל 13 כרכים.

חלקן  למדניות,  הערות  מ-150  למעלה  הכרכים  בכל 
ארוכות במיוחד, בכתב ידו הזעיר והפניני של הגאון רבי 

צבי בנימין אויערבאך בעל "נחל אשכול".
הגאון הנודע רבי צבי בנימין אויערבאך )תקס"ח-תרל"ב, 
גרמניה  יהדות  מנהיגי  מגדולי   ,)17500 הרבנים  אוצר 
אויערבאך  אברהם  רבי  בנו של  ברפורמה.  ומהלוחמים 
אב"ד בונא ]מגדולי רבני גרמניה ואלזס, תלמיד רבי נתן 

כיהן ברבנות דרמש וחברו של ה"חתם סופר"[.  ואדלר 
טאט כעשרים ושלש שנים ועמד ללא חת מול התקפות 
הרפורמים נגדו. לאחר מכן שימש כאב"ד הלברשטאט, 
לרבינו  "האשכול"  ספר  את  מכת"י  לאור  הוציא  שם 
אברהם בן יצחק מנרבונא, עם פירוש נרחב בשם "נחל 
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314. Talmud Printed in 
Amsterdam and Frankfurt am 
Main – Glosses by "Nachal Eshkol" 
Auerbach Family Rabbis  
Gemaras from the printing of the Talmud in 
Amsterdam 1714-1715 (Berachot, Shabbat, 
Pesachim), and its continuation in Frankfurt 
am Main 1720-1722 (Shabat, Eiruvin, Rosh 
Ha'Shanah, Yoma, Succah, Meggilah, Gitin, 
Nedarim, Nazir, Sotah, Baba Kama, Baba 
Metzia, Baba Batra, Chulin, Arachin, Temurah, 
Keritut, Me'ilah, Nida) and another volume 
printed in Amsterdam (Sanhedrin, Makot, 
Shavu'ot and Avodah Zarah).
Total of 13 volumes.
More than 150 scholarly comments and glosses 
appear in all the volumes, some are excep-
tionally long, in tiny pearl-like handwriting 
of Rabbi Zvi Binyamin Auerbach, author of 
"Nachal Eshkol".
The well-known Rabbi Zvi Binyamin Auerbach 
(1808-1882, Otzar Ha'Rabanim 17500), one of 
the outstanding leaders of German Jewery and 
one of the fighters against the reform. Son of 
Rabbi Avraham Auerbach [a foremost rabbi in 
Germany and Alsace, disciple of Rabbi Natan 
Adler and friend of the "Chatam Sofer"]. Served 
as Rabbi in Darmstadt for twenty three years 
and held back against the attacks of the reform-
ers. Later served as Rabbi of Halberstadt where 
he published the book "Ha'Eshkol" of manu-
script by Rabbi Avraham son of Yitzchak of 
Narbona, with extensive commentary named 
"Nachal Eshkol", in which he demonstrated 
how brilliant he was and his proficiency in the 
Talmud and the Poskim, [this book made him 
world-known, both amongst the Rabbinical 
circles and the Poskim who discussed his writ-
ings, as well as amongst researchers who tried 
to falsely accuse the book as forged, not written 
by Rishonim, a polemic that resulted in many 

writings to one side or the other].
Different handwritten leaves were found within 
the volumes, Torah novellae and comments, 
drafts, part of a letter dated 1781, a poem, 
inscriptions and signatures, [by Rabbis of the 
Auerbach family]. Ancient signatures and own-
ership inscriptions of different periods. Ink-
stamps of Rabbi Zvi Binyamin Auerbach the 

ואשכול", בו באו לידי ביטוי את גאונותו המו
זה  ]ספר  ופוסקים,  בש"ס  ובקיאותו  פלאה 

והוציא לו שם עולם, הן בחוגי הרבנים והפוס
קים שדנו רבות בדבריו, והן בחוגי החוקרים 
שניסו להעליל עליו כי הוא ספר מזויף, שלא 
נכתב ע"י ראשונים, פולמוס שהוליד ספרות 

ענפה של קונטרסים לכאן ולכאן[. 
שונים,  כת"י  דפי  נמצאו  הכרכים  בתוך 
חידושי תורה והערות, טיוטות, חלק ממכתב 
וחתימות,  רישומים  שיר,  תקמ"א,  משנת 

לדורו אויערבאך  למשפחת  הרבנים  ו]מאת 
ותיה[. חתימות עתיקות ורישומי בעלות מת

קופות שונות. חותמות בעלות של רבי צבי 
בנימין אויערבאך השני, נינו של בעל ה"נחל 
אשכול", רבה האחרון של דרמשטאט סמוך 

לשואה. נפטר בתל אביב, תשל"ג.
גרוע[.  במצב  הכרכים  ]רוב  משתנים  ומצב  גודל 

ההערות בעפרון. 

פתיחה: $2000

second, great grandson of the author of "Nachal 
Eshkol", the last rabbi of Darmstadt just before 
the holocaust. Died in Tel Aviv, 1973.
Various sizes and condition [most volumes in 
poor condition]. Comments in pencil.

Opening Price: $2000
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315. משנה – קושטא – הדפסה ראשונה עם 
ניקוד, 1643-1645 

משניות, עם פירוש כף נחת, מרבי יצחק גבאי. חלק א': 
טהרות.  קדשים,  נזקין,  ב':  חלק  נשים;  מועד,  זרעים, 

קושטא, ת"ד-ת"ה ]1643-1645[. שני כרכים.
במהדורה זו, נדפס לראשונה הטקסט עם סימני ניקוד.

הסכמות רבני קושטא. 
חלק א': ]2[, ה-ס; ס, סה-עב, ]1[ במקום ]2[; סד, ]1[ במקום 
הספר  באמצע  דפים  ושני  הראשונים  הדפים  שני  דף.   ]2[

חסרים והושלמו בצילום. 
חלק ב': ]3[, ה-צב, ]1[, עז, ]1[; קיו, ]4[ דף. 8 דף בסוף הספר 

חסרים והושלמו בצילום )הדף האחרון מקורי(.
19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים בשולי הדפים. נזקים משוו
קמים, לעתים עם פגיעת קשות בטקסט. כריכות לא מקוריות.

יערי, הדפוס העברי בקושטא, 248-249. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

315. Mishna – Constantinople 
– First Printing with Vowels, 
1643-1645  
Mishnayot with commentary of Kaf Nachat, by 
Rabbi Yitzchak Gabai. Part 1: Zera'im, Mo'ed, 
Nashim; Part 2: Nezikin, Kodshim, Taharot. 
Constantinople, 1643-1645. Two volumes.
This edition was the first printed with vowels. 
Approbations by Rabbis of Constantinople. 
Part 1; [2], 5-60; 60, 65-72, [1] instead of [2]; 64, 
[1] instead of [2] leaves. First two leaves and two 
leaves in the middle of the book are missing and 
were replaced by photocopy.
Part 2: [3], 5-92, [1], 77, [1]; 116, [4] leaves. Missing 
8 leaves at end of book, replaced by photocopy 
(last leaf is original).
19cm. Fair condition. Stains. Tears to leaf mar-
gins. Restored damage, sometimes with major 
damage to text. Non-original covers. 
Ya'ari, the Hebrew printing in Constantinople, 
248-249.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

316. גמרות חסרות – שאלוניקי – המאה 
ה-18

בשאלוניקי  שנדפסה  ממהדורה  כתובות,  1. מסכת 
פרנסי  ידי  על   ,)1774-1781( תקל"ד-תקמ"א  בשנים 
התלמוד תורה בשלוניקי, בדפוס ר' רפאל יהודה קלעי. 

העותק כמעט שלם )חסרים הדפים: כה-כו; קלו-קלח. ס"ה 5 
דפים. חלק מהדפים פגומים(.

2. מסכת בבא מציעא – 11 דפים ]נדפסו כנראה בדפוס 
בין  שאלוניקי,  נחמן.  מרדכי  וחברו  קלעי  יהודה  רפאל 

השנים תקל"ד-תקמ"א 1774-1781[. 
מהן  קיימים  לא  וכמעט  ביותר  נדירות  אלו  מהדורות 

טפסים שלמים.
גודל ומצב משתנים. 

316. Incomplete Gmarot – 
Salonika – 18th century   
1. Tractate Ketubot, of the edition printed in 
Salonika between 1774-1781, by the leaders of 
the Talmud Torah in Salonika, in the printing 
press of Rabbi Refael Yehudah Kalai. 
The copy is almost complete (missing leaves: 
25-26; 136-138. Total of 5 leaves. Some of the 
leaves are damaged).
2. Tractate Baba Metzia – 11 leaves [apparently 
printed in the printing press of Refael Yehudah 
Kalai and his associate Mordechai Nachman. 
Salonika, between 1774-1781].
These editions are exceptionally rare and com-
plete copies barely exist. 
Various sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $800
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317. ספרים לתלמידים – ריג'יו, 1809 / 
אזמיר, 1880

1-2. ליקוטי מסכתות עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא 
]עם הפנים[, "לחנך בהם הנערים". רג'יו ]תקס"ט 1809[. 
וכרוך עם: משניות, סדר מועד, עם פירוש ר"ע מברטנו

רא. רג'יו, ]תקס"ט 1809[.
ואבות,  נדפסו המסכתות: ברכות, פאה  בחיבור הראשון 
עם פרק איזהו מקומן )זבחים(, בשני: מסכתות סדר מועד.

]1[, כט דף; ]2[, קפב, ]2[ עמ'. 23 ס"מ. מצב גרוע. נזקי עש 
רבים  חלודה  כתמי  משוקמים.  דפים  בטקסט.  פגיעה  עם 

וקרעים. חתימת בעלים בכתב מזרחי.
3. המלמד – שערי התלמוד ושלשלת הקבלה, קטעים 
חנניה  רבי  בידי  מלוקטים  רש"י,  ופירוש  התלמוד  מן 
אלחנן חי כהן, לשימוש המלמדים בתלמוד-תורה ובית-
ספר לבני עניים ויתומים. אזמיר, ]תר"ם 1880[. ההוצאה 

הראשונה נדפסה ברג'יו בשנת תקע"א.
הקדשה לפני דף השער "מנחה שלוחה מהקופה קדושה 
ויזכה  נר"ו  ארדיט  יעקב  להגביר...  יב"ץ  עניים  מחזיקי 

למצות ולשנים רבות...".
הדפים.  בשולי  קלים  קרעים  כתמים,  ס"מ.   23 דף,  ס   ,]1[

כריכת קרטון בלויה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $220
317. Books for Students – Reggio, 
1809 / Izmir, 1880  
1-2. An anthology of tractates with Rabbi 
Ovadiah Bartenura's commentary [with the 
text], "with which to educate the youngsters". 
Reggio, [1809].
Bound with: Mishnayot, Seder Mo'ed, with 
Rabbi Ovadiah Bartenura's commentary. 
Reggio [1809].
The first composition consists of tractates: 
Brachot, Pe'ah and Avot, with the chapter 
Eizehu mekoman (Zevachim), the second: con-
tains tractates from the Seder Mo'ed.
[1], 29 leaves; [2], 182, [2] leaves. 23cm. Poor con-
dition. Moth damage affecting the text. Restored 
text. Much foxing and tears. Owner's signature in 
oriental script.

3. HaMelamed, by Rabbi Chananya Elchanan 
Chai Cohen, for the use of the teachers of the 
Talmud Tora. Izmir, 1880. First printing was in 
Reggio in 1811.
Dedication before title page: "...To Ya'akov 
Ardit... may he live long". 
[1], 60 leaves, 23cm. Stains, minor tears to mar-
gins. Torn cardboard binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $220

318. כללי קרבנות / קונטרס הטהרות / קץ 
הפלאות

מהרבה  לקטתי...  "אשר  ב',  א'  סדר  על  קרבנות,  כללי 
תפארת  ומהקדמת  ז"ל  הרמב"ם  ומהקדמת  משניות 
ישראל", רבי בנימין פריעדמאן. מישקולץ, תרצ"ה, 1935. 
כרוך עם: קונטרס הטהרות, כללי דיני טומאות וטהרות, 
על סדר א-ב "שלמדתי מהקדמת הרמב"ם... ומהקדמת 
של  אבן(  )דפוס  ליטוגרפית  הדפסה  ישראל".  תפארת 

מחברת כת"י. מישקולץ, תרפ"ב )1922(.
קץ הפלאות, חישוב קץ  נוסף דף מודפס:  בסוף הכרך 

והגאולה בשנת תש"ח או תשי"ט. רבי ישראל לווין. שא
רוואר, תרצ"ו )1936(. דף נדיר. לא ידוע ביבליוגרפית.

מחבר שני הספרים הראשונים הוא המדפיס ממישקולץ, 
הצדיק רבי בנימין פרידמן מנירדהאז, תלמיד מהרש"ג 
מקור  "סידור  בעל  מבוניהאד.  דייטש  אליעזר  ורבי 

התפלות". נספה באושוויץ תש"ד. 
כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   20 עמ'.   2 עמ';   85 עמ'.   XI דף;  יח 

מקורית.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $120
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318. Kelalei Korbanot / Kuntres 
Ha-Taharot / Ketz Ha-Pelaot  
Kelalei Korbanot, alphabetized, “which I have 
compiled from many Mishnayot and from 
Maimonides and the Tiferet Israel’s introduc-
tions”. Rabbi Binyamin Friedman. Miskolc, 
1935.
Bound with: Kuntres Ha-Taharot, rules and 
laws on Tum'ot and Taharot, alphabetized 
“Which I have learned from Maimonides and 
the Tiferet Israel’s introductions”. Handwritten 
notebook lithographic print. Miskolc, 1922.
Added: printed leaf at the end of the volume: 
Ketz Ha-Pelaot, a calculation of the time 
of Redemption in 1948 or 1959. Rabbi Israel 
Lewin. Sarvar, 1936. Rare leaf. Bibliographically 
unknown.
The first two books were authored by the 
Miskolc printer, the righteous Rabbi Binyamin 
Friedman from Nerdhaz, disciple of the 
Maharashag and Rabbi Eliezer Deitsch from 
Bonyhad. Author of the “Sidur Mekor Ha-
Tefilot”. Killed in Auschwitz in 1944.
18 leaves; XI pages. 85 pages; 2 pages. 20cm. Good 
condition. Original binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $120

319. תלמוד בבלי מסכת ברכות - תרגום 
לגרמנית מאת אפרים פינער

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, עם תרגום אשכנזי )גרמנית(, 
מאת אפרים משה פיננער. ברלין, תר"ב 1842. מהדורה 

יחידה.
זה עמל המחבר כעשר שנים, תכניתו  על הוצאת ספר 

והיתה להוציא את הש"ס הבבלי והירושלמי מתורגם לג
רמנית בעשרים ושמונה כרכים ולשם כך אסף הסכמות 

ומנויים מכל רחבי תבל, יהודים ונכרים. 
בשנת תקצ"ד קיבל פינר הסכמה מה"חתם סופר", שחזר 
המשיך  שהמחבר  לאחר  ההסכמה.  את  ומשך  מיד  בו 
ופרסמה  סופר"  ה"חתם  מכתב  בהעתקת  להשתמש 
בספרו "מבשר טוב", נאלץ החת"ס לפרסם בדפוס את 
מכתבו, על התנגדותו להוצאה זו של התרגום לגרמנית 
של  מלחמתו  דבר  של  בסופו  פיננער.  דאקטאר  של 
]אודות  בלבד.  זו  ונדפסה מסכת  הצליחה  סופר  החתם 
ג',  "ירושתנו",  גולדהבר,  י'  הרב  מאמר  ראה  זו,  פרשה 

תשס"ט, עמ' שי-שלג[.
עברית וגרמנית.

לא  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   43 דף.   87  ,64  ,24 עמ'.   16,]8[
מקורית.

"גנזי   - מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף  נדיר. 
ישראל".

פתיחה: $180

319. Babylonian Talmud Brachot 
Tractate – Including German 
Translation by Ephraim Feiner  
Babylonian Talmud, Brachot tractate, including 
Ashkenazi translation (German), by Ephraim 
Moshe Feiner. Berlin, 1842. Only edition.
The author spent ten years publishing this book, 
his objective was to publish the Babylonian and 
Jerusalemite Talmud with a German transla-
tion in twenty eight volumes and for that pur-
pose he gathered approbations and subscribers 
from all corners of the world, Jews and gentiles. 
In 1834 Feiner was granted an approbation 
from the Chatam Sofer, who immediately re-
treated and removed his approbation. After the 
author continued using the copy of the letter of 
the Chatam Sofer and publishing it in his book 
Mevaser Tov, the Chatam Sofer was forced to 
publish his letter, opposing the publication of 
this translation into German by Dr. Feiner. 
Eventually, the Chatam Sofer succeeded in his 
struggle and only this tractate was printed. [For 
additional information regarding this matter 
see: Rabbi Y. Goldhaber, Yerushateinu, 3, 2009, 
pages 310-333]. 
Hebrew and German. 
[8], 16 pages. 24, 64, 87 leaves. 43cm. Good condi-
tion. Unoriginal binding.
Rare. From Dr. Israel Mehlman’s private 
collection.

Opening Price: $180

320. סוגיית תלמוד מפורשת - ללימוד 
בחברא-קדישא בפרנקפורט-דמיין

פראנקפורט  בק"ק  חסדים  דגמילות  קדישא  "חברא 
דמיין, חמשה עשר בשבט תרל"ה לפ"ק" )1875(.

סוגיא מהתלמוד )מסכת עבודה זרה דף מ"ג( עם פירושי 
ורמב"ם. ללימוד בהתאספות  ר"ן  רי"ף,  רש"י, תוספות, 

הקהילה בפרנקפורט-דמיין.  319
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320. Talmudical Issue with 
Commentaries – For Study of the 
Chevra Kaddisha in Frankfurt am 
Main  
"Chevra Kaddisha of loving kindness in the 
community of Frankfurt am Main, the 15th 
of Shvat 1875".
An issue from the Talmud (Tractate Avodah 
Zara, leaf 43) with the commentaries of Rashi, 
Tosfot, Rif, Ran and Rambam. For study in 
community gatherings in Frankfurt am Main.
4 pages, 27.5cm. Good-fair condition, minor tears 
in folds.
Bibliographically unknown.

Opening Price: $150

321. תלמוד בבלי - הש"ס של מהרש"ם 
הכהן הולנדר, עם חתימות והגהות

תלמוד בבלי, א-יח )ברכות-נדה(. ווילנא, תרס"ח-תרס"ט 
)1908-1909(. דפוס ראם.

רבי  הגאון  של  מפורטות  חתימות  מהכרכים  בחלק 
וחוו  , האלנדער הכהן  מאיר  ""שמואל 
יוסף  "יעקב  רבי  קודם,  בעלים  תמות 
פלך  לענטשנע  חופק"ק  בערסאהן, 
של  בכת"י  לידות  רישומי  לובלין". 

רש"ם הולנדר.
ובחלק מן הכרכים הגהות קצרות וארו

כות בכתב ידו של רבי שמואל הולנדר, 
ובכת"י נוספים, מוקדמים יותר. 

בכרך נדרים-נזיר-סוטה עשרות הגהות. 
בכרך עבודה זרה-פרקי אבות ומסכתות 
בכת"י  ארוכות  הגהות  עשרות  קטנות, 
ההגהות  )רוב  הולנדר  מהרש"ם  של 
ובמסכת  נתן  דרבי  אבות  בגליונות 

סופרים(.
הגאון רבי שמואל מאיר הכהן הולנדר 
)תרמ"ט-תשכ"ה, אנצי' לחכמי גליציה, 
אב"ד  דוד  נתן  רבי  בן   ,)96-99 עמ'  ב, 

אמסנא וחתן האדמו"ר רבי שלום הגר מסטרוזיניץ. גאון 
מופלג וחסיד נאמן. תלמיד רבי שלמה מבובוב, מקורב 
תרע"ג  משנת  וצאנז.  וויזניץ  רוז'ין,  בעלז,  לאדמו"רי 
עלה  השואה  לאחר  בטשרנוביץ,  ומו"צ  ראב"ד   )1913(
לארץ ישראל, בה כיהן כרבה של שכונת נוה-צדק וקהל 
חסידים בתל-אביב. ממקורביהם של הרב מטשיבין רבי 
אהרן מבעלז והחזון איש - )ראה פאר הדור, ד', עמ' קצא: 
צילום תשובת החזו"א אליו(. מחידושיו נדפסו הספרים 
"שם הכהן" שו"ת ודרשות. "מהרש"ם הכהן" על התורה 
ומאמרים רבים. ]דברים רבים הובאו בשמו בסדרת ספרי 

"מגדולי התורה והחסידות" ובספרים נוספים[.
של  רבה  הי"ד(,  בשואה,  )נספה  ברסון  יוסף  יעקב  רבי 
שפתים",  "מתק  ספר  על  הסכמתו  ראה  לענטשנא. 

לובלין תרצ"ז. 
בודדים  בכרכים  טוב.  מצב  כללית  ס"מ.  כ-35  כרכים,   18

321. Babylonian Talmud – 
Belonging to the Maharsham 
HaCohen Hollander, with 
Signatures and Glosses
Babylonian Talmud, 1-18 (Tractates Brachot-
Nida). Vilna, 1908-1909. Re'em Printers. Some 
of the volumes have detailed signatures by 
Rabbi "Shmuel Meir HaCohen Hollander", 
and stamps of previous owners, Rabbi "Ya'acov 
Yoseph Berson, Lentchna, Lublin region". List 
of births in the handwriting of Rabbi Shmuel 
Meir Hollander. 
Some of the volumes have short and long glosses 
in the handwriting of Rabbi Shmuel Hollander, 

4 עמ', 27.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרעים קלים בקפלים.
לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $150

פגיעות במספר דפים )בכרך בבא-קמא הושלמו דפים חסרים 
כריכה  בעפרון.  או  בדיו  כתובות  ההערות  אחרת(.  ממהדורה 
שחורה ואחידה לכל הכרכים, עם חיתוך שוליים שפגע בחלק 

ניכר מן ההערות. 

פתיחה: $600
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322. משנה ערוכה – אמשטרדם, תרצ"ט 
משנה ערוכה. אמשטרדם, 1939.

ו"ששה סדרי המשנה מתורגמים ומבוארים בלשון הולא
סדר  על  שני,  חלק  המלבורג".  ב"נ  שמעון  מאת  נדית 

מועד. כנראה לא יצא יותר, נדפס בצורת קונטרסים.
בשולי הדפים הגהות בעפרון בעברית והולנדית. כולל 
מנויים,  תשלום  בנושא  בהולנדית  מודפסים  דפים  שני 

פברואר ואפריל 1938.
מצב טוב מאד. לא כרוך, בתוך תיקיית קרטון מפורקת.

פתיחה: $200

322. Mishna Arukha – 
Amsterdam, 1939  
Mishna Arukha. Amsterdam, 1939.
"Mishnayot Seder Mo’ed translated into Dutch, 
by Shimon Hemelburg". Second part, probably 
the only volume published. Printed in pam-
phlets format.
Margins bear glosses in Hebrew and Dutch. 
Includes two printed leaves in Dutch regarding 
subscribers’ payments, February and April 1938.
Very good condition, not bound, contained in 
dismantling cardboard case. 

Opening Price: $200

323. פקסימיליה של תלמוד בבלי – כתב יד 
מינכן, תרע"ב

ליידן,  מינכן.  יד  כתב  בבלי,  תלמוד  של  פקסימיליה 
]תרע"ב[ 1912.

577 לוחות צילום של כתב היד אשר נכתב על קלף בשנת 
היחיד  הנו  במינכן,  השמור  זה,  יד  כתב   .)1342( ה'-ק"ג 

בעולם המכיל את כל התלמוד מתחילתו ועד סופו.
על כתב-יד זה מבוסס ספרו של רבי רפאל נתן רבינוביץ 

ו"דקדוקי סופרים". הראשונים שראו כתב-יד זה והשת
בגלות  ]שנסע  הגר"א  נתנאל",  "קרבן  בעל  הם  בו  משו 

במיוחד כדי לראותו[ והחיד"א.
שני כרכים: ]2[, 293-1; ]2[ 577-294 דף, לוחות פקסימיליה 
מצב  מפואר.  עותק  ס"מ.   48X37 צידיהם.  משני  מודפסים 
טוב. מעט כתמים. קרעים קלים בודדים. חיתוך דפים מוזהב. 

כריכות בד.
מצורף ספר "מבוא" לפקסימיליות, מאת הרמן שטרק. ליידן, 
]תרע"ב[ XLIII .1912 עמ' + ]2[ דף. 29 ס"מ. מצב טוב. שוליים 

רחבים לא חתוכים בדפוס.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000

and in other handwritings, dated earlier.
The volume of Tractates Nedarim-Nazir-Sotah 
has dozens of glosses. The volume of Avodah 
Zara-Pirkei Avot and small tractates, has 
dozens of long glosses in Rabbi Shmuel Meir 
Hollander's handwriting (most of the glosses 
are on Avot D'Rabbi Natan and Masechet 
Sofrim).
Rabbi Shmuel Meir HaCohen Hollander (1889-
1965), Encyclopedia of Chachmei Galicia, Part 
2, pages 96-99), son of Rabbi Natan David Rabbi 
of Amshana and son-in-law of Rabbi Shalom 
Hager of Shtrozshnitz. A great genius and a 
faithful chassid. A disciple of Rabbi Shlomo of 
Bobov, and close to the rebbes of Belz, Ruzhin, 
Vishnitz and Sanz. From 1913, he was Rabbi of 
Tschernowitz and after the Holocaust he im-
migrated to Israel where he served as the Rabbi 
of the Neve Tzedek neighborhood and the 
community of Chassidim in Tel Aviv. He was 
close to the Rabbi of Tshebin, Rabbi Aharon 
of Belz and the Chazon Ish – (see Pe'er Hador, 
Part 4, page 191: a photocopy of a response of 
the Chazon Ish to Rabbi Hollander). Some of 
his novellas were printed in the book Shem 
Cohen, Responsa and Sermon, Maharsham 
Cohen on the Torah and many articles. [Many 
things were written in his name in the series of 
books "M'Gedolei HaTorah V'HaChassidut and 
in other books].
Rabbi Ya'akov Berson (perished in the 
Holocaust), Rabbi of Lentchna. See his appro-
bation on Metek Sefatayim, Lublin 1937. 
18 volumes, c. 35 cm. General good condition. 
A few volumes have damages of several leaves 
(In Tractate Bava Kama, missing leaves were 
completed from a different edition). The notes 
are written in ink or pencil. Uniform black 
covers for all volumes with margin cuts that 
damaged a significant amount of the notes.

Opening Price: $600

322
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323. Facsimile of Manuscript of 
Babylonian Talmud – Munich, 1912  
Babylonian Talmud facsimile, Munich manu-
script. Leiden, 1912. 
577 Plates with photographs of the manuscript 
which was written upon parchment in 1342. 
This manuscript, preserved in Munich, is the 
only one in existence which contains the entire 
Babylonian Talmud from beginning to end. 
This manuscript served as the basis for the 
book Dikdukei Sofrim by Rabbi Refael Natan 
Rabinowitz. The first Rishonim who viewed and 
used this manuscript were the author of Korban 
Netan'el, the Vilna Ga’on [who traveled in exile 
especially to see this manuscript] and the Chida. 
Two volumes: [2], 1-293; [2], 294-577 leaves, 
facsimile plate-leaves printed upon both sides. 
48X37cm. Magnificent copy. Good condition. 
Few stains. Few minor tears. Gilded paper cut. 
Cloth bindings. 
Attached to the facsimiles is an introduction book 
by Hermann Strack. Leiden, 1912. XLIII pages + [2] 
leaves. 29cm. Good condition. Wide uncut margins. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $1000

324. כתב-יד קאופמן של המשנה 
- פקסימיליה

קאופמן.  כתב-יד  משנה,  סדרי  ששה  של  פקסימיליה 
האג, ]תרפ"ט[ 1929.

כתב-יד קאופמן הנו כתב היד השלם החשוב ביותר של 
או  ה-11  במאה  באיטליה,  נכתב  כי  משערים  המשנה. 

ה-12.
572 עמ' ]לוחות פקסימיליה מודפסים משני צידיהם[ + ]8[ 

דף. 41X34. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בודדים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

324. Kaufman Mishnah 
Manuscript – Facsimile  
Facsimile of Shisha Sidrei Mishnah, Kaufman 
manuscript. Hague, 1929.
The Kaufman manuscript is the complete and 
most important manuscript of the Mishnah. It 
is estimated that it was written in Italy during 
the 11th or 12th centuries.
572 pages [facsimile plate-leaves printed upon 
both sides] + [8] leaves. 41X34cm. Good condi-
tion. Stains, few minor tears. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

325. יין לבנון / דרישת מרדכי - פרקי אבות
1. מסכת אבות, עם פירוש יין לבנון, ]מאת נפתלי הירץ 

וויזל[. ברלין, תקל"ה, 1775. מהדורה ראשונה. 
הסכמות: רבי שאול אב"ד ק"ק אשכנזים באמשטרדם, 
רבי יחזקאל הלוי לנדא, מפראג, בעל ה"נודע ביהודה" 

ועוד. על הספר ועל מחברו התעורר פולמוס גדול, הואיל 
והמחבר גילה יחס אוהד למשה מנדלסון אבי ההשכלה. 
ה"נודע ביהודה" עצמו כתב לאחר כשבע שנים מכתבים 
ואמת".  שלום  "דברי  וויזל  של  חוברתו  נגד  חריפים 
ישראל  ברוב תפוצות  זה התקבל  חיבור  למרבה הפלא 

ודבריו הובאו ברבים מפרושי מסכת אבות.
]6[, קן דף; ]2[ דף. 28.5 ס"מ. עותק מפואר, מצב טוב. חיתוך 
דפים צבעוני, כריכת עור עתיקה, עם פגיעות, שרידי אבזמים.
שני".  "מפתח  של  דף   2 הספר  בסוף  נוספו  זה  בעותק 

דפים נדירים, שאינם נמצאים בכל הטפסים.
2. ספר דרישת מרדכי, פי' על פרקי אבות, מרבי מרדכי 
הענא דיין בהמבורג. אמשטרדם, תקכ"ו 1766. מהדורה 

יחידה.
]2[, כד דף. 29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, בלאי בפינת השוליים 

העליונה, כתמים. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל". 

פתיחה: $320 324
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326. פרקי אבות – תרגומים ופירושים
]תק"ם  ונציה,   .Trattato Morale  – אבות  1. פרקי 
משנה.  כל  לאחר  איטלקי,  תרגום  עם  עברית   .]1780

הטקסט העברי מנוקד. 
בלשון  מתורגמים  אבות  פרקי  אבות,  מסכת  2. פרק 
]תרנ"א 1891[. אחר כל משנה  ואנגליזי. כלכתא,  ערבי 
זה.  לעומת  זה  ולאנגלית,  לערבית  התרגומים  נדפסו 

הטקסט העברי מנוקד, הערבית באותיות עבריות.
3. סדר פרקי אבות )תרגום ללאדינו לאחר כל משנה(. 

ב'יינה )וינה(, תרנ"ז ]1897[. הטקסט מנוקד.
4. סדר פרקי אבות עם שרח ערבי, כמנהג ק"ק בגדאד 
וערבית  עברית   .]1909[ תרס"ט  בגדאד,  ואגפיה. 

באותיות עבריות, משנה אחר משנה, הטקסט מנוקד.
5. ספר פרקי אבות עם פי' חסדי אבות ובסופו ס' זכות 

אבות )הוצאה שניה(. בגדאד, ]תרע"א 1911[. 
"הידוע  ערבי  בלשון  פירוש  עם  אבות  פרקי  6. ספר 

325. Yein Levanon / Derishat 
Mordechai – Pirkei Avot   
1. Tractate Avot (Ethics of our Fathers), with 
the commentary of Yein Levanon, [by Naphtali 
Hirz Wessely]. Berlin, 1775. First edition.
Approbations: Rabbi Shaul - Rabbi of the 
Ashkenazi community of Amsterdam, Rabbi 
Yechezkel HaLevi Landau of Prague, author of 
Nodah B'Yehuda and others. A major contro-
versy arose concerning the book and its author 
since the author showed leanings toward Moshe 
Mendelssohn, the father of the Enlightenment 
Movement. Seven years later, the Nodah 
b'Yehuda himself wrote harsh letters against 
Wessely's booklet Divrei Shalom Ve'Emet. 
Surprisingly, this commentary was accepted in 
the Jewish world and his words are found in 
many compilations on the Tractate of Avot. 
[6], 150 leaves; [2]cm. Fancy copy, good condition. 
Colored cutting of leaves, antique leather bind-
ing, with damages, remnants of buckles. 
Two leaves of "a second index" were added at 
the end of this copy. Rare leaves, not found in 
some of the forms. 
2. Derishat Mordechai, commentary on Pirkei 
Avot, by Rabbi Mordechai Henna a dayan in 
Hamburg. Amsterdam, 1766. Only edition.
[2], 24 leaves. 29.5cm. Good-fair condition, wear 
at upper margin corner, stains. New binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $320

326. Pirkei Avot – Translations 
and Commentaries  
1. Pirkei Avot – Trattato Morale. Venice, 
[1780]. Hebrew with Italian translation after 
every mishna. Hebrew text with vowels.
2. Perek Masechet Avot, Pirkei Avot trans-
lated into Arabic and English. Calcutta, [1891]. 
After every mishna translations to Arabic and 
English are printed, one opposite another. The 
Hebrew text is with vowels, the Arabic is in 
Hebrew letters. 
3. Seder Pirkei Avot, Ladino translation after 
each Mishna. Viennna, [1897]. Text with vowels.
4. Seder Pirkei Avot with Arabic paraphrase, 
according to Baghdad custom. Baghdad, 1909. 
Hebrew and Arabic in Hebrew letters, mishna 
by mishna, text with vowels. 
5. Pirkei Avot with commentary Chasdei Avot 
and at the end Zechut Avot (second edition). 
Baghdad, [1911].
6. Pirkei Avot with Arabic commentary “it 
is accepted that the author is Rabbi David 
Hanagid son of Rabbi Avraham son of The 
Great Rambam”. Cairo, 1932. Approbation in 
Arabic. Printing mistakes: Some leaves were 
printed diagonally, two leaves were printed (or 
bound) upside down. 
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $750

בן  ז"ל  הנגיד  דוד  רבינו  הוא  כי מחברו  בידינו  ומקובל 
זלה"ה".  הרמב"ם  הגדול  רבינו  בן  ז"ל  אברהם  רבינו 
בערבית.  הסכמה   .]1932[ תרצ"ב  ]קהיר[,  מצרים  עיר 
שני  באלכסון,  נדפסו  מהדפים  חלק  בהדפסה:  שגיאות 

דפים נדפסו )או נכרכו( במהופך.
גודל ומצב משתנים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $750
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327. אוסף ספרי פרקי אבות
אבות,  פרקי  על  נפלא  פירוש  והוא  המנעול,  1. כפת 
תקע"ח  וינה,  )פרוסטיץ(.  בוימגרטן  אברהם  רבי  מאת 

1817. הסכמה מרבי מרדכי בנעט.
רבי  מאת  התורה,  קנייני  מ"ח  על  חכמים,  2. משנת 
משה חאגיז. טשרנוביץ, תרכ"ד 1864. הסכמות רבי חיים 
אייזיק  יצחק  ורבי  מצאנז  חיים"  ה"דברי  הלברשטאם 
מקאמארנא. )כולל מעטפות נדירות, עם רשימת ספרים 

וספרי חסידות בהוצאת המדפיס(.
יהואש  מאת  ]יידיש[  יהודי  תרגום  עם  אבות  3. פרקי 
ותרגום אנגלי מאת ד"ר בן-ציון הלפר. ניו-יורק, ]תרפ"א[ 

1921. )הקדשה באנגלית בכת"י(.
רבי  מאת  ישראל,  מוסר  פרוש  עם  אבות  4. מסכת 
ישראל בנימין-בענדט פייבלזון אב"ד בייסגולה. קובנה, 
תרפ"ג ]1923[. )מצורף פתק עם הקדשה בכתב-ידו של 

הרב פייבלזון(.
5. אבות על בנים, ביאור על מס' אבות מאת רבי שאול 

בראך מנייטרא. סאיני, תרפ"ו ]1926[. 
ווילנא,  כהן.  חיים  יוסף  מאת  אבות,  על  6. רעיונות 

תרפ"ד ]1934[. 
7. פרקי אבות עם ביאור מדרש חכמים, מאת רבי משה 
הסכמות,  )מספר   .1934 תרצ"ד  לודז',  קליינמאן.  חיים 
ביניהן הסכמה מהגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק 

- הרב מבריסק(.
ישעיהו הלוי  רבי  ישעי' על פרקי אבות, מאת  8. חזון 

יונגרייז. סאיני, ]תרצ"ו 1936[. 
9. שעה ניבי על פרקי אבות, מאת רבי יקותיאל ווייס. 

בונה-זרת )בואנוס-אירס(, ]תרצ"ו 1936[. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

327. Collection of Pirkei Avot 
Books  
1. Kipat HaMan'ul, wonderful commentary 
on Pirkei Avot, by Rabbi Avraham Baumgarten 
(Frostits). Vienna, 1817. Approbation by Rabbi 
Mordechai Bennet. 
2. Mishnat Chachamim, on the 48 require-
ments for acquiring Torah (Sixth chapter of 
Avot), by Rabbi Moshe Chagiz. Tschernowitz, 
1864. Approbations by Rabbi Chaim 
Halberstam, the Divrei Chaim of Sanz and 
Rabbi Yitzchak Isaac of Komarno. (Includes 
rare title-covers with lists of books on Chassidut 
and other books published by the printer). 
3. Pirkei Avot with Yiddish translation by 
Yehoash and English translation by Dr. Ben-
Zion Halper. New York, 1921. (English hand-
written dedication).
4. Masechet Avot with commentary Mussar 
Yisrael, by Rabbi Zvi Yisrael Binyamin-Bendet 
Feibelsohn Rabbi of Baisegale. Kaunas, 1923. 
(Note attached with handwritten dedication by 
Rabbi Feibelsohn).
5. Avot Al Banim, commentary on Tractate 
Avot by Rabbi Shaul Brach of Nitra. Seini, 1926.
6. Ra'ayonot Al Avot (Thoughts on Pirkei 
Avot), by Yosef Chaim Cohen. Vilna, 1934.
7. Pirkei Avot with commentary Midrash 
Chachamim, by Rabbi Moshe Chaim Kleinman. 
Lodz, 1934. (Several approbations including an 
approbation by Rabbi Yitzchak Ze'ev HaLevi 
Soloveitchik – the Brisker Rabbi).
8. Chazon Yeshayahu on Pirkei Avot, by 
Rabbi Yeshayahu HaLevi Jungreis. Seini, [1936].
9. She'ei Nivi on Pirkei Avot, by Rabbi Yekutial 
Weiss. Buenos Aires, [1936].
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $600
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ספרי מוסר
Mussar (Ethics) Books

328. אורחות צדיקים – פרנקפורט דמיין, 
תמ"ז - דינים ותפילות בכת"י 

את  ולהשכיל  "להורות  ומידות הנפש,  צדיקים  אורחות 
פרנקפורט  הטוב".  בדרך  ולהוליכו  והטפש...  האבן  לב 

דמיין, ]תמ"ז 1687[.
הוא  נודעה,  לא  מחברו  שזהות  צדיקים,  אורחות  ספר 
מספרי המוסר היסודיים. לפנינו מהדורה מוקדמת של 

הספר. 
דפים  שני  ההדפסה.  מתקופת  ריקים  דפים  עם  נכרך 
דינים, הלכות וקטעים מנוסח  ומכילים:  כתובים בכת"י 

תפילת הבוקר.
לא, ]1[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שוליים בלויים. כריכת 

עור מפוארת. חתימות וחותמת בעלים.

פתיחה: $200

328. Orchot Tzadikim – 
Frankfurt Am Main, 1687  
Orchot Tzadikim and attributes of the soul, 
“to enlighten the foolish heart of stone… and 
guide it along the righteous path”. Frankfurt 
am Main, [1687].
Orchot Tzadikim whose author is unknown, is 
among the fundamental books of ethics. This 
book is one of the first editions of the book. 
Bound with blank pages from the period of the 
printing. Two handwritten leaves containing 
laws and passages of the morning prayers. 
31, [1] leaves. 20cm. Good condition. Stains. 
Worn margins. Magnificent leather binding. 
Ownership signatures and stamp. 

Opening Price: $200

329. הנהגת החיים – אמשטרדם, 1729
Regimiento de la Vida, מאת   – ספר הנהגת החיים 
רבי משה בן ברוך אלמושנינו. אמשטרדם, תפ"ט 1729. 
כולל  ועוד,  ילדים  חינוך  והרע,  הטוב  על  מוסרי  חיבור 
לבקשתו  נכתב  אשר  החלומות,  פשר  על  נוסף  חיבור 
נקסוס. ספרדית  דוכס  נשיא  יוסף  דון  בן האנוסים  של 

)הכותר בדף השער מופיע גם בעברית(.
הרבנים  אוצר  בערך-ש"ם,  )רע"ו  אלמושנינו  משה  רבי 
14420(. רב גאון ומופלא, מחכמי שאלוניקי במאה ה-16 
מדע  גם  למד  אשר  ופילוסוף,  דרשן  פוסק,  שם.  ורב 
ורפואה ושלט במספר שפות. בעל "תורת משה", "תפילה 
למשה" ו"ידי משה". כן חבר פירוש על פירושו של אבן 

עזרא ועל רש"י, כתב חידושים, שיטות בש"ס, ועוד.
]8[, 1-288 עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכת קלף 

עתיקה, נאה

פתיחה: $1500
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329. Hanhagat Ha-Chayim - 
Amsterdam, 1729  
Hanhagat Ha-Chayim - Regimiento de la Vida, 
by Rabbi Moshe son of Baruch Almosnino. 
Amsterdam, 1729.
Ethical essay about Good and Evil, Education 
and more, including an additional essay on 
dream interpretation, which was written upon 
the request of Don Yosef Nasi who was the son 
of hidden Jews. Spanish (the title appears also 
in Hebrew on the title page).
Rabbi Moshe Almosnino (1516-1580, Otzar 
Ha-Rabbanim 14420). Among the greatest 
Salonika sages of the 16th century and Rabbi of 
Salonika. Posek, speaker and philosopher who 
was also well versed in Science, Medicine and 
several languages. Authored the “Torat Moshe”, 
the “Tefila Le-Moshe” and “Yedei Moshe”. He 
also wrote a commentary on the Ibn Ezra and 
the Rashi commentaries, authored novella, 
Shas methodology and more.
[8], 1-288 pages, 19cm. Good condition. Few 
stains. Fine, antique parchment binding.

Opening Price: $1500

330. חבל להחיות / יום תוכחה – מדפוסי 
אלטונה 

התוכחות  עניני  כולל  ומליצה.  מוסר  להחיות,  1. חבל 
שמח  זה  ]דו-שיח[,  אנשים  שני  בין  ותוגה  גיל  בדבר 
)מגלוגא(. אלטונה,  גלוגוי  וזה מתעצב, מאת רבי משה 

]תקס"ד 1803[. מהדורה ראשונה.
]12[, כח דף, 19 ס"מ. מצב מצוין. נייר לבן ונקי. שוליים רחבים 

במיוחד. כריכת קרטון ובד.
2. יום תוכחה, דרך חיים תוכחת מוסר, דרושים ותוכחה 
חתימות   .]1745 ]תק"ה  אלטונה,  כ"ץ.  יהודה  רבי  מאת 

בעלים עתיקות, חותמת-שעוה ורישום צנזור.
כד, ל-לו דף ]דף ב' חסר[, 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה 

מקורית, בלויה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

330. Chaval L'Hachayot / Yom 
Tochecha – Altona Printing  
1. Chaval L'Hachayot, ethics in poetic phrase. 
"Contains rebuke about joy and sadness be-
tween two people [conversation], one is happy 
and the other sad", by Rabbi Moshe Glogaui (of 
Glogow). Altona, [1803]. First edition. 
[12], 28 leaves, 19cm. Very good condition. 
White and clean paper. Especially wide margins. 
Cardboard and fabric cover.
2. Yom Tochecha, Homiletics and rebuke by 
Rabbi Yehuda Katz. Altona, [1745]. Antique 
owner's signatures, wax stamp and censure 
inscription. 
24, 30-36 leaves [Leaf 2 missing], 20.5cm. Good 
condition. Stains. Original cover, worn.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

331. לב טוב – שלשה דפוסים 
"לב טוב",  שלשה ספרים ממהדורות שונות של הספר 
ספר מוסר ודינים ביידיש, מאת רבי יצחק ב"ר אליקים 

מק"ק פוזנא:
]=מיועד  פרויאן"  אונ'  מנין  אלי  "איר  טוב,  לב  1. ספר 
 .]1714 ]תע"ד  וילהרמסדורף,  ולנשים[.  לגברים  לכולם 

)שער מצויר(.
הרב  של  בלועזית  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   33 דף.  נד   ,]1[

יעקב גוטינגן.
2. ספר לב טוב, ונוסף עליו לקוטים חדשים. אמשטרו

דם, ]תפ"ג 1723[.
משוקמות  פגיעות  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 דף.  קנז   ,]2[

בדפים ראשונים ואחרונים. כללית מצב טוב.
3. ספר לב טוב, "איר אלי מענטשין די בשעפעניש פון 
ג-א-ט". סאדילקאב, תקצ"ז 1836. חותמות הרבנים רבי 
"רפאל זילבערמאן האב"ד בעה"ק צפת"ו והגליל", ורבי 

"אברהם ליב זילברמן, אב"ד".
]2[, 112 דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי קל.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300 330
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332. ספר המבקש - שתי מהדורות - מקור 
וחיקויו 

1. ספר המבקש, מוסר ופילוסופיא, לרבי שם טוב פאו
לקירא. מהדורה ראשונה מכת"י. האג, ]תקל"ט 1878[. 
שאול  רבי  אמשטרדם,  אב"ד  שאול  רבי  הסכמות  עם 
4: מכתב-הקדשה בצרו  הלוי אב"ד האג והחיד"א. )בדף

.)Tama Mordechay פתית לפרנסי בורדו מאת
]8[, מח דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

2. ספר המבקש, ]קניגסברג, תרי"ח 1858 בערך[ בשער 
וזויפו שם המדפיס, מקום ושנת הדפוס, לפרטי המהדו

רה הראשונה. "האג הבירה סמוך לק"ק אמשטרדם ע"י 
המדפיס כה"רר ליב זוסמנש".

קד דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $150

332. Sefer Ha’Mevakesh – Two 
Editions - Original and Replica  
1. Sefer Ha’Mevakesh, book of ethics and 
philosophy, by Rabbi Shem Tov Phalkira. First 
edition from a manuscript. Hague, [1878]. 
Including approbations of Rabbi Shaul Av Beit 
Din of Amsterdam, Rabbi Shaul Ha’Levi Av 
Beit Din of Prague and the Chida. (On page 4: 
inscription in French to community leader in 
Bordeaux by Tama Mordechay). 
[8], 48 leaves. 20.5cm. Good condition. New 
binding. 
2. Sefer Ha’Mevakesh, [Koenigsberg, c. 1858]. 

331. Lev Tov – Three Editions  
Three editions of the book "Lev Tov", on ethics 
and Jewish law in Yiddish, by Rabbi Yitzchak 
the son of Rabbi Elyakum of Posen:
1. Lev Tov, appropriate for everyone, men and 
women. Willharmsdorf, [1714]. Illustrated title 
page.
[1], 54 leaves. 33cm. Good condition. Ink stamps 
of Rabbi Ya'akov Gottingen.
2. Lev Tov with additional new anthologies. 
Amsterdam, [1723].
[2], 157 leaves. 21.5cm. Good-fair condition. 
Restored damage on first and last pages. In good 
condition generally.
3. Lev Tov, "for all mankind created by G-d". 
Sudilkov, 1836. Ink Stamps of Rabbi "Raphael 
Zilbermann, Rabbi of Safed and the Galilee", 
and Rabbi "Avraham Leib Zilbermann".
[2], 112 leaves, 22cm. Good-fair condition, stains 
and slight wear. 
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

On title page name of printer, place and year 
of print forged, like in first edition. “Hague the 
capital in close proximity to the Amsterdam 
congregation by the printer Rabbi Leib 
Zusmansh”. 
104 leaves. 20.5cm. Fair condition. New binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $150
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הגאון מוילנה ותלמידיו
The Vilna Ga'on and his Disciples

333. ביאור הגר"א על ספר יונה - שלש 
מהדורות

החסיד  הגאון  אדונינו...  מאת  יונה,  על  1. "פירוש 
האמיתי... רבינו הגדול... אלי' זללה"ה מווילנא". ווילנא, 

]תק"ס 1800[. מהדורה ראשונה. 
"מהגאון  ביאור  ועם  רש"י  פירוש  עם  יונה  2. ספר 
הגולה...  בני  כל  של  רבן  המפורסם...  החסיד  האמיתי 
ווילנא".  מק"ק  זצ"ל  זלמן  שלמה  במ"ו  אליהו  מו"ה 
ווארשא, תקצ"ז 1837. )הסכמת רבי שלמה זלמן, בעל 

ה"חמדת שלמה"(.
3. ספר יונה עם פירוש רש"י וביאור הגר"א. ירושלים, 
1866[. דפוס ישראל בק. שלשה ציורים מודפו  ]תרכ"ו
סים: "קרית ארבע" ]מערת המכפלה[, "קבר רחל אמנו" 

ובנינים על ראש הר.

השלישי  בינוני,  במצב  הראשונים  שני  משתנים.  ומצב  גודל 
במצב טוב מאד.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

333. Vilna Ga’on Commentary on 
the Book of Jonah – Three Editions   
1. “Interpretation on Jonah, by the esteemed 
and great Rabbi Eliyahu from Vilna”. Vilna, 
[1800]. first edition. 
2. Book of Jonah including Rashi’s inter-
pretation and the commentary of “the great 
and famous Hassid and rabbi of the entire 
Diaspora Rabbi Eliyahu son of Rabbi 
Shlomo Zalman from Vilna”. Warsaw, 1837. 
(Approbation of Rabbi Shlomo Zalman, author 
of "Chemdat Shlomo”). 
3. Book of Jonah including Rashi’s inter-
pretation and the Vilna Ga’on commentary. 
Jerusalem, [1866]. Israel Beck Printing. Three 
printed illustrations: “Kiryat Arba” [Cave of the 
Patriarchs], “Tomb of Rachel”, and buildings 
upon a mountain. 
Various sizes and conditions. First two books in 
fair condition, third in very good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250
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334. מעשה רב – הקדשת המו"ל לרבי 
יצחק אלחנן

רבות  מווילנא, עם הוספות  מעשה רב, הנהגות הגר"א 
]ביניהן: הגהות "אמרי שמואל", מאת המו"ל רבי שמואל 

יעוונין[. ווילנא, תרמ"ט 1888. 
"זה  וחתימתו  בכת"י  המו"ל  הקדשת  השער  מאחורי 
יצחק  רבי  להגאון  יעוונין[  ]=שמואל  לעולם"  שמ"י 
אלחנן ספקטור אב"ד קובנא. חותמות "ביבליותיקה של 

כולל קאוונא".
כרוך עם: ספר אור מתוק, על התורה, כרך ראשון, מאת 

רבי ישראל בנימין לעמפערט. ווילנא, תרמ"ח ]1888[.
52 עמ'; ]6[, 10-46 עמ'. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. 

דפים וכריכה מנותקים. 

פתיחה: $120

334. Ma’aseh Rav – Dedication 
from the Publisher to Rabbi 
Yitzchak Elchanan   
Ma’aseh Rav, customs of the Vilna Ga’on, in-
cluding many additions [among them: Imrei 
Shmuel glosses, by the publisher Rabbi Shmuel 
Yevnin]. Vilna, 1888.
On reverse side of title page handwritten in-
scription by publisher along with his signature 
“Shmuel Yevnin” to Rabbi Yitzchak Elchanan 
Spektor Av Beit Din of Kovno. Stamps.
Bound together with: Or Matok, on the Torah, 
first volume, by Rabbi Yisrael Binyamin 
Lempert. Vilna, [1888]. 
52 pages; [6], 10-46 pages. 22.5cm. Good condition. 
Stains and wear. Leaves and binding detached. 

Opening Price: $120

335. נביאים ראשונים עם ביאורי הגר"א 
- חתימות

נביאים ראשונים, יהושע שופטים ושמואל. "כתבי קדש, 
ביאורים"  ויתר  ופירש"י  תרגום  עם  וארבעה  עשרים 
]מצודות ומנחת שי[. עם ביאור הגר"א על הגבולין ובנין 

הבית ועוד. ווילנא, תרכ"ה 1865.
בעלות:  רישומי  האחורית  הכריכה  של  הפנימי  בצדה 
רבי  הגאון  נכד  זאנען-בערג,  דובער  ישכר  לר'  "שייך 
קדישא  בוצינא  החסיד  הגאון  אחי  מווילנא,  דובער 
ופרישא, המפורסם בכל קצוי תבל רשכבה"ג מ' אליהו 
השתדלן  ממשפחת  שהוא  ]כנראה,  הבירה".  מוילנא 
מהורודנא  זונענברג  הגדול"  "זונדל  יהודה  רבי  הנודע 
חיים  רבי  ע"י  תקע"ו,  בשנת  לפטרבורג  שנשלח   -

מוואלוז'ין[.
הגביר  להר'  שייך  "עתה  תרל"ג:  משנת  בעלות  רישום 

335. Nevi’im Rishonim with 
the Vilna Ga'on Commentaries 
– Signatures  
Nevi'im Rishonim, Yehoshua, Shoftim and 
Shmuel. “Twenty four holy scriptures, with 
Rashi’s commentary and more explanations”. 
[Metzudot and Minhat Shay]. With the Vilna 
Ga'on commentary on Temple construction 
and more. Vilna, 1865.
Owner’s inscriptions appear on the inner side 
of the back binding: “belongs to Yissachar 
Duber Zonenberg, grandson of the genius 
Rabbi Duber from Vilna, brother of the great, 
holy and well known Chasid Eliyahu from the 
Vilna Capital”. [He is apparently related to 
the famous intercessor Rabbi Yehuda “Great 
Zundel” Zonenberg from Grodno - who was 
sent to Petersburg in 1816 by Rabbi Chaim from 
Volozhin.
Owner’s inscription from 1873: “Now belongs 
to David son of Moshe from Blachowicz in 
Grodno".
Third owner’s inscription [in his handwriting?]: 
“Belongs to Rabbi Avraham Shlomo Ha-Levi 
Epstein". 
[2 title pages], 157, 17 leaves. 23cm. Good condi-
tion. Original, worn leather binding.
Cannot be found at the National Library, see 
Bibliography Institute CD, record 0202424.

Opening Price: $150

מו"ה דוד ב"ר משה פ"ח מבלאכאוויץ בהוראדנא".
רישום בעלות שלישי ]בכתי"ק?[: "זה שייך לר' אברהם 

שלמה הלוי עפשטיין". 
]2 שערים[, קנג, יז דף. 23 ס"מ. מצב טוב. כריכת עור מקורית, 

בלויה.
הביב מפעל  תקליטור  ראה  הלאומית,  בספריה  ואינו 

ליוגרפיה, רשומה 0202424.

פתיחה: $150
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336. דמשק אליעזר – ווילנה, תרכ"ח
ערוך  לשולחן  הגר"א  ביאור  על  אליעזר,  דמשק  ספר 
ווילנא,  א-ב.  חלקים  לנדא.  אליעזר  מרבי  חיים,  אורח 

תרכ"ח 1868.
"דולה ומשקה מתורתו של רבינו הגדול... גאון הגאונים, 
יחיד בדורו, מאור הגולה בנגלה ובנסתר... מורינו ורבינו 
רבינו  דברי  ומלבן  מברר   - מווילנא  ז"ל  אליהו  מו"ה 

הקדוש באורי הגר"א מאו"ח מהחל עד כלה".
קו דף; ]1[, סח דף. 38.5 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב, כתמים 

וסימני עש קלים. חתימות בעלים. כריכה מקורית, בלויה.

פתיחה: $100

336. Damesek Eliezer – Vilna, 1868 
Damesek Eliezer, on the Vilna Ga'on's commen-
tary to Shulchan Aruch Orach Chaim, by Rabbi 
Eliezer Landau. Parts 1 and 2. Vilna, 1868.
"Draws and waters (acronym of Damesek) 
from the Torah of our great Rabbi… the 
Ga'on… Eliyahu of Vilna – explains and 
clarifies the words of our holy rabbi, the Vilna 
Ga'on's commentary on Orach Chaim from 
beginning to end". 
106 leaves; [1], 68 leaves. 38.5cm. Paper of good 
quality, good condition, stains and minor moth 
marks. 
Owners' signatures. Original binding, worn.

Opening Price: $100

337. חידושי רבי חיים הלוי - בריסק, תרצ"ו 
- עותק על נייר משובח

חדושי רבנו חיים הלוי - חדושים וביאורים על הרמב"ם, 
 .1936 תרצ"ו  בריסק,  סולובייצ'יק.  הלוי  חיים  רבי 

מהדורה ראשונה. 
והגאון רבי חיים הלוי מבריסק, אבי שיטת ההבנה והלמ

דנות של עולם הישיבות בליטא. ספרו זה נכתב במשך 
"עד מאה פעמים"  ועבר בירור אחר בירור  שנים רבות 
היום  עד  נחשב  ואכן,  בהקדמה(,  המחבר  בני  )לשון 

מספרי היסוד בדרכי ההבנה והלימוד. 
]1[, קיב דף, 34 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב טוב מאד. כתמים 

קלים. כריכה מקורית עם שדרת בד חדשה.

פתיחה: $700

337. Novellae of Rabbi Chaim 
HaLevi – Brisk, 1936 – High Quality 
Paper  
Novellae of Rabbi Chaim HaLevi – novellae and 
commentaries on Maimonides, Rabbi Chaim 
HaLevi Soloveichik. Brisk 1936. First edition.
Rabbi Chaim HaLevi of Brisk, forbearer of the 
Lithuanian approach to learning, a training to 
stimulate the intellect. This book was written 
over the course of many years and underwent 
countless modifications "up till one hundred 
times" (to quote the author's sons in the fore-
word), and until this day is considered to be one 
of the fundamental works on the techniques of 
Talmud study.
[1], 112 leaves, 34cm. pale, quality paper, very 
good condition. Lightly stained. Original binding 
with new cloth spine.

Opening Price: $700
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338. אוסף מספרי הגר"א ותלמידיו 
תלמידיו  ספרי  מווילנא,  הגר"א  מספרי  ספרים,  אוסף 

ובית מדרשו:
1-2. ספר דבר אליהו, על איוב וליקוטים "אשר למד עם 
בנו הרב החריף מו"ה אברהם ז"ל והוא כתב על הספר 
ווארשא,  נ"ע".  הגאון  אביו  אליהו  מפי  קיבל  אשר  כפי 

]תרי"ד 1854[. מהדורה ראשונה. )נייר ירקרק(.
כרוך עם: ספר אור השנים, על תרי"ג מצוות, מרבי אריה 
 .1869 תרכ"ט  ווילנא,  הפרדס".  "בעל  עפשטיין  ליב 

מהדורה שלישית, עם הוספות מכת"י המחבר.
3. מסכת אבות, עם פירוש רש"י ופירוש הגר"א, הובא 
לאור על-ידי בניו. שקלאוו, ]תקס"ד 1804[. דפוס ראשון 
ומסכתות  נתן  דרבי  אבות  כולל  הגר"א,  פירוש  עם 

נוספות. נדפס על נייר ירקרק. מספר תיקונים בכ"י.
4. ספר אלפי מנשה, חלק ראשון, מרבי מנשה מאיליא. 
וורשא, תר"ך 1860. מהדורה שניה, עם הוספת קונטרס 

"מעשה מקשה" ועוד.
בן  אברהם  רבי  חז"ל,  מדרשי  פעלים,  רב  5-6. ספר 
הגר"א. ווארשא, תרנ"ד 1894. מהדורה ראשונה. )שער 

מעטפת נוסף(.
כרוך עם: מחברת יריעות שלמה, הערות והוספות לספר 
רב פעלים, שלמה באבער מלבוב. ווארשא, תרנ"ו 1896.
7-8. ספר נטעי נעמנים, מדרש כונן, בהוצאת רבי חיים 

יעקב סלוצקי מווילנא. ווילנא, תקצ"ו 1836.
כרוך עם: מאמר עץ פרי, לחיזוק התורה והישיבות, מרבי 
ישראל מסלנט וגדולי דורו. ווילנא, ]תרמ"א 1881[. )שני 

הספרים במצב בינוני(.
אריה  יעקב  רבי  והתורה.  הש"ס  על  יעקב,  9. שארית 
רבי אריה  נועם מזקנו הגאון  סלנט, עם קונטרס אמרי 
מהדורה   .1883 תרמ"ג  ירושלים,  וואלפא.  אב"ד  ליב 
ראשונה, עותק עם שוליים רחבים במיוחד. ש' הלוי 436.
10. ספר איי הים, על אגדות הש"ס, ברכות וסדר מועד, 
רבי יהודה ליב הלוי עדיל המגיד מסלאנים. אוסטרהא, 

תקצ"ה 1835. מהדורה ראשונה. )נייר כחלחל-ירקרק(.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $600

338. Collection of Books of the 
Vilna Ga’on and his Disciples   
Collection of books, from the Vilna Ga’on, his 
disciples and his Beit Midrash:
1-2. Dvar Eliyahu, on the book of Job and 
anthology “who studied with his son, the bril-
liant Rabbi Avraham, who wrote that which 
he received from Eliyahu his father the Ga’on”, 
Warsaw, [1854]. First edition. (Greenish paper). 
Bound together with: Ot HaShanim, on the 613 
commandments, by Rabbi Aryeh Leib Epstein, 
Ba’al HaPardes. Vilna, 1869. Third edition, with 
additions from the author’s manuscript. 
3. Masechet Avot [Ethics of the Fathers], 
including commentary of Rashi and the Vilna 
Ga’on, published by his sons. Shklov, [1804]. 
First publication including the Vilna Ga’on com-
mentary, includes Avot De’Rabbi Natan as well 
as additional tractates. Printed upon greenish 
paper. A number of handwritten corrections. 
4. Alfei Menasheh, part 1, by Rabbi Menasheh 
Ilya. Warsaw, 1860. Second edition, including 
the pamphlet Ma’aseh Miksha and more. 
5-6. Rav Pe’alim, Midrashim of the sages, 
Rabbi Avraham son of the Vilna Ga’on. Warsaw, 
1894. First edition. (Additional title cover). 
Bound together with: Yeriot Shlomo notebook, 
comments and additions to the book Rav 
Pe’alim, Shlomo Buber from Lvov. Warsaw, 
1896. 
7-8. Nit'ei Na’amanim, Midrash Konan, pub-
lished by Rabbi Chaim Ya’akov Slotzki from 
Vilna. Vilna, 1836.
Bound together with: Etz Pri article, for the 
strengthening of the Torah and Yeshivot, by 
Rabbi Yisrael from Salant and the giants of his 
generation. Vilna, [1881]. (Both books in fair 
condition). 
9. She’erit Ya’akov, on the Shas and Torah. 
Rabbi Ya’akov Aryeh Salant. Includes the Imrei 
No’am pamphlet by his mentor the Ga’on Rabbi 
Aryeh Leib Av Beit Din of Walfa. Jerusalem, 

1883. First edition, copy with especially wide 
margins. S. HaLevi 436.
10. Iyei HaYam, on Shas Agadot, Brachot and 
Seder Mo’ed, Rabbi Yehudah Leib HaLevi Edil 
the Maggid from Slonim. Ostrog, 1835. First 
edition. (Bluish-green paper). 
Various sizes and conditions, good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $600
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339. ספרי הגר"א ותלמידיו – מסכת אבות
אוסף מספרי הגר"א ותלמידיו, חלקם על פרקי אבות.

רבינו  הגאון  פירוש  עם  אבות  פרקי  אבות,  1. דרך 
נכד  דרך אבות מרבי מאיר  פירוש  ועם  מוילנא,  אליהו 
רבי אברהם אחי הגר"א. ווילנא, תקצ"ו 1836. מהדורה 
חתימת  גדולים,  דיו  כתמי  רחבים,  )שוליים  ראשונה 

בעלים(.
2. בית אבות, ביאור פרקי אבות עפ"י עיון שכלי. מרבי 
נכד  ]עיר-חדש[,  נישדאדט-סוגינט  אב"ד  זלמן  שלמה 
רבי אברהם אחי הגר"א. ברלין, תרמ"ט 1889. מהדורה 
אינם  אחורית,  ומעטפת  נוסף  מעטפת  )שער  יחידה 

רשומים ביבליוגרפית(.
3. אליהו רבא, על משניות סדר טהרות. ברין, תקס"ב 
שער  חסר  פגום,  )עותק  ראשונה.  מהדורה   .)1802(

ופגעי-עש קשים(. 
4. סדר עולם רבא, עם ביאור והגהות הגר"א. הקדמת 
 .]1852 תרי"ב  ]למברג?,  משקלוב.  מנדל  מנחם  רבי 

מהדורה שניה. 
הגר"א.  תלמיד  מוואלוז'ין  חיים  לרבי  החיים,  5. נפש 

]קניגסברג, תרכ"א 1860[. מהדורה שלישית.
תרל"ו  ווארשא,  הגר"א.  פירוש  עם  אסתר,  6. מגלת 

.1876
7. נחמות צמח ישראל, על מגלת רות. ביאורי הגר"א, 
]מגיד  נחום  רבי  המחבר,  וביאורי  הזוהר  ליקוטי 
ה"חפץ  של  גיסו  החסיד,  יהודה  רבי  חורבת  בביהכנ"ס 

חיים"[. ירושלים, ]תרס"ט 1909[.
ווילנא,  מהגר"א.  וליקוטים  תולדות  אליהו,  8. סערת 
תר"ן 1889. מהדורה שניה, עם הוספות בהערות "אמרי 

שמואל" מרבי שמואל יעוונין.
חדשים  באורים  עם  אבות  פרקי  חיים,  9. תוספות 
 .1907 תרס"ז  לובלין,  מווילנא.  ז"ל  ומאחיו  מהגר"א, 

הוצאה רביעית.
10. סדר אמירת קרבן פסח, כפי דעת מרן הגר"א זצ"ל 
מווילנא. עם הוספות מהגאון אדר"ת. הוצאת רבי אליהו 

בהר"א לנדא נכד הגר"א. ירושלים, ]תר"ע 1910[.

10 ספרים, גודל ומצב משתנים. רובם ללא כריכות.

פתיחה: $300

339. Books of the Vilna Ga'on and 
his Disciples – The Tractate of 
Avot  
A collection of the books of the Vilna Ga'on 
and his disciples, some on the tractate of Avot.
1. Derech Avot, Pirkei Avot with the com-
mentary of the Ga'on Rabbi Eliyahu of Vilna, 
and with the commentary on Derech Avot by 
Rabbi Meir, the Grandson of Rabbi Avraham, 
brother of the Vilna Ga'on. Vilna, 1836. First 
edition (wide margins, large ink stains, owners' 
signatures).
2. Beit Avot, an elucidation of Pirkei Avot. 
Written by Rabbi Shlomo Zalman, the 
Grandson of Rabbi Avraham, brother of the 
Vilna Ga'on. Berlin, 1889. Single edition (with 
additional title page and back cover, biblio-
graphically unknown).
3. Eliyahu Raba, on the Mishnayot Seder 
Taharot. Brunn, 1802. First edition. (Damaged 
copy, title page missing, moth damages).
4. Seder Olam Raba, with the commentary 
and glosses of the Vilna Ga'on. Introduction by 
Rabbi Menachem Mendel of Shklov. [Lemberg?, 
1852]. Second edition.
5. Nefesh HaChaim, by Rabbi Chaim 
of Volozhin, disciple of the Vilna Ga'on. 
[Koenigsberg, 1860]. Third edition.
6. The Book of Esther, with the commentary 
of the Vilna Ga'on. Warsaw, 1876.
7. Nechamot Tzemach Yisrael, on the Book 
of Ruth. Commentary by the Vilna Ga;on, 
compilations from the Zohar and commentary 
by the author, Rabbi Nachum [a maggid in 
the synagogue of the Churva of Rabbi Yehuda 
HaChassid, a brother-in-law of the Chafetz 
Chaim]. Jerusalem, [1909]. 
8. Se'arat Eliyahu, history and anthology of 
the Vilna Ga'on. Vilna, 1889. Second edition, 
with appendix of notes of the Imrei Shmuel by 
Rabbi Shmuel Yevnin.

9. Tosfot Chaim, Pirkei Avot with new com-
mentary by the Vilna Ga'on and his brother of 
Vilna. Lublin, 1907. Fourth edition.
10. Seder Amirat Korban Pesach (Recounting 
the Passover Sacrifice), according to the opin-
ion of the Vilna Ga'on. With appendix by Rabbi 
Eliyahu David Rabinowitz Teomim (Aderet). 
Published by Rabbi Eliyahu Landau grandson 
of the Vilna Ga'on. Jerusalem, [1910].
10 books, varied size and condition. Most without 
bindings.

Opening Price: $300
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340. אוסף ספרי הגר"א ועוד – מספריית רבי יצחק שלמה זילברמן
אוסף ספרי קבלה ומחשבה, בעיקר מתורת הגר"א ובית מדרשו, מספריית הגאון המקובל 

רבי יצחק שלמה זילברמן זצ"ל.
1. ספר היכלות הזוהר, עם ביאור הגר"א, בהוצאת רבי יעקב מעקלענבורג ]בעל הכתב 

והקבלה[. קניגסברג, ]תרי"ז 1856[. מהדורה ראשונה.
2. ספר תנא דבי אליהו, משלי עם באור הגר"א. קניגסברג, ]תרי"ז 1857[.

ז"ל מווילו 3. דמשק אליעזר, "דולה ומשקה מתורתו של רבינו הגדול... מו"ה אליהו 
"אברהם  ]חותמת   .1868 תרכ"ח  וילנא,  א-ב.  חלקים  לנדא.  אליעזר  רבי  מאת  נא...",  

שלמה... אליאש, אב"ד דק"ק גערלא..."[.
4. פתחי שערים, ביאורים בכתבי האר"י והגר"א, חלקים א-ב, מאת רבי יצחק אייזיק 

חבר. וורשא, ]תרמ"ח[ 1888. מהדורה יחידה.
5. ספר שבעת המאורות – אשר יאירו על פני הזהר, כולל שבעה ספרים: ספר הבהיר 
יהל אור ]מאת הגר"א[, נפש דוד, ספרא דצניעותא ]עם  ]עם הגהות הגר"א[, עמר מן, 
ביאור הגר"א[, קרני אור. ווילנא, תרע"ג 1913. ]לששה מהספרים שערים נפרדים, מלבד 

שער כללי בהתחלה[. 
6. מאורת נתן - מאורי אור, מאת רבי מאיר פאפרש הכהן, עם פירוש יאיר נתיב, מאת 
רבי נתן נטע מנהיים ורבי יעקב מווילנא. וורשא, תרכ"ז 1867. )שורות אחדות מהסכמת 

האדמו"ר מלובביץ' נמחקו בעט...(.
7-8. ספר מגלת רות, עם פירוש הגר"א מווילנא וליקוטים מהגר"א ומתלמידיו. ירושלים 

]תרנ"ו 1896[. 
תוספת מעשה רב, עם הוספות חדשות ]נוסח שונה מהמהדורות הקודמות של "מעשה 
רב"[, ועם ספר "שאלתות" ]מאת רבי חיים מוואלז'ין[ וקונטרס "שיח אליהו". ירושלים 

]תרנ"ו 1896[.
כרוכים עם: 

9-11. מגלת אסתר, קרובן של ישראל, עם שני ביאורים. מאת רבי אריה ליב פרומקין. 
רבי  חנוכה, מאת  אילת השחר, מאמרים על  יחידה.  ]תרנ"ג 1893[. מהדורה  ירושלים, 

בנימין דוד רבינוביץ. וורשא, ]תרל"ט[ 1879. מהדורה יחידה.
– חידושי תורה ותשובות בהלכה מאת גדולי הדור,  יגדיל תורה, קובץ תורני  12. קובץ 
חוברת ה'. אודסה, ]תר"ם[ 1880. ]בראש השער הקדשה לחתן בכת"י מוקדם חתומה מ"נ 
"עץ  ישיבת  וירושלים, ממייסדי  נחמיה כהנוב, מגדולי ליטא  כנראה, רבי משה   – כהנוב 

חיים"[.
בכל הספרים חתימת הרב זילברמן. בחלק מהספרים הגהות בעיפרון בכתב ידו ]הגהות 

רבות בביאור הגר"א לספרא דצניעותא[.

הגאון המקובל רבי יצחק שלמה זילברמן )תרפ"ח-תשס"א(. נולד בברלין, עלה לירושלים 
בשנת ת"ש ולמד בבתי מדרשותיה, שם ספג את מורשת תלמידי הגר"א. איש הגות ועיון 
במחשבת ישראל ובחכמת הנסתר. הקים מוסדות חינוך וחידש את הישוב החרדי בעיר 
העתיקה בירושלים. סביב ישיבתו "אדרת אליהו" התרכזה קהילה גדולה של תלמידיו 

ומעריציו, שרובם מתגוררים ברובעי העיר העתיקה. ]מורו ורבו של הרב אורי זוהר, שחזר 
בתשובה לאחר דיאלוג מפורסם עם הרב זילברמן[. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $450
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340. Collection of Books of the Vilna Ga’on and 
Others – From the Library of Rabbi Yitzchak Shlomo 
Zilberman   
Collection of books of Kabbalah and Jewish thought, predominantly of the 
Torah of the Vilna Ga’on and his court. From the library of the Kabbalist 
Rabbi Yitzchak Shlomo Zilberman. 
1. Heichalot HaZohar, with commentary of the Vilna Ga’on, published by 
Rabbi Ya’akov Mecklenburg [author of HaKtav VeHaKabbalah]. Koenigsberg, 
[1856]. First edition.
2. Tana Dvei Eliyahu, Mishlei with Vilna Ga’on commentary. 
Koenigsberg, [1857].
3. Damesek Eliezer, “conveying the Torah of the great Vilna Ga’on…”, by 
Rabbi Eliezer Landau. Sections 1-2. Vilna, 1868. [Stamp “Avraham Shlomo… 
Eliash, Av Beit Din of Gerla…”]. 
4. Pitchei She’arim, commentaries on the writings of the Ari and the 
Vilna Ga’on, sections 1-2, by Rabbi Yitzchak Eizik Chaver. Warsaw, 1888. 
Only edition. 
5. Shivat HaMe’orot – on the Zohar, includes seven books: Sefer HaBahir 
[with glosses by the Vilna Ga’on], Omer Man, Yahel Or [by the Vilna Ga’on], 
Nefesh David, Sifra Detzniuta [with commentary of the Vilna Ga’on], Karnei 
Or. Vlina, 1913. [Six of the books contain separate title pages, aside from the 
general title page at the beginning].
6. Me’orot Natan – Me’orei Or, by Rabbi Meir Paparsh HaCohen, includ-
ing Ya’ir Nativ commentary, by Rabbi Natan Neta Manhein and Rabbi 
Ya’akov of Vilna. Warsaw, 1867. (Several lines of the approbation of the 
Admor of Lubavitch crossed out in pen…).
7-8. Megillat Ruth, including the Vilna Ga’on commentary, and collec-

tion from the Vilna Ga’on and his disciples. Jerusalem, [1896].
Tosefet Ma’aseh Rav, containing new additions [different version than 
previous editions of Ma’ashei Rav], including the book She’iltot [by Rabbi 
Chaim of Volozhin] and the Si’ach Eliyahu pamphlet. Jerusalem, [1896]. 
Bound together with:
9-11. Megillat Esther, Krovan Shel Yisrael, with two commentaries. 
By Rabbi Aryeh Leib Frumkin. Jerusalem, [1893]. Only edition. Ayelet 
HaShachar, articles on Chanukah, by Rabbi Binyamin David Rabinowitz. 
Warsaw, 1879. Only edition. 
12. Yagdil Torah compilation, Torah compilation – Chidushei Torah and 
replies in Halacha by giants of the generation, booklet 5. Odessa, 1880. [At 
head of title page inscription to a groom in early handwriting, signed M. N. 
Cahanov – presumably, Rabbi Moshe Nechemia Cahanov, among the Torah 
giants of Lithuania and Jerusalem, and founders of the Etz Chaim Yeshiva].
All books consist of the signature of Rabbi Zilberman. Some of the books 
contain penciled glosses in his handwriting [many glosses in the commentary 
of the Vilna Ga’on to the book Sifra Detzniuta]. 
The Kabbalist Rabbi Yitzchak Shlomo Zilberman (1928-2001), for addi-
tional information about him, see item 121.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $450
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341. שו"ע אבן העזר - חתימת יד קדשו של ה"אוהב ישראל" מאפטא
שו"ע אבן העזר, עם אפי רברבי, חלקת מחוקק ובית שמואל. פיורדא, ]תקכ"א 1761[.

הרבני  באמ"ו  העשיל  יהושע  אברהם  הק'  סימן,  "שמי  בעלים:  חתימות  השער  בראש 
הנגיד מוהר"ש נ"י החונה בק"ק קאלבסוב יצ"ו". מתחת נוסף רישום מאוחר באותו כתב 

"ובק"ק - - יאס - -".
האדמו"ר רבינו אברהם יהושע העשיל )תק"ח-תקפ"ה, אנצי' לחסידות, א' פד-צא(, בן 
ביקרוהו  בגליציה, שם  קולבסוב  בעיר  היתה  רבנותו הראשונה  מזמיגרוד.  רבי שמואל 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי משה מסאסוב, שקירבוהו לחסידות. הסתופף בצילם 
לרבנות  נתמנה  תק"ס  בשנת  מליזנסק.  אלימלך  ורבי  מזלוטשוב  מיכל  יחיאל  רבי  של 
אפטא ובשנת תקס"ח עבר לכהן כאב"ד יאסי, עד שעבר לעיר מז'יבוז'. נחשב לזקן וגדול 
האדמו"רים בדורו וממנהיגי הרבנות והיהדות בתקופתו. מדור לדור נמסרו עליו סיפורי 
הירש  צבי  ורבי  מרוז'ין  ישראל  רבי  הנודעים:  רבים. מתלמידיו  ישועות  וסיפורי  מופת 

מזידטשוב. 
נודע באהבתו את עם ישראל, והיה רגיל בפיו לומר כי במידה זו יעמוד לפני בי"ד של 
בו  מכתב  ישראל  האוהב  אגרות  בספר  ]ראה  בלבו,  התקועה  ישראל"  ב"אהבת  מעלה 
הוא חותם: "הכ"ד האוהב לכל ישראל..."[. על מצבתו אמר לכתוב רק את השבח "אוהב 
תורת  של  היסוד  מספרי  לאחד  הנחשב  ישראל",  "אוהב  ספרו  נקרא  גם  וכך  ישראל" 

החסידות. 
לפנינו חתימתו המלאה בכת"י קדשו של הרב מאפטא, בתקופה מוקדמת - בימי חייו של 

אביו מוהר"ש ולאחר שנתמנה לרבנות קולבסוב. 
]1[, ד-קצב דף. )חסרים 4 דף אחרי השער(, 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, סימני שימוש, נטפי חלב-

בין  נגנזו  עתיקות  זקן  )שערות  וקרועה.  מנותקת  וכריכה  מנותקים  דפים  עש.  פגעי  מעט  נרות, 
הדפים, כמנהג חסידים ואנשי מעשה עפ"י הקבלה(.

מאוסף דב מייזל.

פתיחה: $20,000

חתימות
Signatures

341
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342. מדרש בראשית רבא – ונציה, 1567 – חתימת-יד בעל השל"ה 
הקדוש

אור השכל, מדרש בראשית רבא. וסביבו פירוש המיוחס לרש"י ופירוש "אבא" ]מרבי 
אברהם ב"ר גדליה בן-אשר[. ונציה, שכ"ז-שכ"ח ]1567[, דפוס זואן גריפו.

קדשו  יד  חתימת  היא  הורווייץ",   -  -  -  - היתה  ה'  "מאת  פגומה  חתימה  השער  בדף 
של רבינו ישעיהו הורביץ בעל "שני לוחות הברית" – המפורסם יותר בכינויו "השל"ה 

הקדוש".
הערות ותיקונים בכתב-יד בשולי מספר דפים. רישום בעלים בדף ב: "זה הספר שלי אני 

אליהו בכ"ר יצחק יפת המשכיל זצ"ל".
בחתימה.  גם  הפוגעים  רבים,  קרעים  עם  גרוע,  במצב  השער  דף  בינוני.  מצב  ס"מ.   27 דף,  קצב 
פגמים בשולי הדפים, שוליים קצוצים, לעתים עם פגיעות בטקסט. קרע חסר בדף קנה. דפים 

קפד-קצב חסרים והושלמו בצילום. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

מצורף אישור מומחה לזיהוי חתימת יד קדשו של השל"ה, שחתם גם בספרים אחרים 
באותו הכתב ובאותו הכיתוב "מאת ה' היתה לי, נאם ישעיה הלוי הורווייץ".

פתיחה: $5000

341. Shulchan Aruch Even HaEzer – Signature of the 
Ohev Yisrael of Apta  
Shulchan Aruch Even HaEzer, with Apei Ravrevei, Chelkat Mechokek and 
Beit Shmuel. Furth, [1761]. At the top of the title page are owners' signa-
tures: "My name Avraham Yehoshua Heschel son of… who lives in the 
Kolbasov community". Underneath a later inscription was added in the 
same handwriting "and in the community --- Iasi ---".
Rebbe Avraham Yehoshua Heschel (1748-1825, Encyclopedia of Chassidut, 
1, pages 84-91), was the son of Rabbi Shmuel of Zhmigrod. His first position 
as rabbi was in the city of Kolbasov in Galicia, where he was visited by Rabbi 
Levi Yitzchak of Berditchev and Rabbi Moshe of Sasov, who brought him 
near to chassidut. He became a disciple of Rabbi Yechiel Michel of Zlotshov 
and Rabbi Elimelech of Lizhensk. In 1800, he was appointed to the Apta 
Rabbinate and in 1808 he moved to serve as Rabbi of Iasi until he moved 
to Medzhibozh. He was considered the eldest and greatest of the rebbes in 
his generation and of the leaders of the rabbinate and the Jewish people of 
his time. Stories of the many wonders and salvations he performed have 
been passed from generation to generation. Some of his renowned disciples: 
Rabbi Yisrael of Ruzhin and Rabbi Zvi Hirsh of Zhiditchov. 
He was renowned for his love of the people of Israel and was used to saying 
that with this attribute he will stand before the Heavenly Court with the 
love for his fellow Jew that is ingrained in his heart, [see in the book Igrot 
HaOhev Yisrael a letter where he signs: "who loves all Jews… "]. On his 
tombstone he asked to write only the praise Ohev Yisrael, and Ohev Yisrael 
is also the name of his book, which is considered one of the basic books on 
chassidut. 
Before us is the full signature of the Rebbe of Apta in his holy handwriting 
from his younger years – during his father's life and after he was appointed 
as rabbi of Kolbasov.
[1], 4-192 leaves. (4 pages after the title page are missing), 32.5cm. Good-fair 
condition, marks of use, candle wax drops, few moth damages. Detached 
leaves and detached and torn binding. (Ancient strands of hair from beards 
are hidden between the leaves as is the custom of Chassidim according to 
the Kabbalah). 
Dov Meisel collection.

Opening Price: $20,000
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342. Midrash Breishit Rabba – Venice, 1567 – 
Signatures of the Author of the Shlah  
Or HaSekhel, Midrash Breishit Rabba. Surrounding it a commentary attrib-
uted to Rashi and a commentary by "Abba" [Rabbi Avraham son of Gedalia 
Ben Asher]. Venice, 1567.
On title page a damaged signature "From Hashem - - - - Horowitz", the 
signature by the holy hand of Rabbi Yeshayahu Horowitz, author of Shnei 
Luchot HaBrit – better known by the name Shlah HaKadosh.
Handwritten notes and corrections on margins of several leaves. Owners' 
inscription on Leaf 2: "This book belongs to Eliyahu son of Yitzchak Yefet".
192 leaves, 27cm. Fair condition. Title page in poor condition, with many 
tears, also damaging signature. Damage to margins, cut off margins, some-
times damaging text. Missing tear on Leaf 155. Leaves 184-192 missing and 
substituted by photocopies.
From Dr. Israel Mehlman's private collection. 
Attached an authorization of identification of the Shla's signature, by com-
parison with his signature in other books in the same handwriting and with 
the same inscription "From Hashem it was to me, spoken by Yeshaya HaLevi 
Horowitz".

Opening Price: $5000

343. שו"ת רמ"א - חתימות רבי זונדל מסלנט
שו"ת רמ"א, רבינו משה איסרליש. סדילקוב, תקצ"ו 1835.

כיתובים בכת"י אשכנזי בשער: "פעה"ק ירושלם ת"ו, למדרש פרושים הנקרא מנחם ציון, 
10 גראש, תו"ר לפ"ק" - "החלפתי, זונדל". על חלק ממספרי הדפים רישומים מחוקים 

של "למדרש מנחם ציון", והכיתוב "החלפתי, זונדל".
כיתוב בכת"י ספרדי: "הצב"י מעט דב"ש, ל' קוני יבה"ק".

החותם ]והכותב[ בכת"י האשכנזי הוא רבינו יוסף זונדל מסלנט )תקמ"ו-תרכ"ו( מגדולי 
תלמידי רבי חיים מוואלוז'ין, ומוסר תורת הגר"א לדורות. מייסד תנועת המוסר ומורו 
מראשי  והיה  תקצ"ח,  בשנת  לירושלים  עלה  מסלנט.  ישראל  רבי  של  המובהק  ורבו 
קהילת הפרושים ]אשכנזים - תלמידי הגר"א[, יחד עם חתנו רבי שמואל סלנט. מפני 
ענוותנותו הרבה סירב לקבל תפקיד תורני רשמי, אך התנדב להיות אחראי על ספריית 
בית המדרש "מנחם ציון", ]בחצר "החורבה"[, שהיה מרכז התפילה והלימוד של חכמי 
הפרושים בירושלים. חלק מכתביו יצאו לאור בספר "הצדיק רבי יוסף זונדל ורבותיו", 

ירושלים תרפ"ז.
לפי הכיתובים והמחיקות, נראה כי בשנת 1846, נקנה הספר עבור "מדרש מנחם ציון", 
ללומדי  שנצרך  אחר  ספר  על  בהחלפה  לעצמו  הספר  את  זונדל  רבי  קנה  מכן  לאחר 
בהמ"ד. לאחר פטירתו של רבי זונדל בשנת 1866, קנה את הספר הגאון רבי דוד בן-שמעון 
)נפטר כסלו תר"ם 1879(, בעל "שערי צדק", שעלה ממרוקו והיה ראב"ד ומייסד קהלת 

המערביים בירושלים. ספרייתו של הרב דב"ש, היתה מהספריות החשובות בירושלים. 
עותק חשוב עם חתימות וכיתובים אוטוגרפיים.

מא, כא-מד דף. 34.5 ס"מ. נייר ירקרק וכחלחל, מצב טוב-בינוני, פגעי עש. כריכה חדשה.
מצורפת חוות דעת מומחה, על העותק והחתימות.

פתיחה: $1500
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343. Rama Responsa – Signatures by Rabbi Zundel 
from Salant   
Rama Responsa, Rabbi Moshe Isserlis. Sudilkov, 1935.
Captions in Ashkenazi handwriting on the title page: “Here in Jerusalem, 
belongs to the Perushim Midrash called Menachem Zion…” – “ex-
changed, Zundel”. Deleted “Midrash Menachem Zion” captions appear 
on some of the leaves’ numbers with the inscription “exchanged, Zundel”.
Caption in Sephardic handwriting: “Hatz"vi Me’at Deva"sh".
Rabbi Yosef Zundel from Salant (1786-1866) is the author of the signature 
and inscriptions in Ashkenazi handwriting. He was among the greatest 
disciples of Rabbi Chaim from Volozhin and passed the teachings of the 
Vilna Ga'on on to the future generations. Founded the Musar movement 
and was Rabbi Israel from Salant’s outstanding teacher. Emigrated to 
Jerusalem in 1838, and was among the heads of the Perushim community 
[Ashkenazi- disciples of the Vilna Ga'on] with his son-in-law Rabbi Shmuel 
Salant. It is out of great modesty that he refused to fill any official Toranic 
position, however, he agreed to volunteer and manage the “Menachem 
Tzion” Beit Misdrash library, [located in the courtyard of the “Churva” 
synagogue], which used to be the Perushim Scholars’ prayer and learning 
center in Jerusalem. Some of his writings were published in a book called 
“The Tzadik Rabbi Yosef Zundel and his Rabbis”, Jerusalem 1927. 
According to the captions and deletions, it would appear that the pres-
ent book was bought for the “Midrash Menachem Tzion”. Rabbi Zundel 
later purchased the book for his own use in exchange for another book 
needed by the Beit Midrash scholars. Rabbi David Ben-Shimon bought 
the book after Rabbi Zundel’s passing in 1866. Rabbi David Ben-Shimon 
passed away in 1879, he was the author of the “Shaarei Tzedek” who emi-
grated from Morocco and became the Rosh Av Beit Din and founder of the 
Occidental Community in Jerusalem. Rabbi Deva"sh’s library was among 
the most important libraries in Jerusalem.
Important copy, with signatures and autographical captions.
41, 21-44 leaves. 34.5cm. Greenish and Bluish paper, good-fair condition, moth 
damage. Rebound.
Enclosed is a professional evaluation of the copy and the signatures.

Opening Price: $1500

344. שרש יוסף, אמשטרדם ת"ץ - חתימת רבי מיכל שייאר, רבו של 
ה"חתם סופר"

וספר שרש יוסף, כל דיני מיגו. מאת רבי יוסף מברסלא, חתן רבי אברהם ברודא. אמשט
רדם, ת"ץ )1730(. מהדורה יחידה.

בראש השער רישום בכת"י וחתימה: "חנני ה' בזה הספר, הק' מיכל בלאמ"ו הרב הגאון 
מוהר"ר טעבלי שייאר". 

כראש  כיהן  אדלר,  נתן  רבי  שייאר, תלמידו של  רבי טעבלי  הגאון  בן  מיכל  רבי  הגאון 
ישיבה במיינץ בזמן שאביו רבי טעבלי כיהן שם ברבנות.  בישיבה זו למד אצלו כשנתיים 
הבחור משה סופר מפרנקפורט ]שלימים נודע כבעל "חתם סופר"[, בדרשות חתם סופר 
"הגאון אלוף נעורי...  )עז, ג( מופיע הספד עליו, בו ה"חתם סופר" מתארו כמורו ורבו: 
המפורסם בחריפותו עוקר הרים וטוחנן, היה זקן ומופלג בחכמה והרבה בישיבה, ובשנת 
תקל"ו ותקל"ז עמדתי לפניו בהיותו ראש-ישיבה בק"ק מענץ". בשנים תקל"ח-תקמ"ב 
עד  מנהיים,  ישיבת  וראש  כאב"ד  כיהן  ומשנת תקמ"ב  )וורמס(,  וורמייזא  כאב"ד  כיהן 
פטירתו בשנת תק"ע. גאון ומקובל, נחשב לאחד מגדולי ראשי הישיבות באשכנז ומגדולי 
דורו. רבים מגדולי אשכנז היו תלמידיו. ]בהקדמת חידושי "בעל שם ממיכלשטט" נכתב 

שה"בעל שם" היה מתלמידיו של רבי מיכל, שלימדו חכמת הקבלה[. 
חותמות ורישום בעלות של הנגיד רבי "פישל הכהן לאפין", ]מעשירי ליטא וירושלים, 

מקורבו ותלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט[.
)2(, נב דף. 22 ס"מ. מצב טוב, כתמים קלים ומעט נזקי עש. כריכה ישנה.

פתיחה: $480
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345. סדרי טהרה- לבוב, תקצ"ו – חתימת רבי יהודה פרנקפורטר 
תלמיד החתם סופר

וסדרי טהרה, חידושים על שו"ע הלכות נדה, מאת רבי אלחנן אשכנזי, חלקים א-ב. לע
מבערג ]לבוב[, תקצ"ו-תקצ"ז -1836]1837[. 

)תקס"ה- פרנקפורטר  יהודה  רבי   – פראנקפורט"  יודא  "הק'  לפני השער חתימת  בדף 
ורו"מ  תורני  גאון  בנעט,  ומהר"ם  החת"ס  תלמידי  מגדולי   ,)7073 הרבנים  אוצר  תר"נ, 
חברת "פועל צדק" בעיר פרשבורג ]ראה אודותיו: החתם סופר ותלמידיו, עמ' קסו; ראה 

שם צילום זהה של חתימתו[.
רבי  חתן   ,)8801 הרבנים  אוצר  )תרכ"ו-תרפ"ו,  פישמאן  חיים  יוסף  רבי  הגאון  חותמות 

עמרם בלום, שימש למעלה משלושים שנה ברבנות טעלעגד )הונגריה(.
צג דף. 38.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, כתמי דיו ורטיבות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $180

344. Shoresh Yosef – Amsterdam, 1730 – Signature of 
Rabbi Michel Scheyer, Rabbi of the Chatam Sofer  
Shoresh Yosef, Dinei Migo. By Rabbi Yosef of Breslau, son-in-law of Rabbi 
Avraham Broda. Amsterdam, (1730). Only edition. 
Handwritten notation and signature at head of title page: “G-D has en-
dowed me with this book, Michel son of Rabbi Teveli Scheyer”.
Rabbi Michel son of Rabbi Teveli Scheyer, disciple of Rabbi Natan Adler, 
served as Rosh Yeshiva in Mintz at the same time that his father, Rabbi 
Teveli, served in the Mitz rabbinate. In this yeshiva, a young man by the 
name of Moshe Sofer from Frankfurt learned for two years [he was later 
known as the author of the Chatam Sofer – a eulogy on him appears in 
Drashot HaChatam Sofer (77, 3), in which he portrays Rabbi Michel as 
his rabbi and mentor: “The Ga’on… famous in his astuteness, exalted in 
wisdom… and I have studied by him in the Yeshiva in Mintz during the 
years 1776 and 1777”]. During the years 1778-1782 served as Av Beit Din 
of Vermiza, and from 1782 served as Av Beit Din and Rosh Yeshiva of the 
Menheim Yeshiva, until his demise in 1810. Genius and Kabbalist, con-
sidered one of the greatest leaders of Yeshivot in Ashkenaz and among the 
greatest of his generation. Many Ashkenaz Torah giants were his students. 
[In the introduction of Chidushei Ba’al Shem from Michelstadt it is written 
that the Ba’al Shem was among the disciples of Rabbi Michel, who taught 
him the wisdom of Kabbalah].
Stamps and ownership notation of the philanthropist Rabbi “Fishel 
HaCohen Lapin, [among the most wealthy individuals of Lithuania and 
Jerusalem, close associate and prominent disciple of Rabbi Yisrael of 
Salant].
(2), 52 leaves. 22cm. Good condition, minor stains and some moth damage. 
Old binding. 

Opening Price: $480

345. Sidrei Taharah – Lvov, 1836 – Signature of Rabbi 
Yehudah Frankfurter, Disciple of the Chatam Sofer  
Sidrei Taharah, Chiddushim on Shulchan Aruch laws of Nidah, by Rabbi 
Elchanan Ashkenazi, Sections 1-2. Lvov, 1836-[1837].
Upon page preceding title page signature “Yudah Frankfurt” – Rabbi 
Yedhudah Frankfurter (1805-1890, Otzar HaRabbanim 7073), among 
the greatest disciples of the Chatam Sofer and Maharam Benet, genius in 
Torah and director and founder of Po’el Tzedek Association in the city of 
Pressburg [for additional information related to him see: The Chatam Sofer 
and His Disciples, page 166; also see identical photocopy of his signature].
Signature of Rabbi Yosef Chaim Fishman (1866-1926, Otzar HaRabbanim 
8801), son-in-law of Rabbi Amram Blum, served in the rabbinate in Teleged 
(Hungary) for over thirty years.
93 leaves. 38.5cm. Good condition. Stains, stains of ink and dampness. New 
binding. 

Opening Price: $180
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346. ספר הישר – חתימות והגהות "הדיין 
מפאפא" 

רבינו  מאת  הש"ס,  על  וחידושים  פירושים  הישר,  ספר 
מהדורה   .]1811 ]תקע"א  וינה,  התוספות.  בעל  תם 
ראשונה, נדפס על-ידי רבי דניאל פרוסטיץ, עם הסכמות 

רבי מרדכי בנעט וה"חתם סופר".
מספר הגהות בכתב יד מאת רבי משה יוסף הופמן.

חתימות בשער: "הק' יודא מק"ק סערדעהלי..." ]כנראה 
כדיין  תקפ"ו-תקצ"א  בשנים  שכיהן  אסאד,  יהודא  רבי 

בסרדהלי, ובשנת תרי"ג חזר לכהן כרב העיר[. 
חתימה, חותמות והגהות מהגאון הקדוש רבי משה יוסף 

והופמן - "הדיין מפאפא", מגדולי גאוני הונגריה וירוש
לים )אוצר הרבנים 15466(. נולד תר"ג. בתרמ"ב דומ"ץ 
בפאפא. בין השנים תרס"ט-תרפ"ח בירושלים. בעל "מי 

באר", "מים חיים".
]2[, פז דף. חסר דף אחרון. 37 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגעי עש. 

כתמים. דף השער חסר בתחתיתו ומשוקם. חותמות. 

פתיחה: $500

346. Sefer Hayashar – Signatures 
and Glosses by "the Papa Dayan"  
Sefer Hayashar, commentaries and novllae on 
the Talmud, by Rabeinu Tam ba'al HaTosefot. 
Vienna, 1811. First edition. Approbations from 
Rabbi Mordechai Benet and the "Chatham Sofer".
Several handwritten glosses by Rabbi Moshe 
Yosef Hoffman.
Signatures on title page: "Yudah of Serdehli…" 
[probably Rabbi Yehudah Assad who served in 
Serdehli as a rabbinical judge from 1826-1831, 
and in 1853 returned as the town Rabbi].
Signature, ink stamps and glosses of Rabbi 
Moshe Yosef Hoffman – "the Papa Dayan", and 
ranked amongst the greatest Torah scholars of 
Hungary and Jerusalem (Otzar HaRabbanim 
15466). Born in 1843. In 1982 served as Rabbi 
in Papa, and from 1909–1928, in Jerusalem. 
Authored "Mei Be'er" and "Mayim Chaim".
[2], 87 leaves. Final page is missing. 37cm. Good-
fair condition. Moth damaged. Stains. Lower 
part of title page is missing and has been restored. 
Ink stamps.

Opening Price: $500
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347. תרגום דברי הימים - חתימת רבי דוד 
דייטש תלמיד החת"ס

"תרגום של דברי הימים המיוחס לר' יוסף סגי נהור", עם 
נוסחאות והגהות. חלק ראשון, מאת אברהם ראהמער. 
טהארן )טורון, פולין(, ]תרכ"ו 1866[. מבוא והערות עם 

שער נפרד בגרמנית.
הינו  עיוור,  שהיה  יוסף  רב  לאמורא  המיוחס  תרגום 
התרגום לארמית המאוחר ביותר שבספרי התנ"ך. חלק 

שני לא נדפס.
הקדשה עצמית: "מתנה מהמוציא לאור, זאהרויא תמוז 
תרכ"ו, הק' דוד דייטש", הקדשה דומה בגרמנית בשער 

בגרמנית. 
בנעט  מהר"ם  תלמיד  )תק"ע-תרל"ג(  דייטש  דוד  רבי 
וה"חתם סופר", אב"ד מיסלוביץ וזאהרויא. מחבר אסוף 
וספרים  בברונשווייג  הריפורמים  אסיפת  נגד  אסיפה, 
"החתם  בספר  המצולם  במכתב  חתימתו  ראה  נוספים. 

סופר ותלמידיו, עמ' קה.
]1[, XII; סו, ]1[; 43, ]1[. 21 ס"מ. מצב טוב. 

עברית וגרמנית.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $120

348. ספר יזרח אור –  סדר ברכת החמה
ליום תקופת   – אור, סדר ברכת החמה בתקופתה  יזרח 
שווארץ.  זליג  פנחס  רבי  מאת  תרפ"ה,  שנת  החמה 

קליינוורדיין, ]תרפ"ה 1925[.
בשער הספר חותמת "הק' אברהם שמואל בנימין סופר 
אברהם  רבי  הגאון   - שליט"א"  בהגמהרע"ס  פ"ב  ק"ק 
"חשב  בעל  )תרס"ב-תשכ"ב(,  סופר  בנימין  שמואל 
סופר". בנו בכורו של ה"דעת סופר", כיהן כר"מ בישיבה 
הקבוע  מקומו  ממלא  והיה  תרפ"ה  משנת  בפרשבורג 

348. Sefer Yizrach Or – Seder 
Birkat HaChama  
Yizrach Or, Birkat HaChama – blessing upon 
the sun returning to its original position – for 
the year 1925, by Rabbi Pinchas Zelig Schwartz. 
Kleinwardein, [1925]. 
Upon title page of book stamp of “the 
Holy Avraham Shmuel Binyamin Sofer 
of Pressburg” - The Ga’on Rabbi Avraham 
Shmuel Binyamin Sofer (1902-1962), author of 
Cheshev Sofer. The oldest son of the Da’at Sofer, 
taught in the Pressburg Yeshiva from 1925 and 
served as substitute for his father in the city 
rabbinate. Together with his father established 
the Pressburg Yeshiva in Jerusalem. 
24 leaves. 18cm. Good condition. Detached pages. 
Old binding. 

Opening Price: $120

347. Translation of the Book of 
Chronicles – Signature of Rabbi 
David Deutsch, Disciple of the 
Chatham Sofer 
Targum Shel Divrei HaYamim, accredited 
to Rabbi Yosef Sagi Nahor, with versions and 
glosses. Vol. I, by Avraham Rohmer. Torun, 
(Poland), [1866]. Preface and remarks under a 
separate title page in German. 
Translation accredited to the Talmudic sage 
(Amora), Rav Yosef who was blind, is the last 
translation of a Biblical book into Aramaic. 
Vol. II was never printed.
Personal dedication: "A gift from the publisher, 
Tammuz 1866, David Deutsch", a similar dedi-
cation in German is displayed on the German 
title page.
Rabbi David Deutsch (1810-1873) disciple of 
Rabbi M. Benett and the Chatham Sofer, Rabbi of 
Mislowitz and Zahari. Authored Assof Asseifah 
against the Reform Congress in Braunschweig 
and additional books. See his signature in a 
photocopied letter printed in the book "The 
Chatham Sofer and his Disciples", p. 105.
[1], XII; 66, [1]. 21cm. Good condition
Hebrew and German.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $120

של אביו ברבנות העיר. הקים יחד עם אביו את ישיבת 
"פרשבורג" בירושלים.

כד דף. 18 ס"מ. מצב טוב. דפים מנותקים. כריכה ישנה.

פתיחה: $120

347
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349. תורת הבית - חתימת רבי לוי יצחק ראש ישיבת ליובאוויטש 
ספר תורת הבית )הקצר(, להרשב"א, הלכות שחיטה, הכשר כלים, יין נסך והלכות נדה. 

קאפוסט, תקע"א )1811(.
רישומים וחתימות שונות בלועזית ובעברית. חותמות ברוסית ורישום בעלות בעברית 
של רבי ירוחם אשר ורהפטיג )תרל"ג-תשכ"ו(. בשער חתימה בכת"י מוקדם: "לוי יצחק 

הר"י בליובאוויטש". 
הגאון החסיד רבי לוי יצחק זלמנסון )אוצר הרבנים 12495(, אב"ד וועליז'. חתן ה"צמח 
רבי  בנו  עם  יחד  בליובאוויטש  צדק"  ה"צמח  שהקים  הראשונה  הישיבה  וראש  צדק" 
ישראל נח, שהיה גיס של רבי לוי-יצחק מצד אשתו ומצד אחותו ]רבי לוי-יצחק נשא 
את הרבנית דבורה-לאה בת ה"צמח צדק" באלול שנת תקפ"ו, ורבי ישראל-נח מניעז'ין 
נשא את הרבנית נחמה דינה אחות ר' לוי-יצחק[. אמו של רבי לוי-יצחק היתה בתו של 
האדמו"ר האמצעי. אם אביו היתה בתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. )ראה אודותיו 

חומר מצורף, ובספר "מבית הגנזים", עמ' קכט, הערה 86(.
"דברי  בעל   ,)11605 הרבנים  אוצר  )תרל"ג-תשכ"ו,  ורהפטיג  אשר  ירוחם  רבי  הגאון 

ירוחם", חתן רבי יעקב זרח פיינשטיין אב"ד ניעזין. ראה אודותיו פריט 480.
מג דף, כ-21 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגעי עש, כריכה מקורית, פגועה. חתימת צנזור בכת"י. 

פתיחה: $500

349. Torat HaBayit – Signature of Rabbi Levi 
Yitzchak, Rosh Yeshiva of Lubavitch  
Torat HaBayit (brief edition), by the Rashba, laws of slaughtering, Kashrut 
of dishes, wine of non-Jews and laws of Nidah [menstrual impurity]. 
Kopys, (1811). 
Notations and various signatures in Hebrew and in foreign language. 
Signatures in Russian and ownership notations in Hebrew by Rabbi 
Yerucham Asher Warhaftig (1873-1966). Signature in ancient handwriting 
upon title page of book: “Levi Yitzchak Rosh Yeshiva of Lubavitch”. 
The Chassid Rabbi Levi Yitzchak Zalmansohn (Otzar HaRabbanim 12495), 
Av Beit Din of Velizh. Son-in-law of the Tzemach Tzedek and Rosh Yeshiva 
of the first yeshiva established by the Tzemach Tzedek in Lubavitch together 
with his son Rabbi Yisrael Noach who was the brother-in-law of Rabbi Levi 
Yitzchak from his wife’s side and from his sister’s side [Rabbi Levi Yitzchak 
marred Rebbetzin Dvorah Leah daughter of the Tzemach Tzedek in Elul of 
1826, and Rabbi Yisrael Noach from Nizhen married Rebbetzin Nechama 
Dina sister of Rabbi Levi Yitzchak]. Rabbi Levi Yitzchak’s mother was the 
daughter of the Middle Admor. The mother of his father was the daughter 
of Rabbi Levi Yitzchak from Berdichev. (For additional information related 
to him see enclosed material, and in the book Min HaGnazim, page 129, 
comment 86). 
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig (1873-1965), Otzar HaRabbanim 11605), 
author of Divrei Yerucham, son-in-law of Rabbi Ya’akov Zerach Feinstein 
Av Beit Din of Nizhen. For additional information related to him see item 
480.
43 leaves, approximately 21cm. Good-fair condition, moth damage, original 
binding, damaged. Handwritten censorship signature. 

Opening Price: $500
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350. תהלים של 
האדמו"ר מסוכוטשוב 

- רבי דוד בורנשטיין 
הי"ד – חותמות, חתימה 

והגהות

תהלים,  ספר  קודש",  "כתבי 
ומצודות,  רש"י  פירוש  עם 
כרוך   .1890 ]תר"ן[  ווארשא, 
ספר  קודש",  "כתבי  עם: 

ומשלי, עם פירוש רש"י ומצו
דות, ווארשא, 1890.

רבי  של  שונות  חותמות 
אביו.  בחיי  בארנשטיין,  דוד 
חתימת  משלי  ספר  בראש 
הגהות  בעיפרון.  קדשו  יד 
וסימונים  בכת"י  קצרות 
התהלים.  דפי  לאורך  שונים 
בדף מד2 נדפס בטעות עמוד 
ופירש"י  והתהלים  אחר 

הושלמו בדף ]כת"י[ מצורף.
והגאון הקדוש רבי דוד בורנ

שטיין, נולד תקל"ו בנשלסק 
לאביו בעל ה"שם משמואל", 
מסוכטשוב.  נזר"  ה"אבני  בן 
לרבה של  נתמנה  בן עשרים 
ישיבה  ניהל  ווישאגראד, שם 

גדולה לבחורים. לאחר מלחה"ע הראשונה עבר לכהן ברבנות טומשוב וזגירז'. עם פטירת 
אביו בשנת תרפ"ו הוכתר לאדמו"ר, והיה מחשובי האדמו"רים בפולין. נפטר בגטו ורשה, 
כסלו, תש"ג )1942(. כל בני משפחתו נספו בשואה. ספריו הרבים ורוב כתביו בסוגיות 

הש"ס בהלכה ובאגדה, אבדו במצוקות הזמן ההוא. 
קכ דף; נא דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני, בלאי וסימני שימוש, מעט כתמים. כריכה מקורית, בלויה 

ומנותקת חלקית. נתון בקופסת עץ ועור מפוארת.

פתיחה: $2500

350. Tehilim of Sochatchov Rebbe – Rebbe David 
Bornstein – Stamps, Signature and Glosses  
Kitvei Kodesh, Sefer Tehilim with the commentaries of Rashi and 
Metzudot, Warsaw, 1890. Bound together with: Kitvei Kodesh, Mishlei, 
with commentaries of Rashi and Metzudot, Warsaw, 1890.
Various stamps of Rebbe David Bornstein, during his father's life. At the 
beginning of Tehilim his signature in pencil appears. Short glosses in his 
handwriting and various inscriptions throughout the leaves of Tehilim. On 
Leaf 44b, a different page was mistakenly printed and the Tehillim with the 
Rashi commentary was completed on an attached leaf [handwritten].
Rebbe David Bornstein was born in 1876 in Nashelsk to his father, author 
of Shem M'Shmuel, son of the Avnei Nezer of Sochachov. At the age of 20 
he was appointed as Rabbi of Vishogrod, where he led a yeshiva for older 
boys. After World War I, he served as rabbi in Tomashov and Zgirezh. With 
the passing of his father in 1926, he was appointed Rebbe and became one 
of the most prominent rebbes in Poland. He died in the Warsaw Ghetto 
in Kislev, 1942. His wife, children and sons-in law were killed in the ho-
locaust. His many books and writings on the Talmud were lost during the 
upheavals of those years.
120 leaves; 51 leaves. 18.5cm. Fair condition, wear and use marks, few stains. 
Original binding, worn and partly detached. Placed in fancy wooden and 
leather box.

Opening Price: $2500
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351. משלי עם יד אבשלום - חותמות רבי 
יקותיאל יהודה הלברשטאם

ספר משלי, עם פירוש יד אבשלום, מהחכם ר' יצחק בן 
ערמאה. נדפס שנית ונוסף עליו הערות רבי צבי הירש 

אב"ד ברלין. לייפציג, ]תרי"ט 1859[. 
יהודה  "יקותיאל  רבי  של  וחותמות  בעלות,  חותמות 
זצלל"ה  ומסיגעט  מצאנז  הצוה"ק  נכד  הלברשטאם, 
--- GORLICE". האדמו"ר מגורליץ, בן רבי יחיאל נתן 
מברדיוב, ובן דוד של רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, 
רבי  נכד  היה  הוא  שאף  קלויזנבורג,  מצאנז  האדמו"ר 
אנציקלופדיה  )ראה  לב".  ה"ייטב  ונכד  מגורליץ  ברוך 

לחסידות, ב', עמ' תמא-תמב(.
]2[, קיב דף. מצב טוב כתמי לחות. כריכה בלויה.

פתיחה: $100

351. Book of Mishlei with Yad 
Avshalom – Signed by Rabbi 
Yekutiel Yehuda Halberstam  
The book of Mishlei with Yad Avshalom com-
mentary, by the Chacham Rabbi Yitzchak son 
of Amara. Reprinted with added comments by 
Rabbi Tzvi Hirsh, Rabbi of Berlin. Leipzig, [1859].
Contains ownership stamps as well as ink-
stamps of "Yekutiel Yehuda Halberstam, 
grandson of the Holy Rabbi of Sanz and 
Siget --- Gorlice". Rebbe of Gorlice, Rabbi 
Yechiel Natan of Bardejov, and cousin of Rabbi 
Yekutiel Yehuda Halberstam, the Rebbe of 
Sanz-Klausenburg, who was also grandson of 
Rebbe Baruch of Gorlice and grandson of the 
Yitav Lev. (See encyclopedia of Chasidut, B, 
pages 141-142).
[2], 112 leaves. Good condition, moisture stains. 
Worn binding.

Opening Price: $100

352. ספר שמות – ונציה, תי"ז - חותמות 
חשובות - הגהות 

שמות  ונשים,  אנשים  שמות  חבור  "והוא  שמות,  ספר 
)בלשון( הקודש ורומנייא וספרד ואשכנז ושאר לשונות 
ומדינה...",  מדינה  ונהרות  עיירות  שמות  וקצת  הגוים 
מאת רבי שמחה ב"ר גרשון הכהן. ונציה, ]תי"ז 1657[. 

הוגה ע"י רבי משה זכות. 
ונשים  אנשים  וכינויי  שמות  על  אנציקלופדי  חיבור 
בענייני  הפוסקים  של  היסוד  מספרי  שונות.  בשפות 

שמות גיטין.
בדפי הספר הגהות בכת"י מזרחי.

חתימות בכתב-יד אשכנזי: "אלי' מאיר הכהן". 
הורוויץ  איש  הלוי  ליבש  "אריה  רבי  בעלים:  חותמות 
הורביץ  ליבש  אריה  ]רבי  והגליל"  סטריא  דק"ק  אב"ד 
בעל "הרי בשמים", תר"ו-תרס"ט, תלמיד ה"דברי חיים" 
מצאנז. מגדולי הגאונים ופוסקי ההלכה בגליציה - ראה 
"יהודא   ;]505 פריט   10 "קדם", מכירה  אודותיו קטלוג 
האגער, דיין קלויזענבורג". ]האדמו"ר הקדוש מדזיקוב, 
רבי יהודה הורביץ, שבזמן שבתו בקלויזנבורג היה חתנו 
אנצי'  אודותיו  ראה  מויזניץ,  הגר  מאיר  חיים  רבי  של 

לחסידות, ב', עמ' ג-ד[.
]קלד[ דף ]מספור דפים משובש[. 20 ס"מ. מצב בינוני. הדפים 
עם  חדשה  כריכה  כתמים.  עש.  סימני  משוקמים.  הראשונים 

שדרת עור.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200
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353. בית אהרן – חותמות האדמו"ר משטעו
פנשט - רבי אברהם מתתיהו פרידמן

פסוקי  לכל  וציונים  מקומות  מראי  אהרן,  בית  ספר 
התנ"ך, מאת רבי אהרן ב"ר שמואל. פרנקפורט דאודר, 

]ת"ן-תנ"א 1690[. מהדורה ראשונה.
של  תבליט  חותמות  שאחריו  ובדף  הספר  בשער 
האדמו"ר רבי "אברהם מתתיהו פרידמאן" משטעפנשט. 
מתתיהו  אברהם  רבי  משטעפנשט,  הקדוש  האדמו"ר 

352. Book of Names – Venice, 1657 
– Important Ink-Stamps - Glosses   
Sefer Shemot [Book of names], "and it is a compi-
lation of names of men and women, names in the 
holy language, in Romanian, Spanish, German 
and other languages and some names of towns 
and rivers of each country…", by Rabbi Simchah 
son of Rabbi Gershon HaCohen. Venice [1657]. 
Proofread by Rabbi Moshe Zakkut.
Encyclopedic compilation of names and nick-
names for men and women in various languag-
es. One of the essential works used by adjudica-
tors of Jewish law with regard to divorce.
The pages of the book present glosses in orien-
tal handwriting.
Signatures in Ashkenazic handwriting: "Eliyahu 
Meir HaCohen".
Owners' ink-stamps: Rabbi "Aryeh Leibush 
HaLevi Ish Horowitz, Rabbi of Stryj and 
the region" [Rabbi Aryeh Leibush Horowitz 
author of "Harei Besamim", 1846-1909, disciple 
of the "Divrei Chaim" of Sanz. Amongst the 
great sages and adjudicators of Jewish law in 
Galicia – see "Kedem" Catalogue, Sale 10 Item 
505] "Yehudah Hager, Rabbi of Klausenburg". 
[The holy Dzhikover Rebbe, Rabbi Yehudah 
Horowitz, lived in Klausenburg as the son-in-
law of Rabbi Chaim Meir Hager of Vizhnitz, 
see Encyclopedia of Chassidut, II, p.3-4].
[134] leaves [faulty pagination]. 20cm. Fair 
condition. First pages are restored. Moth marks. 
Stains. New binding with leather spine.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

352
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354. ראש אמנה – טרנופול, תקע"ג - 
הטופס של אדמו"רי דרוהוביטש

ספר ראש אמנה, שורשי וראשי האמונות, מאת השר דון 
יצחק אברבנאל. טרנופול, ]תקע"ג 1813[.

חותמות שונות של האדמו"ר מדרוהוביטש - רבי חיים 
נולד תרכ"ד בס ומאיר יחיאל שפירא, משושלת רוז'ין, 

דיגורה ונקרא על שם זקנו הגה"ק "השרף" ממוגלינצא, 
מגזע המגיד מקוזניץ ורבי אלימלך מליזנסק. אמו היא 
בת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורא. הקים את 
חברת "ישוב ארץ ישראל" ועלה עם כל משפחתו לארץ 

וישראל בשנת תרפ"ב, נפטר בשנת תרפ"ד. )אנצי' לחסי
דות א', עמ' תרז-תרי וראה חומר מצורף(.

נוספות  חתימות  שפירא,  אבי-עזרי  רבי  חתנו  חתימת 
ורישומים )שם לברכה ולתפילה, ועוד(.

ישנה,  כריכה  21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים.  דף.  ל   ,]2[
פגועה.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

353. Beit Aharon – Ink-Stamps of 
the Rebbe of Stefanesti – Rabbi 
Avraham Matityahu Friedman  
Beit Aharon, references to all biblical verses, 
by Rabbi Aharon son of Shmuel. Frankfurt am 
Oder, [1690]. First edition.
On title page and on the following page appear 
embossed stamps of the Rebbe "Avraham 
Matityahu Friedman" of Stefanesti.
The Holy Rebbe of Stefanesti, Rabbi Avraham 
Matityahu Friedman (1848-1933, Encyclopedia 
of Chassidut A, 131-132), a famous Zadik. Son of 
Rebbe Nachum of Stefanesti – son of Rabbi Israel 
of Ruzhin. At the age of twenty one he replaced 
his father and turned Stefanesti into a most influ-
ential Chassidic center. Served as Rebbe for sev-
enty years. His grave was moved to Israel, to the 
section of Ruzhin Rebbes in "Nachlat Yitzchak" 
cemetery and is known to this date as a venue of 
salvation where many come to pray.
2, 2, 56, 58-178 leaves. 30cm. Fair condition. 
Stains. Moth marks. Restored leaves, mainly to 
borders, with text omission. Old binding, damaged.

Opening Price: $750

354. Rosh Emanah – Tarnopol, 
1813 – Copy of the Drohobycher 
Rebbes  
Sefer Rosh Emaunah, the tenets of faith and 
their sources, by Don Yitzchak Abarbanel. 
Tarnopol, [1813].
Various ink-stamps of the Drohobycher Rebbe 
– Rabbi Chaim Meir Yechiel Shapira, of the 
Ruzhiner dynasty, born in 1864 in Sadgora 
and named for his grandfather the "Saraph" 
of Mogalinz, descendant of the Kozhnitzer 
Maggid and Rabbi Elimelech of Lizhensk. His 
mother was the daughter of Rabbi Avraham 
Ya'akov of Sadgora. He founded a "Yishuv Eretz 
Yisrael" society, and in 1922 accompanied by 
his family emigrated to Eretz Yisrael, passed 
away in 1924. (Encyclopedia of Chassidut Vol. 
I, p. 607-610 and see appendix).
Signature of his son-in-law, Rabbi Avi-Ezri 
Shapira, other signatures and inscriptions 
(name for blessing and prayer, and more).
[2], 30 leaves. 21.5cm. Good-fair condition. 
Stains. Old, damaged binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $180

קלא-קלב(,  א,  לחסידות  אנצ'  )תר"ח-תרצ"ג,  פרידמן 
נחום  רבי  האדמו"ר  בן  מפורסם.  ישועות  ופועל  צדיק 
משטעפנשט – בנו של רבי ישראל מרוז'ין. בגיל עשרים 
ואחת מילא את מקום אביו, הפך את שטעפנשט למרכז 
חסידות רב השפעה. שימש באדמו"רות במשך שבעים 
שנה. קברו הועלה לארץ, לחלקת אדמור"י רוז'ין בבית 
העלמין "נחלת יצחק" ונודע עד היום כמקום ישועות בו 

באים רבים להתפלל.
ב, ב, נו, נח-קעח דף. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש. 
כריכה  בטקסט.  פגיעה  עם  בשוליים,  בעיקר  דפים,  שיקום 

ישנה, פגועה.

פתיחה: $750
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355. הין צדק – ווילנה, 1799 - חותמות 
אדמו"ר

ספר הין צדק ותיקון המדות, על שמונת פרקי הקדמת 
מ"מ  ליכטשטיין,  אברהם  רבי  אבות,  לפרקי  הרמב"ם 

ומ"ץ בק"ק לידא. ווילנא, ]תקנ"ט 1799[.
ספרו הראשון של המחבר רבי אברהם בן רבי אליעזר 
שונות  בערים  ברבנות  כיהן  תקצ"א(.  )נפטר  ליפמן 

בליטא ובפולין, חיבר ספרים רבים.
"פנחס ראבינאוויטש,  חותמות רבות של האדמו"ר רבי 
)תרכ"א-תרפ"ו,  רבינוביץ  פנחס  רבי   - קאנטיקאזווע" 
)פלך  בקנטיקוזבה  אדמו"ר   ,)16957 הרבנים  אוצר 
ששימש  יואל  יצחק  רבי  אביו  מקום  ממלא  חרסון(. 
לפני כן כאדמו"ר בליניץ. מתואר כ"גאון עצום בנגליות 
התורה". חיבורו "עבודת יצחק" על התורה נשאר בכתב 
ורבי  מחרסון"  "האדמו"ר  ישראל  יעקב  רבי  מבניו:  יד. 
מנחם נחום רבינוביץ אב"ד חיפה. בין חתניו: האדמו"רים 
רבי משה מסטולין ורבי יצחק מסקווירא. )ראה אודותיו: 

355. Hin Tzedek – Vilna, 1799 – 
Signatures of Admor  
Hin Tzedek and Tikun HaMidot, on the eight 
chapters of the introduction of the Rambam to 
Pirkei Avot, Rabbi Avraham Lichtenstein, rabbi 
of the community of Lida. Vilna, [1799]. 
First book of the author Rabbi Avraham son 
of Rabbi Eliezer Lipman (passed away in 1831). 
Served in the rabbinate in various cities in 
Lithuania and Poland, composed many books. 
Many stamps of the Admor Rabbi “Pinchas 
Rabinowitz, Kantikoziva” - Rabbi Pinchas 
Rabinowitz (1861-1926, Ozar Ha'Rabbanim 
16957), was Admor in Kantikoziva (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-laws: the Admorim Moshe from Stolin 
and Rabbi Yitzchak from Skver. (For additional 
information related to him see: Encyclopedia of 
Chassidism, volume 3, page 539).
5, 7-18, [1] leaf. 20cm. Good-fair condition. 
Stains, restored damage on last page. Few and 
minor moth holes. Old binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $150

אנצי' לחסידות, כרך ג', עמ' תקלט(.
פגיעה  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 דף.   ]1[ ז-יח,  ה, 
משוקמת בדף האחרון. נקבי עש מעטים וקלים. כריכה ישנה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $150

356. מעין החכמה – קוריץ תקמ"ד – עותק 
האדמו"ר רבי נחום דובער מסדיגורא

ספר מעין החכמה, מכתבי רבי יצחק לוריא ]האריז"ל[, 
ו"קיצור  סרוג",  מהר"י  "קבלת  יוסף",  "שבר  ספר  עם 

עולם התיקון", קוריץ, ]תקמ"ד 1784[.
נחום  רבי  האדמו"ר  של  חותמות  שתי  הספר  בשער 
בעברית  ]קצוצה[  חותמת  מסדיגורא,  פרידמן  דובער 
דובער  "נחום  במרכזה,  אריה  דמות  עם  ולועזית, 
הכריכה  בדף  שי".  "מנחת  שניה  וחותמת  פרידמן", 
מו"ה  של  הספרים  "אוצר  תו-ספר:  הכריכה  הקדמית 

נחום דוב פרידמאן בסאדאגורא".
"שבר  ספר  ייחוס  על  קדשו  בכת"י  הערה  הספר  בתוך 
יש"ר  ר'  כן אלא להרב  "אינו  יוסף" לרבי ישראל סרוג: 
במספר  האדמו"ר  רשם  הדפים  בשולי  מקנדיאה...". 
מקומות את שמו של נותן הספר ואת שם אמו, כנראה 

כדי לזכרו בשעת הלימוד בספר.
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן )נפטר תרמ"ג, אוצר 
מרוז'ין  יוסף  שלום  רבי  האדמו"ר  בן   ,)15912 הרבנים 
 – מסדיגורא  יעקב  אברהם  רבי  האדמו"ר  דודו,  וחתן 
ספרייתו  ]על  מרוז'ין.  ישראל  רבי  של  הקדושים  בניו 
 ;249 פריט   ,2 מכירה  "קדם",  קטלוג  ראה  החשובה 
מכירה 4, פריטים 307-306[. שלושה סוגי חתימות היו 
לו: הספרים שקיבל מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת 
אבותי", אלה שקנה בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי" 
נחתמו  דודו-חותנו  מחסידי  או  מחסידיו  שקיבל  ואלה 

בחותמת "מנחת שי" כמו הספר שלפנינו.
]1[, לח דף. 22 ס"מ. מצב טוב. שולי דף השער משוקמים ]עם 
קצוצים  עליונות  שוליים  וכתמים.  קמטים  בחותמת[.  פגיעה 

ו]על גבול הטקסט, פגיעה בכותרות[. פגעי עש בשוליים הפ
נימייים. כריכה ישנה.

פתיחה: $450

the text, titles are damaged]. Moth damage on 
inner margins. Old binding.

Opening Price: $450
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356. Ma'ayan HaChochmah – 
Korets, 1784 – Copy belonging to 
Rabbi Nachum Dober of Sadgora  
The book Ma'ayan HeChochmah, from the 
writings of Rabbi Yitzchak Luria [the Ari], to-
gether with the book "Shever Yosef", "Kabbalat 
Mahari Srug", and "Kitzur Olam Hatikun", 
Koretz, 1784.
Title page of the book displays two ink stamps 
of the rebbe, Rabbi Nachum Dober Friedman 
of Sadgora, ink stamp [cropped] in Hebrew and 
secular, with the likeness of a lion in the centre, 
"Nachum Dober Friedman", and the second ink 
stamp "minchat shai" (gift). Ex-libris on the front 
binding page of the binding: "Book Collection 
of Rabbi Nachum Dov Friedman of Sadgora".
Inside the book, a handwritten comment by the 
Rebbe denies tribute of the book "Shever Yosef " 
to Rabbi Yisrael Srug: "but it is accredited to 
Rabbi I. S. R. of Kandava…". In several places 
the Rebbe noted the name of the person who 
bequeathed him the gift together with his moth-
er's name on the page margin, presumably to 
remember him when he studied from this book.
The rebbe, Rabbi Nachum Dober Friedman 
(died 1883, Otzar HaRabbanim 15912), son 
of the rebbe, Rabbi Shalom Yosef of Ruzhin 
and son-in-law of his uncle, the rebbe, Rabbi 
Ya'akov of Sadgora – both sons of Rabbi Yisrael 
of Ruzhin. [Concerning his impressive library 
see "Kedem" Catalogue, No. 2, Item 249; No. 4, 
Items 306-307]. He had three ink stamps, the 
books he received from his father were stamped 
"my father's estate", those which he had bought 
himself "purchased with personal assets" and 
those he received from his followers or his 
uncle / father-in-law's followers displayed the 
stamp "gift", as in the book presented.
[1], 38 leaves. 22cm. Good condition. Title page 
margins restored [ink stamp is damaged]. Creases 
and stains. Upper margins cropped [bordering 

357. בירת מגדל עוז - חתימת והגהות 
האדמו"ר מאוז'רוב

יעקב  רבי  ודינים.  עוז, תפילות מוסר  בירת מגדל  ספר 
בברדיטשוב,  שנדפס  כמו  ]למברג?[  היעב"ץ.   - עמדין 

]תר"ך בערך 1860[. 
של  שבעריכתו  אל",  בית  "פלטין  מסידור  שלישי  חלק 
מלידת  והנהגות  הלכות  זה  בחלק  עמדין.  יעקב  רבי 
והיתר  איסור  דיני  החינוך,  דרכי  פטירתו,  ועד  האדם 
ועוד. הסכמות ]שנעתקו ממהדורת ברדיטשוב[ של רבי 

מרדכי מטשרנוביל ורבי ישראל מרוז'ין.
"משה יחיאל הלוי עפו  בשער חתימת יד קדשו של רבי
בכת"י קדשו  תיקונים  - הרב מאזארוב". הגהות  שטיין 
בגליונות הספר. בדף עח כותב היעב"ץ "ולא יאומן מ"ש 
בשר  אכלם  על  הצרפתים  חכמי  לבזות  הר"מ  באגרת 
שור" וכותב על כך הרבי מאוז'רוב בכתי"ק: "כבר נתברר 

שהמכתב מזוייף". החתימה וההגהות בעפרון.
הרבי   - אפשטיין  יחיאל  משה  רבי  הקדוש  הגאון 
ג', עמ' שנא(,  מאוז'רוב )תר"ן-תשל"א, אנצי' לחסידות, 
גאון הידוע בהתמדתו וחסיד קדוש. רב באוז'רוב משנת 
מגדולי  תרע"ח.  משנת  באדמו"רות  לכהן  והחל  תרע"ו 
האדמו"רים בפולין, ארה"ב וארץ ישראל. במשך עשרות 
ו"באר-משה",  "אש-דת"  ספריו  סדרת  את  כתב  שנים 
אך לא פרסמם בדפוס עד הגיעו לגיל שישים. מראשי 

מועצת גדולי התורה.
]2[, קפב, צט, ]1[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב, פגיעות עש וסימני 

שימוש. החתימות וההגהות בעיפרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $400
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357. Birat Migdal Oz – Signature 
and Glosses of the Admor of 
Ozherov  
Birat Migdal Oz, prayers, ethics and laws. Rabbi 
Ya’akov Emden – The Ya'abetz [Lemberg?] as 
printed in Berdichev, [c. 1860]. 
Third part of the "Paltin Beit El" prayer book, 
edited by Rabbi Ya’akov Emden. This section 
includes laws and manners of conduct from 
birth until death, methods of education, laws of 
Issur and Heiter [things which are prohibited 
and permitted] and more. Approbations [copied 
from the Berdichev edition] of Rabbi Mordechai 
from Chernobyl and Rabbi Yisrael from Ruzhin.
Signature of Rabbi “Moshe Yechiel HaLevi 
Epstein – The Rabbi from Ozherov” upon title 
page of book. Correction glosses in the rabbi’s 
holy handwriting throughout pages of the book. 
Upon page 78 the Ya'abetz writes “it is unfath-
omable to scorn the scholars of France for eating 
ox meat as stated in the letter” to which the 
Rabbi from Ozherov responds in handwriting: 
“It has turned out that the letter is a forgery”. 
The signature and glosses are in pencil. 
Rabbi Moshe Yechiel Epstein – Rabbi of Ozherov 
(1890-1971, Encyclopedia of Chassidism, 3, page 
351), a genius known for his diligence and a holy 
Chassid. Was rabbi of Ozherov from the year 
1916 and began serving as Admor from the year 
1918. Among the greatest Admorim in Poland, 
USA and Israel. Spent dozens of years writing 
the series of books Esh Dat and Be’er Moshe, 
however, did not publish them until he reached 
the age of sixty. Among the heads of Moetzet 
Gdolei HaTorah [Council of Torah Sages]. 
[2], 182, 99, [1] leaf. 22cm. Good condition, moth 
damage and signs of usage. New binding. 

Opening Price: $400

358. מזרחי על התורה - הטופס של רבי 
יהושע פאלק אויערבאך אב"ד קלעטשוב - 

אחי ה"אמרי בינה"

רש"י  פירוש  על  פירוש  התורה.  על  מזרחי,  אליה  ספר 
פיורדא,  מזרחי.  אליהו  רבינו   - הרא"ם  מאת  לתורה 

]תקכ"ג 1763[.
בדף ריא/2 איור מפת ארץ ישראל.

הרבני  להאברך  "...שייך  בעלות:  רישום  השער  בראש 
בהרב  נ"י  פאלק  יהושע  מו"ה  ויראה  בתורה  המופלג 
יע"א".  לונטשיץ  דק'  אבד"ק  איצק  יצחק  מו"ה  הגאון 
רבי יהושע פאלק אויערבאך )אוצר הרבנים 7777(, בנו 
השני של רבי יצחק איצק אויערבאך בעל "דברי חיים" 
ברבנות  כיהן  בינה".  ה"אמרי  של  ואחיו  תר"ו(  )נפטר 
קלעטשוב, נפטר בשנת תרל"ח )חכמי פולין, א', עמ' צז(. 
]2[, רמא דף. 33 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, פגיעות בשער ובדף 

שלאחריו. פגעי עש. כריכה לא מקורית, בלויה.

פתיחה: $120

358. Mizrachi Al Ha-Torah – 
Rabbi Yehoshua Falk Auerbach Av 
Beit Din of Kletchow - Brother of 
the “Imrei Binah”  
Eliyah Mizrachi, on the Torah. A commen-
tary on Rashi by the Re’em - Rabbi Eliyahu 
Mizrachi. Furth, [1763].
Owner’s inscription on the top part of the 
title page: “…belongs to the outstanding 
Rabbinical Torah scholar Rabbi Yehoshua 
Falk son of the holy Rabbi Yitzchak Izik 
Auerbach Av Beit Din of Lunczitz”. Rabbi 
Yehoshua Falk Auerbach (Otzar Ha-Rabbanim 
7777) was the second son of Rabbi Yitzchak Izik 
Auerbach, author of the “Divrei Hayim” (passed 
away in 1846) and brother of the “Imrei Binah”. 
Served as the rabbi of Kletchow, passed away in 
1878 (The sages of Poland, Part One, Page 97).
Leaf 211/2 has an illustrated map of Eretz 
Yisrael.
[2], 241 leaves. 33cm. Fair condition, stains, dam-
ages on the title page and the following leaf. Moth 
damage. Unoriginal, worn binding.

Opening Price: $120
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359. מסורת סיג לתורה - חתימת בעל 
"שער המלך" על הרמב"ם

ספר מסורת סיג לתורה, מסורת התורה שבכתב. רבינו 
 .1750 תק"י  פירנצי,  אבולעפיה.  )הרמ"ה(  הלוי  מאיר 

מהדורה ראשונה.
בשער הקדשה עצמית: "ניתן לי במתנה פה פירנצי יע"א 
עזריה  מנחם  כמוהר"ר  ור"מ  ר"מ  המובהק  הרב  מאת 

פאדובה נר"ו, לי הצעיר יצחק נוניש בילמונטי ס"ט". 
דאנון".  יוסף  הצעיר  אותו  "וקניתי  נוספת:  חתימה 
ורבי  צפת  אב"ד  זילברמאן  רפאל  רבי  של  חותמות 

אברהם ליב זילברמן אב"ד צפת.
נוניש בילמונטי )ת"ע-תקל"ד(,  יצחק  הגאון הנודע רבי 
אזמיר.  חכמי  מגדולי  הרמב"ם,  על  המלך"  "שער  בעל 
ושם  לאיטליה  יצא  תקל"ב,  בשנת  העיר  שרפת  לאחר 
נפטר בעיר ליוורנו. ספרו "שער המלך" הינו עד היום, 

אחד מספרי היסוד לעיון וללימוד ספרי הרמב"ם.
מן  חלק  בינוני-גרוע,  איכותי, מצב  נייר  ס"מ.   30 דף,   90  ,]6[

הדפים פגומים ומשוקמים בהדבקות נייר. כריכת קרטון.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $360

359. Masoret Syag LaTorah – 
Signature of Author of “Sha’ar 
HaMelech” on the Rambam   
Sefer Masoret Syag LaTorah, Rabbi Meir HaLevi 
(Rama) Abulafia. Firenze, 1750. First edition.
Personal inscription upon title page: “Given to 
me as a gift here in Firenze by the prominent 
Rabbi Menachem Azarya Padova, the young 
Yitzchak Nunish Bilmonti”. 
Additional signature: “and I have purchased it, 
the young Yosef Danon”. Signatures of Rabbi 
Refael Zilberman Av Beit Din of Safed and Rabbi 
Avraham Leib Zilberman Av Beit Din of Safed. 
The Well-known Ga’on Rabbi Yitzchak 
Nunish Bilmonti (1710-1774), author of Sha’ar 
HaMelech on the Rambam, was among the 
great Torah scholars of Izmir. After the burning 
of the city in 1772 he embarked to Italy where 
he passed away in the city of Livorno. His book 
Sha’ar HaMelech prevails until this very day 
and is one of the fundamental books used to 
study the writings of the Rambam. 
[6], 90 leaves, 30cm. High quality paper, fair-poor 
condition, some of the pages are damaged and 
restored with paper pastings. Cardboard binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $360

360. מחנה אפרים – הגהות וחתימות - 
חתימת רבי יהודה נבון

מחנה אפרים, חידושי דינים על סדר הרמב"ם, מאת רבי 
אפרים נבון. קושטא, ]תצ"ח 1738[. מהדורה ראשונה.

חתימות בעלים בכת"י מזרחי. ביניהן: חתימת רבי יהודה 
וב"ר רפאל נבון )נינו של בעל מחנה אפרים, מרבני ירו

– ראה אודותיו חומר מצורף(. בדף  ואב"ד בעיר  שלים 
נוספות  הגהות  ס"ט".  "מרפ"א  בחתימת  הגהה  מח2 

חלקן חתומות.
]3[, כב; קו; מח דף. ]דף השער חסר והושלם בצילום[. 28 ס"מ. 

דפים מנות פגעי עש.  וקרעים בשוליים.  בינוני. כתמים  ומצב 
קים. חלק מההגהות קצוצות. כריכת קרטון עם שדרת עור.

פתיחה: $200
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360. Machaneh Ephraim – Glosses 
and Signatures - Signature of 
Rabbi Yehudah Navon  
Machaneh Ephraim, Chiddushim on 
the Rambam, by Rabbi Ephraim Navon. 
Constantinople, [1738]. First edition.
Owner signatures in oriental handwriting, 
including: Signature of Rabbi Yehudah son of 
Rabbi Refael Navon (great-grandson of the 
author of Machaneh Ephraim, among the rabbis 
of Jerusalem and Av Beit Din – for additional in-
formation related to him see attached material). 
On leaf 48B gloss signed “Marpe” [acronym]. 
Additional glosses some of which are signed. 
[3], 22; 106, 48 leaves. [Title page missing and 
replaced with photocopy]. 28cm. Fair condition. 
Stains and tears on margins. Moth damage. 
Detached pages. Some glosses cut off. Cardboard 
binding with leather spine. 

Opening Price: $200

361. שו"ת חיים שאל מהחיד"א - חתימות 
חשובות

שו"ת חיים שאל, חלק א' וחלק ב'. מהגאון חיד"א - רבי 
1792- ]תקנ"ב-תקנ"ה  ליוורנו,  אזולאי.  דוד  יוסף  חיים 

1795[. מהדורה ראשונה.
אליהו  רבי  המקובל  הגאון  חתימות  א'  חלק  בראש 
הכותב  )תקע"ח-תרנ"ט(,  חברון  של  רבה  מני  סלימאן 
בכת"י בזו הלשון "לי אסמ"י ס"ט", "קניתי אותו בכסף 
מלא אסמ"י" וחותמות עם חתימת שמו המלא : "הצעיר 
קודמים  בעלים  חתימות  ס"ט".  מני  סלימאן  אליאו 
"קודש  ההדפסה  מתקופת  בכת"י  והקדשה  מחוקות 

למדרש בית יעקב צירולייא י"ב".
 - "לה"ו הצעיר אחי"ם ס"ט"  בחלק ב', חתימת בעלים: 
 ,)1056 הרבנים  )אוצר  מוסאפיא  חי  רבי אברהם  הגאון 
על  לדויד"  "תהלה  בעל  וירושלים.  טורקיה  מחכמי 
"חיים  אביו  של  בספרו  גם  נדפסו  חידושיו  תהילים, 

361. Hayim Sha’al Responsum by 
the Chida – Important Signatures  
Hayim Sha’al responsum, volumes one and 
two. By the Chida – Rabbi Chaim Yosef David 
Azulai. Livorno, [1792-1795]. First edition.
The first volume’s opening bears the signatures 
of the great Kabbalist Rabbi Eliyahu Sliman 
Mani from Hebron (1818-1899), who writes “I 
purchased it… E. S. M.”, ink-stamps and his 
full name signature: “the young Eliyahu Sliman 
Mani”. Previous owners’ erased signatures and 
a handwritten dedication from the time of print 
“dedicated to the Midrash Beit Yaakov”.
Volume two has an ownership signature: Rabbi 
Avraham Hai Musafya (Otzar Harabbanim 
1056), of the sages of Turkey and Jerusalem. His 
book Tehila L'David on Tehilim (Livorno 1867) 
and his novellae were published also in his 
father's book, Chaim Vachesed (Livorno 1844). 
Owner's ink-stamp: Rabbi Avraham Azriel, 
son of the Rishon Litzion Rabbi Aharon Azriel, 
author of Kapei Aharon.
The two volumes are bound together. 120 leaves; 
[1], 76 leaves. (the “Hayim Sha’al" responsum alone, 
without the “Shiyure Bracha” and other essays, 
which were printed along with this responsum). 
29cm. Good-fair condition, stains and use marks. 
Rebound. 

Opening Price: $350

ס"ט"  עזריאל  אברהם  "ע"ה  בעלים:  חותמות  וחסד". 
אהרן  רבי  לציון  הראשון  של  בנו  ירושלים,  מחכמי   -

עזריאל בעל "כפי אהרן". 
"חיים  )שו"ת  דף.  עו   ,]1[ דף;  קכ  יחד.  כרוכים  החלקים  שני 
אחרים,  וחיבורים  ברכה"  "שיורי  הספרים  ללא  לבד,  שאל" 
שנדפסו במצורף לשו"ת זה(. 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים 

וסימני שימוש. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $350

362. שו"ת מים עמוקים - הטופס של בעל 
החקרי לב - חתימות

ספר מים עמוקים, שו"ת מרבי אליהו מזרחי )רא"ם( ורבי 
מהדורה   .)1647( ת"ז  ונציה,  )ראנ"ח(.  בן-חיים  אליהו 

ראשונה.
חתימות ורישומי בעלות רבים: בדף השני רישום בכת"י 
מלא  בכסף  קניתי  "הן  לב":  ה"חקרי  של  מבנו  מזרחי 
יזרח  נר"ו  חזן  יוסף  כמוהר"ר  הגדול  הרב  אבי  לאדוני 
בחתימת  רישום  הספר  בשער  אכי"ר".  החמה  כאור 
"ניסים רוזיליו" שקנה את הספר  הגאון המפורסם רבי 
וחתימות  בקושטנדינה.  ארץ-ישראל  בשליחות  בהיותו 
בן ה"חקרי  ]תקנ"א-תרכ"ט.  "חיים דוד חזן"  הגאון רבי 

לב", רב ראשי באיזמיר וראשון-לציון בירושלים[. 
כי  ]יתכן  מכת"י,  השלמה  של  בכת"י  הגהה  כא/2  בדף 
למדנית  הגהה  סז/2  בדף  לב"[.  ה"חקרי  ע"י  נכתבה 

ארוכה בכת"י מזרחי נוסף )קצוצה(.
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362. Mayim Amukim Responsa – 
Copy of the Author of Chikrei Lev  
Mayim Amukim, responsa of Rabbi Eliyahu 
Mizrachi (Re'em) and Rabbi Eliyahu Ben 
Chaim (Ra'anach). Venice, 1647. First edition.
Signatures and inscriptions of many owners: 
On the second page inscription in Oriental 
handwriting by the son of the Chikrei Lev: "I 
have bought for full price for My Master, My 
Father, The Great Rabbi Yoseph Chazan…". 
An inscription appears on title page of book 
signed by Rabbi "Nissim Rozilio" who bought 
the book when on a mission from Eretz Yisrael 
to Constantinople. Signatures by Rabbi "Chaim 
David Chazan" [1791-1869. Son of the Chikrei 
Lev, Chief Rabbi of Constantinople and Rishon 
L'Tzion in Jerusalem]. 
On Leaf 21/2 handwritten gloss - completion 
from a manuscript, [possibly this gloss was 
written by the Chikrei Lev]. On Leaf 67/2 a 
long scholarly gloss in Oriental handwriting 
(cut off). 
[2], 160, [2] leaves. 28.5cm. Fair-poor condition, 
heavy moisture damages, especially to first and 
last leaves. Antique leather cover with gold en-
graving, slightly worn. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250

לחות  פגעי  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   28.5 דף.   ]2[ קס,   ,]2[
עור  כריכת  והאחרונים.  הראשונים  בדפים  בעיקר  קשים, 

עתיקה עם תחריטי זהב, מעט בלויה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

363. שלמי ציבור - חתימות רבי יוסף 
מיוחס

בית-הכנסת  ומנהגי  תפילה  דיני  א',  חלק  צבור,  שלמי 
לימי החול, רבי ישראל יעקב אלגאזי. שאלוניקי, ]תק"ן 
1790[. מהדורה ראשונה. יצא לאור על-ידי בן המחבר, 
תוספת  את  כולל  אינו  זה  )עותק  אלגאזי.  טוב  יום  רבי 

"שלמי חגיגה"(. 
רישומים וחתימות בעלים בדף השער, בכתיבה מזרחית 
בכה"ר  יו"ט  יוסף  קונות,  מעות  תורה  "דבר  מעוטרת: 
המפורסמת,  מיוחס  ]ממשפחת  ס"ט"  מיוחס  רפאל 

מגדולי רבני ירושלים[.
ודפים  ]3[, קצ דף, 20 ס"מ. מצב בינוני, כתמים קלים, בלאי 

מנותקים. כריכה בלויה.

פתיחה: $100

363. Shalmei Tzibbur – Signatures 
of Rabbi Yosef Meyuchas  
Shalmei Tzibbur, Part 1, laws of prayer and 
synagogue customs for weekdays, Rabbi Yisrael 
Ya'akov Algazi. Salonika, 1790. First edition. 
Published by the author's son, Rabbi Yom Tov 
Algazi. (This copy does not include Shalmei 
Chagiga).
Inscriptions and owners' signatures on title 
page, in decorative Oriental handwriting: 
"Yosef Yom Tov son of Rephael Meyuchas" 
[of the renowned Meyuchas family, among the 
great rabbis of Jerusalem].
[3], 190 leaves, 20cm. Fair condition, minor 
stains, wear and detached leaves. Worn binding.

Opening Price: $100
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365. לחם סתרים – שטרסבורג, תקל"ז 
עכו"ם  מסכת  על  וציונים  פירושים  סתרים,  לחם  ספר 
]עבודה זרה[, רבי שלמה אלגאזי. שטראסבורג, ]תקל"ז 

1777[. מהדורה ראשונה.
הכהן  "משה  בעלים:  וחותמות  חתימות  הספר  בשער 
מבייאלא". "לה"ו אד"ר" - כנראה, הגאון רבי "אליהו דוד 
רבינוביץ" - האדר"ת, תר"ה-תרס"ה, 1845-1905, אב"ד 

פוניבז', מיר וירושלים.
הרבנים  אוצר  )ש"ע-תמ"ג,  אלגאזי  שלמה  נסים  רבי 
מחכמי  פורה.  ומחבר  דרשן  מופלא,  גאון   ,)18350
שרדפוהו  השבתאים  מאימת  לירושלים  נמלט  איזמיר, 

בשל התנגדותו לשבתי צבי.
]4[, קטז, יד דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. שיקומים במספר 

דפים. כתמים. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $220

364. שיח יצחק – ליוורנו, תקכ"ו – חתימת 
רבי עזרא חייא הלחמי

שיח יצחק, חלק ראשון, חידושים וביאור תוספות ישנים 
מחידו ליקוטים  יומא,  מסכת  על  הרמב"ם  וולשונות 

ליוורנו,  ואיס.  נוניס  יצחק  רבי  מאת  ועוד,  המאירי  שי 
]תקכ"ו 1766[.

בשער הספר הקדשה עצמית מעניינת משד"ר ירושלים 

365. Lechem S'tarim – Strasbourg, 
1777 
The book Lechem S'tarim, commentaries and 
notes on tractate Avodah Zarah, Rabbi Shlomo 
Algazi. Strasbourg, [1777]. First edition.
The title page displays signatures and ink 
stamps of owners: "Moshe HaCohen of Biala". 
"E. D. R." [Probably Rabbi Eliyahu David 
Rabinowitz – the Aderet, 1845-1905, Av Bet 
Din Ponivezh, Mir and Jerusalem].
Rabbi Nissim Shlomo Algazi (1610-1683, Otzar 
HaRabbanim 18350), exceptional genius, 
orator and prolific author. Of the great sages 
of Izmir, he came to Jerusalem to escape the 
persecutions of the followers of Shabtai Zvi for 
his opposition to their leader.
[4], 116, 14 leaves. 19.5cm. Good-fair condition. 
Resroration of several pages. Stains. New binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $220

364. Si'ach Yitzhak – Livorno, 1766 
– Signature of Rabbi Ezra Chia 
HaLachmi  
Si'ach Yitzhak, Part 1, novella and explanation 
of old Tosfot and wording of the Rambam on 
Tractate Yoma, works gathered from Chidushei 
HaMeiri etc. by Rabbi Yitzchak Nunis Va'is. 
Livorno, [1766].
 Interesting handwritten self-dedication by 
rabbinic emissary (Shadar) from Jerusalem to 
Tunisia, “Ezra Chiya HaLachmi… son of Rabbi 
Sar Shalom HaLachmi" (neither of whom are 
included in Ya'ari’s book on emissaries from Eretz 
Yisrael). Rabbi Ezra Chai HaLachmi, author of 
Sha’arei Ezra, see Zechor Le-Avraham about him, 
1996, pages 93-96, "L'Kedoshim Asher BAram 
Tzova", No. 235 and No. 481. 
On back of title page additional owner's 
signatures. 
[3], 179 pages, 30cm. Good condition. Stains. 
Moth and moisture damage. Holes on title leaf. 
Old binding, leather spine. 

Opening Price: $120

בתוניס, רבי "עזרא חייא לבית הלחמי... בן הרב המופלא 
הלחמי"  שלום  שר  כמהר"ר  ירושלים  מעיה"ק  שד"ר 
בכתב-יד )שניהם אינם מופיעים בשלוחי א"י של יערי(. 
אודותיו  ראה  עזרא",  "שערי  בעל  הלחמי  חי  עזרא  רבי 
זכור לאברהם, תשנ"ו, עמ' צג-צו, לקדושים אשר באר"ץ 
ערך רלה וערך תפא. מעבר לשער חתימת בעלים נוספת.

]3[, קעט דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגעי עש ורטיבות. 
חורים בדף השער. כריכה ישנה, שדרת עור.

פתיחה: $120

364
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366. תורת חיים - חתימת רבי אלעזר לאזי 
ברלין אב"ד המבורג

שור.  חיים  אברהם  מרבי  הש"ס,  על  חיים,  תורת  ספר 
פרנקפורט דאדרה, תצ"ד 1734. שער מצויר.

חתימות בעלים בדף השער: "הק' אלעזר לאזי מברלין". 
"קניתיו מעזבון אבי זצלה"ה... אייזיק ברלין".

הגאון רבי אלעזר לאזי )תק"א-תקע"ד( נולד בעיר ברלין. 
מגדולי דורו. כיהן כדיין בבית דינו של רבי רפאל הכהן 
קהילות  בג'  ראשי  כרב  כיהן  תקנ"ט  משנת  בהמבורג. 
רבי  "משנת  בעל  ונדסבק[.  המבורג,  ]אלטונא,  אה"ו 
אליעזר". עמד בקשרי שו"ת עם ה"חתם סופר" )אישים 

בתשובות חת"ס, עמ' עח(. ראה אודותיו חומר מצורף. 
ובעל  חכם  תלמיד  מהמבורג,  ברלין  אייזיק  רבי  בנו, 

דקדוק. 
כתמים.  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   30 דף.  קה-קמח  קג,   ,]1[
פגיעות משוקמות בניר דבק בדף השער ובדף האחרון. כריכה 

עם שדרת עור.

פתיחה: $150

366. Torat Hayim – Signatures by 
Rabbi Elazar Lazi Berlin Av Beit 
Din of Hamburg  
Torat Hayim on the Shas, by Rabbi Avraham 
Chaim Shor. Frankfurt an der Oder, 1734. 
Illustrated title page.
Owner’s signatures on the title page: “The Holy 
Elazar Lazi from Berlin”. “I bought this from 
my late father property, Izik Berlin”.
The great Rabbi Elazar Lazi (1841-1914) was 
born in Berlin. He was among the greatest Torah 
scholars of his generation. Served as Dayan in 
the Rabbinical court of Rabbi Refael Ha-Cohen 
in Hamburg. Served as the Chief Rabbi of the 
Altona, Hamburg and Wandsbek communities 
since 1899. Authored the “Mishnat Rabbi Eliezer” 
and kept a correspondence with the “Chatam 
Sofer” (Ishim Be-Teshuvot Chatam Sofer, page 
78). More about him in enclosed material.
His son, Rabbi Izik Berlin from Hamburg, was 
a great and rigorous Torah scholar. 
[1], 103, 105-148 leaves. 30cm. Good-fair condi-
tion, stains. restored damages on title leaf and 
last leaf. Binding with leather spine.

Opening Price: $150

367. טיב גיטין ויד אפרים - חתימת רבי 
עקיבא ורטהיימר-ברעסלא

ספר טיב גיטין, וספר יד אפרים, על סדרי גיטין מה"בית 
וחושן  העזר  אבן  שו"ע  על  וביאורים  והגהות  שמואל" 
משפט, מרבי אפרים זלמן מרגליות מבראד. [זולקווה[, 
תקפ"ג 1822. דפוס מאיר האפער. מהדורה ראשונה של 

הספר בשלמותו.
הק'  בזה,  אלוקים  חנני  "ב"ה  בשער  בעלים  חתימת 

עקיבא בר"א זצלה"ה ברעסלא".
תקצ"ח,  )נפטר  וורטהיימר-ברעסלא,  עקיבא  רבי 
אב"ד  גרמניה,  חכמי  מגדולי   )16779 הרבנים  אוצר 

מדינת  כל  ואב"ד  ואלטונא,  מייסלינגען  ליבק, 
שלזוויג-הולשטיין. 

הירש- מנדל  רבי  של  מקומו  את  מילא  תקפ"ג  משנת 
אלטונא,  ברבנות  הירש[  רש"ר  של  ]זקנו  פרנקפורטר 
בלבד  אלטונה  לראב"ד  שנתמנה  הראשון  לרב  והיה 
)אחרי גזירת ההפרדה של קהילות אה"ו(. ראה אודותיו 

חומר מצורף. 
שוליים  עבה,  נייר  מפואר,  עותק  דף.   ]1[ ב,  י;  מג,  מג;   ,]1[

רחבים 37X23.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת קרטון ישנה.

פתיחה: $250

367. Tiv Gitin and Yad Ephraim 
- Signatures of Rabbi Akiva 
Wertheimer - Breslau  
Sefer Tiv Gitin and Sefer Yad Ephraim, on 
Sidrei Gitin by the "Beit Shmuel", with glosses 
and commentary of Shulchan Aruch Even Ha-
Ezer and Choshen Mishpat, by Rabbi Ephraim 
Zalman Margaliot of Brod. [Zholkva], 1822. 
Previous owner's signature on title page of 
Rabbi Akiva Wertheimer.
Rabbi Akiva Wertheimer-Breslau (passed away 
1838, Otzar Ha-Rabbanim 16779) of the promi-
nent sages of Germany, Av Beit Din Luebeck, 
Meislingen and Altona, and Av Beit Din of 
the entire Schleswig Holstein state. Since 1823 
replaced Rabbi Mendel Hirsch Frankfurter 
[grandfather of Rabbi Shimshon Rafael Hirsch] 
in the Altona Rabbinate and was the first Rabbi 
to be appointed Rosh Av Beit Din of Altona 
alone (after the separation of the AHW com-
munities). See enclosed materials. 
[1], 43, 43, 10; 2, [1] leaves. Fine copy, thick paper, 
wide moragins. 23.5x37cm. Very good condition. 
Old cardboard binding. 

Opening Price: $250

 § Picture on the next page | תמונה בעמוד הבא §
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368. שני ספרים מספריית האדמו"ר 
מלעלוב

שני ספרים מספרייתו של האדמו"ר מלעלוב.
רבי  מאת  דעה,  יורה  טור  על  זהב,  עטרת  1. לבוש 
מרדכי יפה, עם פירוש חגורת שמואל, מאת רבי שמואל 
 .]1819 ]תקע"ט  ברדיטשוב,  שלישי.  חלק  מלנצבארג, 
חותמות האדמו"ר רבי שמעון נתן נטע בידרמן. רישום 
"אברהם בידרמן", שתי הגהות בעיפרון, מעליהן נכתב: 
והגהות אש"ב" ]האדמו"ר רבי אברהם שלמה  "חידושי 
עמ' תתצד[  ג',  לחסידות,  אנצי'  אודותיו:  ראה  בידרמן, 

ואחת בדיו.
תקס"ב  דיהרנפורט,  בכורות.  מסכת  בבלי,  2. תלמוד 
]1802[. שתי הגהות בכת"י. בתוך הספר "קוויטל" בכתב 
]חותמות  מלעלוב.  האדמו"ר  אל  שנשלח  ומברק  יד 

האדמו"ר מיבלונה[.
כפי הנראה, ההגהות הן בכת"י קדשם של האדמו"ר רבי 

משה מרדכי בידרמן מללוב ובנו רבי אברהם שלמה.

חדשה  עור  כריכת  גרוע.  כללי  ]מצב  משתנים  ומצב  גודל 
לאחד הספרים[.

פתיחה: $500

368. Two Books from the Library 
of the Rebbe of Lelow  
1. Levush Ateret Zahav, on Yoreh De'a, by Rabbi 
Mordechai Yaffe, with Chagurat Shmuel com-
mentary, by Rabbi Shmuel of Lanzberg, Part III. 
Berdichev, [1819]. Ink-stamps of Rebbe Shimon 
Natan Neta Biderman. Inscription "Avraham 
Biderman", two glosses in pencil, and the writ-
ing: "novellae and glosses AS"B" [Rebbe Avraham 
Shlomo Biderman, see about him: Encyclopedia 
of Chasidut, 3, page 894], and one gloss in ink.
2. Babylonian Talmud, Tractate Bechorot. 
Dyhernfurth, [1802]. Two handwritten glosses. 
A handwritten kvitl was inserted in the book 
and a telegram sent to the Rebbe of Lelow. [Ink-
stamps of the Rebbe of Yablona].
Most probably, the handwritten glosses have 
been written by the Rebbe Moshe Mordechai 
Biderman of Lelow and by his son Avraham 
Shlomo.
Size and condition varies [General poor condi-
tion. New leather binding to one of the books].

Opening Price: $500

369. אמרי נועם – ברכת שמואל – חותמות 
רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים

רבי  מאת  התורה,  על  דרושים  שמואל,  ברכת  1. ספר 
אהרן שמואל קאידונובר. מונקאטש, תרנ"ב.

חלק  השנה,  וחדשי  מועדים  על  נועם,  אמרי  2. ספר 
שלישי, מאת האדמו"ר רבי מאיר הורוויץ אב"ד דזיקוב. 

מונקאטש, תרנ"ו 1896. )חסרים 10 דפים בסוף(.

יוקל  יעקב  "ישראל  רבי  חותמות  הספרים  בשני 
טייטלבוים... אבד"ק גארליץ והגליל".

אוצר  )ת"ר-תרפ"ד,  טייטלבוים  יוקל  יעקב  ישראל  רבי 
חתן  החסידיים,  הונגריה  מרבני   ,)12231 הרבנים 
גורליץ  ברבשט,  ברבנות  כיהן  לב",  ה"ייטב  בעל  דודו 

ו-וואלאווע.
מספור דפים משובש. 24 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. בלאי 

וקרעים. סימני עש. דפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $120

367
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369. Imrei No'am – Birkat Shmuel – 
Signatures of Rabbi Israel Ya'akov 
Yokel Teitelboim  
1. Sefer Birkat Shmuel, homiletics on the 
Torah, by Rabbi Aharon Shmuel Kaidonover. 
Mukachevo. 1892.
2. Sefer Imrei No'am, on holidays and the 
year's months, third part, by Rebbe Meir 
Horowitz Av-Beit-Din Dzhikow. Mukachevo, 
1896. (10 pages in the end are missing).
In both books appear ink-stamps of Rabbi 
"Israel Ya'akov Yokel Teitelboim… Av-Beit-
Din of Gorelic and the province".
Rabbi Israel Ya'akov Yokel Teitelboim (1840-
1924, Otzar Ha'-Rabanim 12231), of the 
Chassidic Hungarian rabbis, son in law of the 
author of "Yitav Lev"'s uncle, served in rabbin-
ates Gorelic and several other places.
Faulty pagination. 24cm. Fair-poor condition. 
Stains. Wear and tears. Moth marks. Detached 
leaves. No binding.

Opening Price: $120

370. זית רענן – ונציה, תק"ג - חתימת 
האדמו"ר מווישווא

"שמן  עם  שמעוני,  הילקוט  על  פירוש  רענן,  זית  ספר 
אבלי  אברהם  רבי  מאת  התורה,  על  דרשות   - ששון" 
 .]1743 ]תק"ג  ונציה,  אברהם"[.  ה"מגן  ]בעל  גומבינר 

מהדורה שניה.
"הק' מנחם  חתימה בכתב יד )בעפרון( על דף הפורזץ: 

מענדל האבדק"ק א' ווישא".
לאחר פטירת האדמו"ר מוויזניץ בעל ה"אוהב ישראל" 
בנו  נפל בחלקו של  זה  בניו, ספר  בין  חולקה ספרייתו 
רבי מנחם מנדל מווישווא. על דף הפורזץ נכתב )בדיו(: 

"חלק הרב ר' מנחם מענדל שליט"א". 
)תרמ"ה- מווישווא  האדמו"ר   - הגר  מנדל  מנחם  רבי 
תש"א, אנצי' לחסידות, ג, עמ' צה-צו(, בנו של ה"אהבת 

370. Zayit Ra'anan – Venice, 1743 – 
Signature of the Rebbe of Byshev 
Zayit Ra'anan, commentary on Yalkut Shimoni, 
with Shemen Sasson – homiletics on the Torah, 
by Rabbi Avraham Abele Gombiner [author 
of Magen Avraham]. Venice, [1743]. Second 
edition. 
Signed in his handwriting (in pencil) on the 
cardboard cover: "Menachem Mendel Rabbi of 
Visha".
After the death of the Rebbe of Vizhnitz, author 
of Ohev Yisrael, his library was distributed 
amongst his sons, this book fell into the pos-
session of his son Rabbi Menachem Mendel of 
Byshev (Vishava). On the Vorzats page writ-
ten in pen: "The portion of Rabbi Menachem 
Mendel". Rabbi Menachem Mendel Hager – 
The Rebbe of Byshev (1885-1941, Encyclopedia 
of Chassidut, Part 3, pages 95-96), son of the 
Ahavat Yisrael of Vizhnitz. From 1908, he served 
as Rabbi of Vizhnitz and from 1921, as Rabbi 
of Byshev, where he established the Beit Yisrael 
Yeshiva. One of the leaders of Agudat Yisrael 
and a member of Moetzet Gedolei HaTorah.
96 leaves (missing 2 leaves in beginning of book: 
title page and leaf of approbations). 24cm. Fair 
condition. Stains. Moth damage with damage to 
text. Missing binding. Another owner's inscription. 

Opening Price: $300

וישראל" מוויזניץ. משנת תרס"ח כיהן כאב"ד העיר וויז
ניץ. משנת תרפ"א אב"ד ווישעווא, בה הקים את ישיבת 
"מועצת  וחבר  ישראל"  "אגודת  מראשי  ישראל".  "בית 

גדולי התורה".
צו דף )חסרים 2 דף בתחילת הספר: שער ודף הסכמות(. 24 
נזקי עש עם פגיעה בטקסט. ללא  בינוני. כתמים.  ס"מ. מצב 

כריכה. רישום בעלות נוסף.

פתיחה: $300

371. שו"ע הרב - הטופס של האדמו"ר רבי 
יהודה ליב טוורסקי מהורונסטייפל

שולחן ערוך, להרב מלאדי, אורח חיים חלק שני, הלכות 
שבת. בראדי, תרל"ה 1874. דפוס הרמליין. נדפס על-פי 

מהדורת זיטאמיר תרכ"ט )פרט לעמ' 474-458(.
חותמת בשער "יהודה ליב טווערסקי באאמו"ר הרה"צ 
בדף  מהראנאסטייפליא".  שליט"א  דוב  מרדכי  מו"ה 
לפני השער שתי חותמות נוספות שלו בהן מוזכר אביו 

"הרה"צ זצ"ל".
טוורסקי  ליב  יהודה  רבי  מהורונסטייפל  האדמו"ר 
מרדכי  רבי  המקובל  הגאון  של  בנו  )תרכ"ח-תשי"א(, 

370
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372. אמרי דוד – חתימה, הקדשה וחידוש-
תורה בכת"י רבי מאיר חיים אונגער

עם  חולין,  מסכת  על  הלכות  חידושי  דוד,  אמרי  ספר 
ברעזאווא.  שיק  דוד  רבי  מאת  הדור",  "פאר  דרשות 

מונקאטש, תר"ן ]1890[.
אונגער  חיים  רבי מאיר  בעלות מעניינים מאת  רישומי 
והקדשה ממנו, מתקופת היותו בצעהלים. מעבר לשער 
חידוש תורה בכתב ידו על מסכת חולין, "כדי לא להוציא 
את הנייר חלק אכתוב כאן קצת חידוש מה שנלפענ"ד... 
ק"ק  פה  מו"ר  אצל  הישיבה  בלימוד  לאח"כ  והרגישו 

צעהלים ותירצו ג"כ ככה ונהניתי".
אוצר  )תרס"ה-תשי"ח,  אונגער  חיים  מאיר  רבי  הגאון 
מאור  שו"ת  ומחבר  בהונגריה  רב   ,)13057 הרבנים 
החיים. יליד צהעלים ומחשובי הלומדים במקום. משם 
עבר לכהן כאב"ד לאקענבאך, עלה לירושלים ושם נפטר. 

חותנו של הגאון רבי נתן גשטטנר שליט"א.
רישומי  המחבר.  בן   – המו"ל  חתימת  לשער  מעבר 

בעלות נוספים.
]3[, ז, פו דף. 34.5 ס"מ. שער בלוי עם קרעים. כתמים. דפים 

חסרים ומשוקמים, עם פגיעה בטקסט. 

פתיחה: $200

371. Shulchan Aruch Ha-Rav - 
Copy of the Admor Rabbi Yehudah 
Leib Twerski of Hornisteipel  
Shulchan Aruch by the Rabbi of Liadi, Orach 
Hayim, part II, Hilchot Shabat. Brody, 1874. 
Printed according to the Zhitomir 1869 edition 
(except for pages 474-458).
Stamp on title page "Yehudah Leib Twersky son 
of… Ha-Rav… Mordechai Dov of Hornisteipel". 
On the page before title page there are two more 
stamps of his in which his father is mentioned.
The Admor of Hornisteipel, Rabbi Yehudah 
Leib Twerski (1868-1951), son of Kabbalist 
Rabbi Mordechai Dov, Admor of Hornisteipel, 
and grandson of the "Divrei Hayim" of Sanz. 
His father was son of the daughter of Rabbi 
Ya'akov Yisrael Twerski of Tcherkes. Became 
Admor in 1903. Admor in Hornisteipel, Kiev, 
Antwerp, Tal Aviv and Chicago. Published his 
father's books. 
[5], 474 pages. 20.3cm. Good condition. Old bind-
ing torn at spine.

Opening Price: $150

372. Imrei David – Signature, 
Inscription and Handwritten 
Chidush Torah by Rabbi Meir 
Chaim Unger   
Imrei David, Chidushei Halachot on Chulin 
tractate, including Pe’er HaDor sermons, by 
Rabbi Dovid Schick Brezava. Mukachevo, 
[1890]. 
Interesting ownership notations by Rabbi Meir 
Chaim Ungar as well as his inscription from 
the period which he spent in Sopronkeresztur. 
Upon other side of title page Chidush Torah in 
his handwriting on Chulin tractate. 
Rabbi Meir Chaim Ungar (1905-1958, Otzar 
HaRabbanim 13057), served as rabbi in Hungary 
and authored the Ma’or HaChaim Responsa. 
Native of Sopronkeresztur and among its most 
prominent Torah scholars. From there he moved 
to Lakenbach and served as Av Beit Din; he later 
immigrated to Jerusalem where he passed away. 
Father-in-law of Rabbi Natan Gestetner. 
On other side of title page signature of pub-
lisher – son of author. Additional ownership 
inscriptions.
[3], 7, 86 leaves. 34.5cm. Worn title page with 
tears. Stains. Missing pages restored, with 
damage to text. 

Opening Price: $200

373. צוארי שלל – קראקא, תרנ"ד – חתימת 
רבי חנוך העניך ערזון 

דוד  יוסף  חיים  רבי  מאת  ההפטרות,  על  שלל,  צוארי 
אזולאי ]החיד"א[. קראקא, תרנ"ד 1894.

בשער חתימות רבי "חנוך העניך ערזאהן".
תרפ"ו(,  )נפטר  ערזון  העניך  חנוך  רבי   - מזגירז  הגאון 
מחבר "גן רוה" על התורה. ליקט והוציא לאור את הספר 
"חנוכת התורה" מאת הרבי ר' העשיל ואת הספר "קול 

אליהו" להגר"א.

חיים"  ונכדו של ה"דברי  דוב האדמו"ר מהורונסטייפל, 
מצאנז, אביו היה בן בתו של רבי יעקב ישראל טוורסקי 
מטשערקס. עלה על כס אדמו"רות אביו בשנת תרס"ג. 
אביב,  תל  אנטוורפן,  בקיוב,  בהורונסטייפל,  אדמו"ר 

ושיקגו. הוציא לאור את ספרי אביו.
]5[, 474 עמ'. 20.3 ס"מ. מצב טוב. כריכה ישנה קרועה בגב.

פתיחה: $150

372



  251 |  חתימות

373. Tzavarei Shalal – Cracow, 
1894 – Signature of Rabbi Chanoch 
Henich Erzahn 
Tzavarei Shalal, on the Haftarot, by Rabbi 
Chaim Yosef David Azulai [the Chida]. Cracow, 
1894. 
Signatures of Rabbi Chanoch Henich Erzahn 
upon title page of book.
The Ga’on of Zgierz – Rabbi Chanoch Henich 
Erzahn (passed away in 1926). He authored Gan 
Raveh on the Torah. Compiled and published 
the book Chanukat HaTorah of Rabbi Heshil 
and the book Kol Eliyahu of the Vilna Ga’on.
Signatures of “Yisrael Toisig, rabbi of Me’ah 
She’arim”. 
[1], 65 leaves. 19.5cm. Good condition. Stains. Few 
moth stains. Detached leaves. Old cloth binding. 

Opening Price: $120

374. ספרים מספריית הגאון רבי ירוחם אשר 
ורהפטיג

רבי  הנודע  הגאון  מספרית  והלכה  שו"ת  ספרי  אוסף 
ירוחם אשר ורהפטיג בעל "דברי ירוחם" )ראה אודותיו: 

פריטים 349, 453, 480(:
1. תשובות רבי אליעזר, רבי אליעזר גורדון ראש ישיבת 
טעלז. פיעטרקוב, תרע"ג 1913. מהדורה ראשונה. ]בדף 
כ' סימן ז', תשובה אל רבי ירוחם אשר, תלמידו בישיבת 

טלז[.
קניגסברג,  ושני.  ראשון  חלקים  החושן,  2-3. קצות 

]תרי"ט 1859[.
ווילנא,  היילפרין.  ליפמן  יו"ט  רבי  יו"ט.  עונג  4. שו"ת 

תר"מ 1880. מהדורה ראשונה.
5-6. שו"ת רבינו אשר )הרא"ש(, ווילנא, תרמ"ה 1884. 
תרל"ט  ווילנא,  )הריב"ש(,  ששת  בר  שו"ת  עם:  כרוך 

.1878
ווארשא,  מגרמייזא.  ברוך  לרבינו  התרומה,  7-9. ספר 

374. Books from the Library of 
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig 
Collection of books of responsa and Halachah 
from the library of the renowned Rabbi 
Yerucham Asher Warhaftig author of Divrei 
Yerucham (For additional information related 
to him see items 349, 453, 480):
1. Tshuvot Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer 
Gordon, Rosh Yeshiva of Telz. Piotrkow, 1913. 
First edition. [On leaf 20, clause 7, reply to Rabbi 
Yerucham Asher, his disciple in the Telz Yeshiva].
2-3. Ktzot HaChoshen, first and second sec-
tions. Koenigsberg, [1859].
4. Oneg Yom Tov Responsa. Rabbi Yom Tov 
Lipman Heilprin. Vilna, 1880. First edition. 
5-6. Rabbeinu Asher Responsa (HaRosh), 
Vilna, 1884. Bound together with: Bar Sheshet 
Responsa (HaRibash), Vilna, 1878. 
7-9. Sefer HaTruma, by Rabbi Baruch of 
Germiza. Warsaw, 1897. Bound together with: 
Chidushei HaRitva, on Tractate Rosh HaShana. 
Koenigsberg, [1868] and Chidushei HaRitva on 
Tractate Makot [Johannisburg, Prussia, 1868].
10. Sefer Yere’im, by Rabbi Eliezer of Metz. 
Vilna, 1881.
Signatures, notations and stamps of Rabbi 
Yerucham Asher Warhaftig.
10 books within 7 volumes. Various sizes and 
conditions. 

Opening Price: $180

חותמות "הק' ישראל טויסיג, רב דמאה שערים".
עש.  סימני  מעט  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  סה   ,]1[

דפים מנותקים. כריכת בד ישנה.

פתיחה: $120

תרנ"ז 1897. כרוך עם: חידושי הריטב"א, על מסכת ראש 
השנה. קניגסברג, ]תרי"ח 1868[ וחידושי הריטב"א על 

מסכת מכות ]יוהניסבורג-פרוסיה, תרי"ח[.
ווילנא, תרמ"א  10. ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. 

.1881

חתימות, רישומים וחותמות של ר' ירוחם אשר ורהפטיג.
10 ספרים ב-7 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180
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375. שני ספרים עם חתימות רבנים 
מליסא  יעקב  רבי  מאת  יו"ד,  שו"ע  על  דעת,  1. חוות 
על  השלמים,  תורת  ספר  עם  המשפט[,  נתיבות  ]בעל 
]לבוב[,  לעמבערג  ריישר.  יעקב  רבי  מאת  נדה,  הלכות 

]תרט"ז[ 1855. 
רישומי בעלות: "שייך לאאמו"ר להגמהר"י מרגלי' יפה 
רגנו אב"ד  סופר",  ה"כתב  ]תלמיד  ראגענד  "אבדק"ק 
ותלמידיו  אודותיו: החת"ס  ראה   - תרי"ג-תרפ"א  דורף, 
בההגמהר"י  "שמואל...  רבי  בנו  וחותמות  תקכז[.  עמ' 
מאראט"  אראניאש  אבד"ק  שלעזינגער,  יפה  מרגליות 

אודו ראה   - תרמ"א-תרצ"ח  סופר",  ה"שבט  ו]תלמיד 
"חיים מרדכי אדלר  תריז[.  עמ'  ותלמידיו,  תיו: החת"ס 
מילידי ק"ק אונגוואר" ]אב"ד פארויא, וחתן רבי עמרם 

ישי ביליצר[.
מונקאטש,  ב.  חלק  שיק,  מהר"ם  ותשובות  2. שאלות 

תרמ"א ]1881[. )חלק מהשער חסר(.
רישומי בעלות וחותמות: "יחזקאל הלוי יונגרייז, דומ"ץ 
מעזבון  הספר  את  שקיבל  שכותב  פרעשאב"  בק"ק 

ואדמו"ח ]=אדוני מורי חמי[. ראה אודותיו: החת"ס ותל
מידיו, עמ' תרה. חתן רבי נח ברוך פישר אב"ד פרעשוב 

375. Two Books with Signatures 
of Rabbis  
1. Chavat Da’at, on Shulchan Aruch Yoreh 
De’ah, by Rabbi Ya’akov of Lisa [author of 
Netivot HaMishpat], including the book Toraht 
HaShlamim, on laws of Nida, by Rabbi Ya’akov 
Reisher. Lvov, 1855.
Ownership notations: “Belongs to Rabbi Y. 
Margaliot Yafeh Av Beit Din of Ragend [dis-
ciple of the Ktav Sofer, Av Beit Din of Regendorf, 
1853-1921, for additional information related to 
him see: The Chatam Sofer and His Disciples, 
page 527]. Signatures of his son Rabbi “Shmuel 
son of Rabbi Y. Margaliot Yafeh Schlesinger, 
Av Beit Din of Araniash-Marat” [disciple of the 
Shevet Sofer, 1881-1938, for additional informa-
tion related to him see: The Chatam Sofer and His 
Disciples, page 517]. “Chaim Mordechai Adler 
native of Ungvar” [Av Beit Din of Paroi, and 
son-in-law of Rabbi Amram Yishai Billiczer].
2. Maharam Schick Responsa, Section Two. 
Mukachevo, [1881]. (Part of title page missing). 
Ownership notations and signatures: “Yechezkel 
HaLevi Jungreis, rabbinical authority in 
Preshoa” who writes that he inherited the book 
from his father-in-law. For additional informa-
tion related to him see: The Chatam Sofer and 
His Disciples, page 605. Son-in-law of Rabbi 
Noach Baruch Fischer Av Beit Din of Preshov 
and brother-in-law of Rabbi Shmuel David 
Unger Av Beit Din of Nitra. Number of hand-
written comments throughout book.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $180

מספר  נייטרא.  אונגר אב"ד  דוד  רבי שמואל  וגיסו של 
הערות בכת"י בגוף הספר. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

376. שני ספרים עם חתימות וחותמות 
רבנים

1. צל"ח, חידושים על הש"ס, מאת רבי יחזקאל לנדא 
 - על מסכת פסחים  יחד:  כרוכים  ביהודה[.  נודע  ]בעל 
יוזעפאף תרט"ו 1855; ברכות – יוזעפאף תרט"ז 1856; 

ביצה – יוזעפאף תרי"ז 1856.
ז"ל  ירמיה  ב"מ  "נתן  רבי  של  ודהויה  עתיקה  חתימה 
חותמות  ]רוזנר[.  סג"ל"  "יהודא  רבי  חתימת  החופ"ק". 
אוצר  תרכ"ב,  )נולד  דרבקין  צבי  רבי  הגאון  ירושת 
וולוז'ין,  ישיבת  מחניכי  וצדיק,  גאון   ,)17243 הרבנים 
במאורעות  נרצח  ושם  לחברון  עלה  בויברויסק,  אב"ד 

תרפ"ט.
מסכת  על  חידושים  חלקים:  שני  כולל  יעקב,  2. בית 
כתובות, וביאורים על שו"ע אבן העזר – הלכות כתובות, 
ונתיבות  דעת  חוות  ]בעל  מליסא  יעקב  רבי  מאת 
נפרדים  ]שערים   .]1860 ]תר"כ  קניגסברג,  המשפט[. 

לכל חלק[.
)אוצר  רוזנר  סג"ל  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון  חותמות 
סעקלעהיד,  אב"ד  הונגריה,  מגדולי   ,)7101 הרבנים 
התורה.  ועל  הש"ס  על  יהודה",  "אמרי  הספרים  מחבר 

נספה בשואה, הי"ד.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

of Ktubot, by Rabbi Ya’akov of Lisa [author 
of Chavat Da’at and Netivot HaMishpat]. 
Koenigsberg, [1860]. [Separate title pages for 
each part].
Stamps of the righteous Rabbi Yehduah Segal 
Rosner (Otzar HaRabbanim 7101), among the 
great Torah giants in Hungary, Av Beit Din of 
Sekelhid, author of the Imrei Yehduah books on 
the Shas and the Torah. Perished in the Holocaust. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120
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376. Two Books with Signatures 
and Stamps of Rabbis   
1. Tzalach, Chidushim on the Shas, by Rabbi 
Yechezkel Landau [author of Noda B’Yedudah]. 
Bound together with: Tractate Psachim – 
Jozefow 1855; Brachot – Jozefow 1856; Beitza 
– Jozefow 1856.
Ancient and faded signature of Rabbi “Natan 
son of M. Yirmiya”. Signature of Rabbi 
“Yehudah Segal”. Stamps indicating in-
heritance of Rabbi Zvi Drabkin (born in 1862, 
Otzar HaRabbanim 17243), Ga’on and Tzadik, 
among the educators of the Volozhin Yeshiva, 
Av Beit Din in Bobruisk, moved to Hebron 
where he was murdered in the bloody clashes 
between the Jews and Arabs in 1929.
2. Beit Ya’akov, includes two sections: 
Chidushim on Tractate Ketubot, and commen-
taries on Shulchan Aruch Even Ha’ezer – laws 

377. אוסף ספרים עם הקדשות, הגהות, 
חתימות וחותמות

1. ספר באר הגולה )יורה דעה( למהר"ל מפראג )דפים 
שט עד תלח( עם הגהות רבי כלפון משה הכהן מג'רבה, 

הרב הראשי לתוניסיה.
וילנה,  זלמן מלאדי.  רבי שניאור  2. שולחן ערוך הרב, 
יהודא  טוביה  רבי  וחותמות  חתימת  עם   .1904 תרס"ה 

גוטטענטאג ]טביומי[ חופק"ק סאכאטשוב. 
אשכנזי.  אפרים  חיים  משה  רבי  אפרים,  מחנה  3. דגל 
ישנים  בעלות  רישומי  עם   .1912 תרע"ב  פיעטרקוב, 
מלודז'. חותמת האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן 

מסדיגורה - פשמישל. 
פישל  אפרים  ישראל  רבי  התורה,  על  ארץ  4. אפסי 
רבי  הגאון  חותמות  עם   .1899 תר"ס  מונקאטש,  סופר. 
והקדשה  בגוראהומורא",  רב  באב"ד,  משה  "אברהם 

ממנו לחתן בכתב ידו.
5. הרי בשמים על ספר ויקרא במדבר דברים, רבי יעקב 

רבי  המו"ל  הקדשת  עם  תרצ"ה.  פיוטרקוב,  גינז.  יוסף 
יהושע גינז אב"ד אפץ.

תרמ"ג  פיעטרקוב,  רביעי.  חלק  הרשב"א,  6. שו"ת 
יצחק  "יעקב  רבי  של  מטושטשות  חותמות  עם   .1883
ובעוד מקומות, אטלס  ביאסי  )רב   "---- אב"ד  לאנדמן 

עץ חיים  רשומה 1941(. 
7. פרקי אבות עם ביאור נשמת חיים למהר"ל וביאור 
הקדשת  עם   .1859 תרי"ט  אמשטרדם,  אליהו.  עוגת 
וחתימת המחבר, רבי אליהו שרהזון )תק"ס-תרל"ח( ועם 

חותמתו. 
הקדשת  תרצ"ה.  ראשון.  חלק  אליעזר,  דבר  8. ספר 

וחתימת המחבר רבי אליעזר יהודה וולדינברג.
הקדשת  תרצ"ז.  ראשון.  חלק  המקדש,  חיל  9. ספר 

וחתימת המחבר רבי חיים יעקב לוין.
וחתימת  הקדשת  תרצ"ח.  א'.  חלק  המלך  10. פרשת 

המחבר רבי יצחק מאיר בן מנחם.
משה  רבי  המחבר  הקדשת  תרצ"ט.  11. דרשות. 

קורנפלד.
12. ספר יקר תפארת. תש"ה. הקדשה וחתימת המהדיר 

רבי שמואל ברוך ורנר.
וחתימת  הקדשת  תש"ח.  הבכא.  מעמק  13. ספר 

המחבר רבי שמעון אפרתי.
14. ספר אשל אברהם. תש"ח. הקדשת וחתימת המחבר 

רבי אברהם יעקב ניימרק.
רבי  המחבר  וחתימת  הקדשת  תשי"א.  15. זמנים. 

מרדכי יהודה ליב זק"ש.
16. תורת הלוי, חלק ראשון. תשי"ב. הקדשת המחבר 

רבי מרדכי יהודה הלוי פרום.
רבי  רזא דאורייתא. תשכ"ד. הקדשת המחבר  17. ספר 

זאב אריה רבינר.
יד  בכתב  וחתימה  בנין אב. תשמ"ג. הקדשה  18. ספר 
לחיפה  הראשי  הרב  דורון,  בקשי  אליהו  רבי  המחבר 

)ולימים – רב ראשי לישראל(.
תשנ"ז.  פילץ.  מרדכי  יצחק  רבי  הרים.  פרי  ספר   .19
)ראש  פילץ,  אביעזר  רבי  המחבר  בן  וחתימת  הקדשה 

ישיבת תפרח(.

סה"כ 19 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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377. Collection of Books with 
Dedications, Glosses, Signatures 
and Ink-Stamps  
1. Sefer Be'er HaGola (on Yoreh De'ah) by 
the Maharal of Prague (leaves 309 through 
438), with glosses by Rabbi Calphon Moshe 
HaCohen of Djerba, Chief Rabbi of Tunisia.
2. Shulchan Aruch HaRav, Rabbi Shneur 
Zalman of Liadi. Vilna, 1904. With Signature 
and ink-stamps of Rabbi Tuvia Yehuda 
Guttentag [Tavyomi] of Sochachov.
3. Degel Machaneh Ephraim, Rabbi Moshe 
Chaim Ephraim Ashkenazi. Piotrkow, 1912. 
With old ownership inscriptions from Lodz. 
Ink-stamp of Rabbi Mordechai Shalom Yosef 
Friedman of Sadgora–Przemysl.
4. Afsei Eretz Al Ha'Torah, Rabbi Yisrael 
Ephraim Fischel Sofer. Mukachevo, 1899. With 
ink-stamps of Rabbi Avraham Moshe, Rabbi of 
Gura-Humora, with his handwritten dedica-
tion to his son-in-law.
5. Harei Bessamim on the books Vayikra, 
Bamidbar, and Devarim, by Rabbi Ya'akov Yossef 
Ginz. Piotrkow, 1935. With dedication of the 
publisher, Rabbi Yehoshua Ginz, Rabbi of Apetz.
6. Responsa by Rashba, Fourth Part. 
Piotrkow,1883. With smeared ink-stamps of 
"Rabbi Ya'akov Yitzchak Landman, Rabbi---" 
(Rabbi of Iasi and other places – Etz Chaim 
Atlas, listing 1941).
7. Pirkei Avot with Nishmat Chaim com-
mentary by the Maharal, and Ugat Eliyahu com-
mentary. Amsterdam, 1859. With dedication 
and signature of author, Rabbi Eliyahu son of 
Yitzchak Sarahsohn (1800-1878) with ink stamp.
8. Sefer Devar Eliezer, Part I. 1934. Dedication 
and signature by the author Rabbi Eliezer 
Yehuda Woldinberg.
9. Sefer Cheil Ha'Mikdash, Part I. 1936. 
Dedication and signature by the author Rabbi 
Chaim Ya'akov Levine.

10. Parashat Ha'Melech Part I. 1937. 
Dedication and signature of author Rabbi 
Yitzchak Meir Ben Menachem.
11. Derashot. 1938. Dedication of author 
Rabbi Moshe Korenfeld.
12. Sefer Yekar Tife'eret. 1945. Dedication 
and signature of author Rabbi Shmuel Baruch 
Werner.
13. Sefer Me-Emek Ha'Bacha. 1948. 
Dedication and signature of author Rabbi 
Shimon Efrati.
14. Sefer Eshel Avraham. 1948. Dedication 
and signature of author Rabbi Yitzchak Ya'akov 
Neimark.
15. Zemanim. 1951. Dedications and signature 
of author Rabbi Mordechai Yehuda Leib Zaksh.
16. Torat Halevi, Part I. 1952. Dedication 
by author Rabbi Mordechai Yehuda Halevi 
Frumm.
17. Sefer Raza De-Orayta. 1964. Dedication 
by author Rabbi Ze'ev Aryeh Rabiner.
18. Sefer Binyan Av. 1982. Dedication and 
handwirtten signature by author Rabbi Eliyahu 
Bakshi Doron, Chief Rabbi of Haifa (Later – 
Chief Rabbi of Israel).
19. Sefer Pri Harim. 1996. Dedication and 
signature of author's son Rabbi Aviezer Piltz, 
(Head of Yeshivat Tifrach).
Total of 19 books, sizes and conditions vary.

Opening Price: $500
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378. ספרים עם חתימות וחותמות רבנים
קניגסברג,  אברבנאל.  יצחק  דון  משיחו,  1. ישועות 
]תרכ"א 1861[. בדף האחרון חתימה "שייך להרב הגאון 
נח חיים אברהם שפירא... מסמארגאן" ]אחיו הגדול של 

רבי רפאל שפירא מוולוז'ין[.
2. ספר מהרי"ל. ווארשא, תרל"ד 1874. רישומי בעלות 
רבי יהודה )יודל( הלוי סגל, דומ"ץ בווארו  וחותמות של

שא והרב ר' יצחק דבורץ, ירושלים.
3. ספר איסור והיתר, רבי יונה אשכנזי. קראקא, תרמ"ג 
אב"ד  הלר  הלוי  זאב  "אברהם  רבי  של  חותמות   .1883
יעקב  "מרדכי  רבי  ושל  בשואה[,  ]נהרג  דמרימפאל" 

וארקול לפנים הרב בקובנה". 
טשו שפירא.  אלטר  רבי  מאת  חיים,  מקור  4-9. ספר 
והקונו הספרים  עמו  כרוכים   .]1926 תרפ"ו  ]רנוביץ, 
כהן;  תקפו  חיים;  פרי  ביאור  עם  קהלת  מגלת  טרסים: 
גינת וורדים; אוצרות ירושלים חלק כד-כה; התנוצצות 
ו"יוסף  רייצער"  זאב  "משה  חותמות  משיח.  של  אורו 
ספר  בסוף  שאמקוט",  נ.  דק"ק  דומ"ץ  היילפרין  צבי 
"מקנת כסף של רבינו אב"ד ור"מ  "תקפו כהן" רישום: 
המתחמם  אונגארין...  במדינות  נאנאש  הבירה  דפה... 
בצוורו של רבינו... הצעיר יקותיאל יודא היילפרין מגזע 
רבה  יותר  מאוחר   ,11571 הרבנים  ]אוצר  צבי"  החכם 
)אוצר  הלפרין  צבי  יוסף  רבי  אחיו  בעצמו,  נאנאש  של 

הרבנים 8964([. 
10. שער בת רבים. פיעטרקוב, תרס"ד 1904. חתימות 
קרעטש  מוריץ  וינה;  בוימגארטען,  שלמה  וחותמות: 
דק"ק  מישרים  ומגיד  דיין  קרעטש  משה  "ה"ק   =

אייזענשטאדט".
11. שביל המדרש רבה, רבי ישעיה מנחם מנדל אייזנו
שמיד. פיעטרקוב, ]תרס"ה[ 1905. חותמת של רבי יוסף 

צבי היילפרין )ראה לעיל(.
וולף  זאב  רבי  ראשון,  חלק  דוד,  בית  12-13. שו"ת 
וינה, תר"ף 1920. כרוך עמו: ספר מקור חיים  לייטער. 
שו"ת מאת רבי חיים סאגאלוביץ. וילנה, תרנ"ח 1898. 
מורי"י  בהגאון  "בנימין  מרבי  חתום  בעלים  רישום 
אהבת  דביהכנ"ס  ואבד"ק  בנואיארק  רב  לוי,  זללה"ה 
אברהם בני קוריץ". מעבר לשער "מקור חיים" הקדשה 
הרבנים  אוצר  ווילנא,  ]מרבני  המחבר  מאת  יד  בכתב 

378. Books with Signatures and 
Stamps of Rabbis   
1. Yeshu’ot Meshicho, Don Yitzchak 
Abarbanel. Koenigsberg, [1861]. Upon last leaf 
signature “Belongs to Rabbi Noach Chaim 
Avraham Shapira…of Samargan” [brother of 
Rabbi Refael Shapira of Volozhin].
2. Sefer Maharil, Warsaw, 1874. Ownership 
notations and stamps of Rabbi Yehudah 
(Yudel) HaLevi Segal, rabbinical author-
ity in Warsaw”, and Rabbi Yitzchak Dvoretz, 
Jerusalem. 
3. Isur VeHeiter, Rabbi Yona Ashkenazi. 
Cracow, 1883. Stamps of Rabbi “Avraham Ze'ev 
HaLevi Heller, Av Beit Din of Meripol” [killed 
in the Holocaust], and Rabbi “Mordechai 
Ya’akov Varkol formerly Rabbi in Kovna”.
4-9. Mekor Chaim, by Rabbi Alter Shapira. 
Chernowitz, [1926]. Bound together with the 
following books and pamphlets: Megillat 
Kohelet with Pri Chaim commentary; T'kafo 
Cohen; Ginat Vradim; Otzarot Yerushalayim 
sections 24-25; Hitnotzetzut Oro Shel 
Mashiach. Stamps “Moshe Ze'ev Reitzer” and 
“Yosef Zvi Heilprin, rabbinical authority of 
the congregation of Shamkot”. Notation at 
end of book T'kafo Cohen: “Purchased by our 
Rabbi Av Beit Din… in Nanash in the states of 
Ungar… Yekutiel Yudah Heilprin descendant 
of the Chacham Tzvi” [Otzar HaRabbanim 
11571, later rabbi of Nanash himself, his brother 
Rabbi Yosef Tzvi Halperin (Otzar HaRabbanim 
8964)]. 
10. Sha’ar Bat Rabbim. Piotrkow, 1904. 
Signatures and stamps: Shlomo Baumgarten, 
Vienna; Moritz Kretch = “Moshe Kretch 
Dayan of the congregation of Eizenstadt”.
11. Shvil HaMidrash Rabba, Rabbi Yishaya 
Menachem Mendel Eisenschmidt. Piotrkow, 
1905. Stamp of Rabbi Yosef Tzvi Heilprin (see 
above). 
12-13. Beit David responsa, first section, 

.]6087
14. קרית חנה דוד, ח"ב, מאת רבי דוד הכהן סקלי. ירוו
שלים, תרצ"ו ]1936[. בצדה הפנימי של הכריכה מודבק 
דף עם הקדשה מודפסת, ותוספת שם המקבל בכתב-יד 

אשכנזי.
זרה. ]שטרסבורג,  15. לחם סתרים, על מסכת עבודה 
חותמות  שער.  חסר  ראשונה[.  מהדורה   .1777 תקל"ז 
שונות של רבי אברהם עזריאל מירושלים. חתימות רבי 
"משה בכ"ר חיים הלוי נ"י". מספר הגהות בכת"י ספרדי.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

Rabbi Zev Wolf Leitner. Vienna, 1920. Bound 
together with: Mekor Chaim responsa by Rabbi 
Chaim Segalowitz. Vilna, 1898. Signed owner-
ship notation by Rabbi “Binyamin son of Y. Y. 
Levi, Rabbi in Noirk and Av Beit Din of the 
Ahavat Avraham Bnei Koretz synagogue”. 
On reverse side of Mekor Chaim title page, 
handwritten inscription by author [among the 
rabbis of Vilna, Otzar HaRabbanim 6087].
14. Kiryat Chana David, second section, by 
Rabbi David HaCohen Scali. Jerusalem, [1936]. 
Printed inscription glued on inside of binding 
with the addition of the name of the recipient 
in Ashkenazi handwriting. 
15. Lechem Starim, on Tractate Avodah 
Zarah. [Strasbourg, 1777, first edition]. Missing 
title page. Various stamps of Rabbi Avraham 
Azriel of Jerusalem. Signature of Rabbi “Moshe 
son of Chaim HaLevi”. Number of glosses in 
Sephardic handwriting. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $100
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הקדשות
Dedications

380. נכח השלחן - אזמיר, תרכ"ח - הקדשת 
המחבר

מרבי  השו"ע.  על  וחידושים  שו"ת  השלחן,  נכח  ספר 
חיים מרדכי לבטון אב"ד ור"מ אר"ץ ]=ארם צובא[ רבה. 

אזמיר, ]תרכ"ח 1868[. דפוס אהרן יהושע די שיגורה.
בעמוד לפני השער הקדשה בת 4 שורות "ממני המחבר 

ס"ט". הגאון המחבר נפטר כשנה לאחר הוצאת הספר.
אוצר  תרכ"ט,  בסיון  )נפטר  לבטון  מרדכי  חיים  רבי 
הרבנים 6485(, מגדולי חכמי ארם צובא, מכונה ע"י רבי 

ואברהם חמוי "ראש על אר"ץ רבה". חתום על שטר הת
ז' עמ'  קשרות חכמי אר"ץ משנת תקפ"ח )קובץ באו"י 

קא-קג(. ספרו זה מובא הרבה בספרי הפוסקים. 
כריכה  עש.  פגעי  טוב,  מצב  ס"מ.   29.5 דף.   ]1[ קמב,   ,]3[

379. אניה בלב ים – פיורדא, 1766 - הקדשת 
המחבר רבי בועז רוטשילד

ספר אניה בלב ים, על י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן 
וועל י"ג עיקרי האמונה. רבי בועז רפאל ראט-שילט ]רו

טשילד[. פיורדא, תקכ"ו 1766. מהדורה יחידה.
"נתתי  וחתימתו:  בכת"י  המחבר  הקדשת  השער  בדף 
במתנה להתורני המופלא מוהר"ר וואלף נר"ו, הק' בועז 
ים,  בלב  אני'  המחבר[  ]=בעל  ב"ה  שילט,  רוט  רפאל 

מאיטינגען".
מאיטינגן,  רוטשילד  רפאל  בועז  רבי  הגאון  המחבר 
נודעת  רבנים  פעלהיים. ממשפחת  בקהלת  ודיין  דרשן 
באשכנז, ]מאותה משפחה יצאה גם משפחת רוטשילד 

עתירת הממון[. ראה אודותיו חומר מצורף. 
בינוני, פגעי לחות ועש. כריכה  ד, עח דף. 20 ס"מ. מצב   ,]2[

ישנה, בלויה.
"גנזי   - מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף  נדיר. 

ישראל".

פתיחה: $180

380. Sefer Nochach Ha-Shulchan 
- Izmir, 1868 - Author's Dedication 
Sefer Nochach Ha-Shulchanm, Responsa and 
Novellae on the Shulchan Aruch. By Rabbi 
Chaim Mordechai Levton Av Beit Din Allepo 
(Aram Tzova). Izmir, [1868]. 
On the page before title page a 4 line dedication 
"from me the author". Author passed away a 
year after book's publishing. 
Rabbi Chaim Mordechai Levton, (Passed away 
1869, Otzar Ha-Rabbanim 6485), is of the most 
prominent sages of Allepo. This book is men-
tioned many times in books of Poskim. 
[3], 142, [1] leaves. 29.5cm. Good condition. 
Quality paper with moth damage. Original bind-
ing, color paper with leather spine, slightly worn 
and damaged.

Opening Price: $120

379. Oniya B’Lev Yam – Fürth, 1766 
– Dedication from Author Rabbi 
Bo’az Rothschild   
Oniya B’Lev Yam, on the thirteen attributes of 
the Torah and the thirteen principles of faith. 
Rabbi Bo’az Refael Rothschild. Fürth, 1766. 
Only edition. 
Handwritten dedication of author including 
his signature upon title page of book: “As a gift 
to the great Torah scholar Rabbi Wolf, Bo’az 
Refael Rothschild, author of Oniya B’Lev Yam, 
from Itingen”.
The author Rabbi Bo’az Refael Rothschild from 
Itingen, speaker and Dayan in the Pulheim com-
munity. From a well-known Ashkenazi rabbinic 
family, [the prosperous Rothschild family is a 
descendant of that family as well]. For more in-
formation related to him see enclosed material. 
[2], 4, 78 leaves. 20cm. Fair condition, mildew 
and moth stains. Old binding, worn. 
Rare. From Dr. Israel Mehlman’s private 
collection.

Opening Price: $180

מקורית, נייר צבעוני עם שדרת עור, מעט בלויה ופגועה.

פתיחה: $120

379380
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381. ידות נדרים - עם הקדשת המחבר רבי 
יודל רוזנברג

כל  )לביאור  נדרים,  מסכת  על  חידושים  נדרים,  ידות 
חידושים   – שני  חלק  עם  ובר"ן(  שברש"י  "כלומר" 
ורשא,  רוזנברג.  יודל  יהודה  רבי  בעניינים שונים, מאת 

תרס"ג 1902. מהדורה ראשונה.
דוב  לרבי  המחבר,  וחותמת  יד  בכתב  הקדשה  בשער, 

אריה ריטטער אב"ד רוטרדם.
הרבנים  אוצר  )תרכ"ד-תרצ"ו,  רוזנברג  יודל  יהודה  רבי 
7437(, גאון מופלג בנגלה ובנסתר, כיהן ברבנות בפולין 
ובטורונטו. חיבר ספרים רבים, מהם: זהר בלשון הקודש, 

נפלאות מהר"ל ותפארת מהרא"ל.  
88 עמ'. מצב בינוני. דבק נייר. דפים מנותקים. כריכה פשוטה.

פתיחה: $120

381. Yadot Nedarim – With 
Dedication by Author Rabbi Yidel 
Rosenberg  
Yadot Nedarim, novellae on Tractate Nedarim 
with second part – novellae on various matters, 
by Rabbi Yehuda Yidel Rosenberg. Warsaw, 
1902. First edition.
On title page, the writer's ink-stamp and his 
handwritten dedication to Rabbi Dov Aryeh 
Ritter of Rotterdam.
Rabbi Yehuda Yidel Rosenberg (1864-1936, 
Otzar Ha-Rabbanim 7437), a brilliant scholar, 
served as Rabbi in Poland and in Toronto. 
Wrote many books, amongst them: Zohar 
Beleshon Ha'Kodesh, Nifla'ot Maharal and 
Tof 'eret Maharal.
88 pages. Fair condition. Paper tape. Detached 
leaves. Simple binding.

Opening Price: $120

382. מנחת יהודה - הקדשת המחבר
ספר מנחת יהודה, ביאורים על כל סוגיא וסוגיא במסכת 
גיטין, רבי יהודה ]מאשיץ[ אב"ד ווילייקא. חלק ראשון, 

ווילנא, תרע"ג 1913.
הסכמת דוד המחבר הגאון רידב"ז אב"ד סלוצק וצפת. 

תמוז תער"ג.
המחבר,  וחתימת  בכת"י  ארוכה  הקדשה  השער,  בראש 
לרבי יצחק דאנושבסקי, בה הוא מברכו בברכות רבות 

ובכתיבה וחתימה טובה.
ליטא  רבני  מזקני  מאשיץ,  יהודה  רבי  הגאון  המחבר, 
)נהרג בשואה בשנת ת"ש, הי"ד(, ממלא מקומו ברבנות 

382. Minchat Yehuda – Author's 
Dedication  
Minchat Yehudah, explanations on all issues 
of the Tractate Gittin, Rabbi Yehuda [Mashitz], 
Rabbi of Vilyaka. Part 1, Vilna, 1913.
Approbation by the author's uncle (mother's 
brother) the Ridbaz, Rabbi of Slutzk and Safed. 
Tamuz, 1903.
At the top of the title page, a long dedication 
handwritten and signed by the author, to Rabbi 
Yitzchak Danoshevsky, blessing him with mul-
tiple blessings and with New Year wishes. 
The author, Rabbi Yehuda Mashitz, a promi-
nent Lithuanian rabbi (he was killed in the 
Holocaust in 1940), successor of his father-in-
law, Rabbi Shalom, Rabbi of Vilyaka, descen-
dent of the Rebbes of Koidenov.
Four lines of dedication, the first line is faded.
[2], 67 leaves, [1 leaf – Lu'ach HaTikun], 31.5cm.. 
Brittle and dark paper, good-fair condition. Moth 
marks. Original binding, worn.
Rare. Most copies were lost during World War I.
The listing in the Bibliography Institute CD is 
mistaken and was listed only according to the 
stereotype edition (New York 1961). Does not 
appear in the Vinograd and Rosenfeld CD.

Opening Price: $120

של חמיו רבי שלום אב"ד ווילייקא, ממשפחת אדמו"רי 
קוידינוב. 

הקדשה בת 4 שורות, השורה העליונה דהויה.
]2[, סז דף, ]1 דף - לוח התיקון[, 31.5 ס"מ. נייר יבש וכהה, 

מצב טוב-בינוני. סימני עש. כריכה מקורית, בלויה. 
נדיר. רוב הטפסים אבדו במלחמת העולם הראשונה. 

הרישום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה מוטעה ונעשה 
רק עפ"י מהדורת צילום )ניו-יורק תשכ"א(. אינו מופיע 

בתקליטור וינוגרד ורוזנפלד.

פתיחה: $120

381

382
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383. שו"ת חמדת משה / תרשיש שהם - 
הקדשת המחבר

אורח  ושו"ע  ש"ס  חידושי  שו"ת,  משה,  חמדת  ספר 
חיים )הלכות פסח(, מרבי משה פרלמוטר מו"צ בלודז'. 

ווארשא, תרנ"ו 1896.
חמדת הנפש,  נוספים מהמחבר: ספר  כרוך עם ספרים 
תרנ"ז  ווארשא,  משה.  חמדת  לספר  אחרון  קונטרס 
לספר  מילואים  ובסופו  שהם,  תרשיש  שו"ת   .1897

חמדת משה וחמדת הנפש. פיעטרקוב, תרס"ב 1902.
אהובי  "לכבוד  הקדשה  הראשון,  הספר  לשער  מעבר 
וחתימת  בכת"י  המופלג...",  והנגיד  החסיד  מחותני 

המחבר.
ניר  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   29.5 עמ'.   210 עמ';   50 עמ';   292

שביר עם פגיעות קלות במספר דפים. כריכה ישנה.

פתיחה: $100

383. Responsa Chemdat Moshe 
/ Tarshish Shoham – Author's 
Dedication 
Chemdat Moshe, responsa, novella on the 
Talmud and Shulchan Aruch Orach Chaim (the 
laws of Passover), by Rabbi Moshe Perlmutter, 
Rabbi in Lodz. Warsaw, 1896.
Bound with additional books by the author: 
Chemdat HaNefesh, the last booklet of the 
book Chemdat Moshe. Warsaw, 1897. Responsa 
Tarshish Shoham, and at the end addenda 
to the book Chemdat Moshe and Chemdat 
HaNefesh. Piotrkow, 1902. 
On the other side of the title page of the first 
book, a dedication "in honor of my beloved 
mechutan the Chassid and philanthropist…", 
handwritten and signed by the author.
292 pages; 50 pages; 210 pages. 29.5cm. Good-fair 
condition, brittle paper with minor damage to a 
few pages. Old binding.

Opening Price: $100

384. מלכי בקודש - ארבעה חלקים עם 
הקדשות המחבר

על  ומכתבים  שו"ת  א-ד,  חלקים  בקדש,  מלכי  ספר 
עפ"י  יהודית  במדינה  השלטון  דרכי  ועל  הציונות 
תרע"ט- לואיס,  סט  הירשענזאהן.  חיים  מרבי  ההלכה. 

תרפ"ג 1919-1923. 
נאה  הקדשה  כרך  בכל  כרכים,  בשלשה  א-ד  חלקים 

בעמוד שלפני השער, בכת"י וחתימת המחבר.
רבי חיים הירשנזון )תרי"ז-תרצ"ה, אוצר הרבנים 5961(, 
המפורסמים של  הדעות  מהוגי  וסופר משכיל,  גאון  רב 

והציונות הדתית. נולד בצפת ועבר עם משפחתו לירוש
לים, בה הקימו את דפוס הירשנזון. ממקימי "בית מדרש 
השתתף  הלאומית.  לספריה  אח"כ  שהפך  אברבנאל", 
בקונגרס הציוני הראשון. היגר לארה"ב ושימש כרב בעיר 
הובוקן שבניו ג'רזי. חיבר עשרות ספרים, שרובם עסקו 

בשאלת הקמת מדינה יהודית מנקודת מבט הלכתית.
עברית ואנגלית.

3 כרכים, כ-23 ס"מ. מצב טוב. כריכות מקוריות.

פתיחה: $200

384. Malki BaKodesh – Four Parts 
with Author's Dedications 
The book Malki BaKodesh, Part 1-4, responsa 
and letters on Zionism and on the manner of gov-
ernment in a Jewish state according to halacha.
By Rabbi Chaim Hirshenson. St. Louis, 
1919-1923.
Parts 1-4 in three volumes, each volume has 
a dedication on the page before the title page, 
handwritten and signed by the author.
Rabbi Chaim Hirshensohn (1857-1935, Otzar 
HaRabbanim 5961), was a great Rabbi and an 
educated author, a renowned religious Zionist 
philosopher. He was born in Safed and immi-
grated with his family to Jerusalem where he es-
tablished the Hirshensohn Printing Press. He was 
one of the founders of Beit Midrash Abarbanel 
which eventually became the National Library. 
He participated in the First Zionist Congress, 
immigrated to the US and served as rabbi in 
Hoboken, New Jersey. He authored dozens of 
books, most deal with the halachic aspect of the 
establishment of a Jewish state. 
Hebrew and English.
3 volumes, c. 23cm. Good condition. Original 
bindings.

Opening Price: $200

383
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385. עבודת הקרבנות - הקדשת המחבר
בבית  כהנים  עבודת  והלכות  סדר  הכהן,  עבודת  ספר 
המקדש. חלק א'. רבי אהרן הכהן. פיעטרקוב, ]תרע"ג[ 

1913. מהדורה ראשונה.
"הקדמה מאת הרב הגאון הצדיק בעהמ"ח ספר "חפץ 
הרה"ג  של  חותנו  שליט"א.  ברורה"  ו"משנה  חיים" 
זו כותב החפץ חיים:  המחבר שליט"א". בסוף הקדמה 
נס שנאבד בדרך ומצאו אחד  זה היה בו קצת  "ובספר 

ואחרי כמה שנים הוחזר להמחבר".
"אהרן  וחותמתו  המחבר  בכת"י  הקדשה  השער,  בראש 

הכהן, אב"ד נאוואשווענצאני פלך ווילנא". 
הרבנים  אוצר  )תרכ"ה-תרצ"ו,  הכהן  אהרן  רבי  הגאון 
1599(, חתנו של ה"חפץ חיים". רב בליטא ובתל-אביב. 
]1[, 6, ]2[, 86 עמ'. 23.5 ס"מ. מצב טוב, מספר דפים מנותו

קים. כריכה מקורית.

פתיחה: $120

385. Avodat Hakorbanot – 
Dedication by the Author 
Avodat HaCohen, Book of the priest's service, 
order and laws pertaining to the Cohanim ser-
vice in the Holy Temple. Vol. I. Rabbi Aharon 
Hacohen. Piotrkow, 1913. First edition.
"Introduction by the great Rabbi and sage, 
author of "Chafetz Chaim" and "Mishnah 
Berurah", father-in-law of the author". In the 
end of the introduction he records "this book 
underwent a small miracle, getting lost on the 
way and then found by someone who returned 
it to the author several years later".
On the title page, handwritten inscription and 
signature by author "Aharon Hacohen, Rabbi 
of Novoschwenzani, Vilna Region".
Rabbi Aharon Hacohen (1865-1936, Otzar 
HaRabbanim 1599), son-in-law of the Chafetz 
Chaim. Rabbi in Lithunia and Tel Aviv.
[1], 6, [2], 86 pages. 23.5cm. Good condition, sev-
eral pages detached. Original binding.

Opening Price: $120

386. "Glossed" Mishnah Berurah– 
with letters of Dedication for a 
Bar Mitzvah   
Mishnah Berurah, on Shulchan Aruch Orach 
Haim, Rabbi Yisrael Meir Hacohen. Vol. IV, 
(chap. 345-428). Warsaw, (1904). Third edition. 
Vol. VI, (chap. 530-697). Piotrkow, 1907. First 
edition.
Notes "Glossed" in pen and pencil on the pages 
preceding the title page [presumably in the au-
thor's handwriting, the "Chafetz Chaim"].
Interesting letters of dedication are pasted to the 
other side of both title pages, signed by Rabbi 
"Yosef Gershon Horowitz, Rabbinical judge 
in Jerusalem", who presented these books "as a 
gift from which to study" to his grandson upon 
his Bar Mitzvah, with the additional blessing "to 
grow, to succeed and to strengthen himself 
and become a Jew who is lucid in his studies". 
(A play on the words Mishnah Berurah).
Rabbi Yosef Gershon Horowitz (1869-1951), one 
of the great rabbis of Jerusalem and amongst 
the first judges in Rabbi Frank's rabbinical 
court. Nephew of the "Rabbi of Dubrovno" 
and replaced him in the Rabbinate of the "Me'a 
She'arim" neighborhood and in the leadership 
of the Me'a She'arim Yeshiva. Studied Jewish 
law and Kabbalah under Rabbi Naftali Hertz 
Halevi, Rabbi of Jaffa.
Vol. IV: [1], 196-290 leaves. Vol. VI: 164 leaves. 
23cm. Good condition. Original bindings with 
leather spines, worn.

Opening Price: $180

386. משנה ברורה "מוגה" - עם מכתבי 
הקדשה לבר-מצוה 

ישראל מאיר  רבי  חיים,  אורח  על שו"ע  ברורה,  משנה 
 .)1904( ווארשא,  שמה-תכח(.  )סימן  ד',  חלק  הכהן. 
הוצאה שלישית. חלק ו', )סימן תקל-תרצז(. פיעטרקוב, 

]תרס"ז[ 1907. מהדורה ראשונה.
ובעט  בעפרון  "מוגה"  רישומי  השער  לפני  בדפים 

]כנראה, בכת"י המחבר, בעל "חפץ חיים"[. 
מע הקדשה  מכתבי  מודבקים  השערים  לשני  ומעבר 

ניינים, בחתימת רבי "יוסף גרשון הורוויץ דומ"צ בעה"ק 
ירושלם ת"ו", שהעניק את הספרים "לדורון ולתלמוד" 
לנכדו במלאת לו שלש עשרה למצוות, ומברכו בברכת 
מושלם  יהודי  לאיש  והיית  והתחזקת  תצלח  "תגדל 

ומוכתר במשנה ברורה סדורה ומעולה".
הגאון רבי יוסף גרשון הורביץ )תרכ"ט-תשי"א(, מגדולי 
הרבנים בירושלים ומראשוני הדיינים בבית דינו של הרב 
וממלא מקומו  "הרב מדוברובנה"  בן אחיו של  פראנק. 
"ישיבת מאה  ובראשות  "מאה שערים"  ברבנות שכונת 

שערים". תלמידו בהלכה ובקבלה של רבי נפתלי הירץ 
הלוי אב"ד יפו.

חלק ד': ]1[, קצו-רץ דף. חלק ו': קסד דף. 23 ס"מ. מצב טוב. 
כריכות מקוריות עם שדרות עור, בלויות.

פתיחה: $180
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387. כהנת עולם – מתנה לאדמו"ר מויז'ניץ
על  חידושים  אחרון,  מהרשש"ך   – עולם  כהנת  ספר 
סוגיות הש"ס, מאת רבי שמעון הכהן שאטין. ווראנוב, 

]תרפ"ו 1926[.
מעבר לשער הקדשה בכת"י: "דורון דרשה לה"ג החתן 
ועטרת  החסידים  נזר  וביראה,  בתורה  המופלג  החו"ב 
הפרושים המפורסם בחכמתו ויראתו מו"ה משה יהושע 
ה"חיים"  אור  קוה"ק  לאדמו"ר  ]בן[  שליט"א  האגער 
ושמחת  מוויזניצא שליט"א... לאפריונו  ו"מאיר" לארץ 

לבו... יודא בן שרה רעזמיוועש". 
מקבל הספר הוא כ"ק האדמו"ר מוויזניץ בני-ברק - רבי 
נולד תרע"ו. בעודו בחור מילא  יהושע שליט"א.  משה 
את מקום אביו ברבנות וילחוביץ ועמד בראשות ישיבת 
את  אז  קיבל  וכנראה  תש"ב,  בשנת  נישא  גרוסוורדיין. 
הספר. נותן הספר רבי יהודה )רזמביש( נחשוני - לימים, 

עורך העיתון "שערים".
רבים.  כתמים  טוב.  מצב  יבש.  נייר  ס"מ.   29.5 דף.   2 מו,   ,]6[

כריכה חדשה.

פתיחה: $180

387. Kehunat Olam – Gift to the 
Admor of Vizhnitz   
Kehunat Olan, Chidushim on the Sugiot of 
the Shas, by Rabbi Shimon HaCohen Shatin. 
Vranov (Vranov Nad Toplou), [1926]. 
On other side of title page handwritten inscrip-
tion: “Gift to the groom… Moshe Yehoshua 
Hager…”.
Recipient of the book is the Admor of Vizhnitz 
Bnei Brak – Rabbi Moshe Yehoshua, born in 
1916. Prior to his marriage he already suc-
ceeded in inheriting his father’s position in the 
Velikhovich rabbinate and served as head of 
the Grosswardein Yeshiva. He married in 1942, 
and apparently received the book at that time. 
The book was given to him by Rabbi Yehudah 
Nachshoni, editor of the She’arim newspaper. 
[6], 46, 2 leaves. 29.5cm. Dry paper. Good condi-
tion. Many stains. New binding. 

Opening Price: $180
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הגהות
Glosses

388. שו"ת נודע ביהודה - הגהות מגדולי פראג בזמן המחבר והגהות 
חתומות מרבי בצלאל רנשבורג 

שו"ת נודע ביהודה, חלק שני, על אבן העזר וחושן משפט, מרבינו יחזקאל הלוי לנדא. 
פראג, תקל"ו 1776. מהדורה ראשונה.

עשרות הגהות למדניות ארוכות בכת"י, משני כותבים: חלקן חתומות ע"י כותבן "בצלאל 
יותר, שרבי בצלאל מכנהו בהגהותיו בשם  נכתבו ע"י כותב אחר, מוקדם  וחלקן  ר"ב". 

ליב קאס כרבי  רנשבורג, מזהים את הרב המשיג  רבי בצלאל  ]בשו"ת  ו"הרב המשיג". 
וויץ )ראשוויץ(, ראש בית הדין של ה"נודע ביהודה"[. הגהות אלו נדפסו בספר "שו"ת 
וחידושי רבינו בצלאל רנשבורג" )ירושלים, תש"ם(, עפ"י עותק זה. לחלק מהשגות אלו 

התייחס המחבר בעצמו, בספרו "נודע ביהודה", מהדורה תניינא, ראה להלן. 
הגאון רבי בצלאל ר"ב רנשבורג )תקכ"ב-תקפ"א(, מגדולי דורו ומחכמי פראג. מתלמידי 
ה"נודע ביהודה". בהקדמת ספרו "הורה גבר" כותב רבי בצלאל על מורו ורבו: "מדי שבת 
"גדול האחרונים".  הוא מכנהו  ובתשובותיו  תורה מפיהו"  לא מנעתי לשמוע  בשבתו... 
חלק מהשגות אותו משיג, שלח רבי בצלאל לרבו המחבר, שהשיב לו במהדורה תניינא 

)או"ח סי' ס"ה(: "אהובי ידידי הבחור המופלא וחכים טובא... הר"ר בצלאל י"ץ. דבריך 
הטובים אשר אזרת חיל ללחום את המשיג ולהצדיק את אשר כתבתי בנו"ב".

יהונתן  רבי  תלמיד   ,)1782 תקמ"ג  תשרי  )נפטר  קאסוויץ  )ראשוויץ(  ליב  רבי  הגאון 
אייבשיץ, מגדולי גאוני פראג. מוזכר הרבה בספרי ה"נודע ביהודה" בתואר "ראש בי"ד 

דקהלתנו". חתום בין חכמי העיר פראג כבר משנת תק"ח 1748.
בהערה על סימן מ"ו כותב הרב המשיג: "ומן הירושלמי שהביא המחבר הגאגה"ל נר"ו 
]אותה הערה, נעתקה כנראה בכת"י של ר"ב[. להשגה זו מתייחס  מוכח... כהרא"ש...". 
ה"נודע ביהודה" בעצמו, במהדורה תניינא )אה"ע סי' נ"ו(: "ועל דבר אשר כתב בשם הרב 
מו"ה ליב ראשוויץ שהשיב על מה שכתבתי בחיבורי נו"ב חלק אה"ע סימן מ"ו... וע"ז 

השיב מוהר"ל הנ"ל שמהירושלמי הזה מוכח אדרבה כהרא"ש...".
אוטוגרף חשוב ומעניין.

]1[, קנז דף, 34 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה. כתמים. כריכה ישנה מנותקת.

פתיחה: $5000
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388. Noda Bi-Yehuda Responsa – Glosses from the 
Great Prague Scholars Contemporary to the Author 
and Glosses Signed by Rabbi Betzalel Rensburg 
Noda Bi-Yehuda responsa, second volume, on the Even Ha-Ezer and the 
Choshen Mishpat, by Rabbi Yechezkel Ha-Levi Landau. Prague, 1776. First 
edition.
Dozens of lengthy, handwritten, scholarly glosses by two authors: some 
of them signed by “Betzalel”. Some were written by a different, earlier 
writer, whom Rabbi Betzalel refers to as “Ha-Rav Ha-Mesig” in his glosses. 
[In Rabbi Beltzalel Rensburg’s response, Ha-Rav Ha-Mesig is identified 
as Rabbi Leib Kocewicz (Rashowicz), head of the “Noda Bi-Yehuda” Beit 
Din]. These glosses were printed in “Rabbi Betzalel Rensburg’s Responsum 
and Innovative Commentaries” (Jerusalem, 1980), based on this copy. 
The author himself relates to some of those insights in his book “Noda 
Bi-Yehuda”, second edition, look further.
The great Rabbi Betzalel Rensburg (1762-1821), of the greatest Prague sages 
of his generation. Was among the Noda Bi-Yehuda’s disciples. In the intro-
duction of his book “Horah Gever”, Rabbi Betzalel writes about his spiritual 
mentor: “Every Shabbat… I had to hear his words of Torah” and in his re-
sponsa, he refers to him as “the Greatest of the Acharonim”. Rabbi Betzalel 
sent some of his insights to his Rabbi, who responded to them in the second 
edition: “My dear friend, the exceptional young man… Rabbi Betzalel. 
Your words are good and your courage is great for having fought the 
Mesig and supported what I have written in the Noda Bi-Yehuda”.
The Gaon Rabbi Leib (Rashowicz) Kocewicz (passed away in 1782), was 
among Rabbi Yonatan Eibshitz’s disciples. Rabbi Yonatan Eibshitz was of 
the greatest Prague sages. He is mentioned many times in the “Noda Bi-
Yehuda” as the “Head of our congregation’s Beit Din”. He was counted as 
one of Prague’s sages since 1748. 
 [1], 157 leaves, 34cm. Good condition. Thick paper. Stains. Old and detached 
binding.

Opening Price: $5000
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389. חומת אנך – הגהות וחתימות רבי חיים פאלאג'י
פיסא,  מהחיד"א.  אנך,  חומת  פירוש  עם  אחרונים,  נביאים  ג',  חלק  ועשרים,  ארבעה 

]תקס"ג 1803[. מהדורה ראשונה.
מספר חתימות של הגאון רבי חיים פאלאג'י. עשרות הערות בשני סוגי כת"י, חלקן בכתב 
ידו הזעיר. בדף פ"ב הערה הפותחת במילים "אישתמיט מיניה" חתומה "החבי"ף ס"ט". 
יתכן שגם ההערות האחרות בכתה"י הגדול יותר הן מהרב החבי"ף, )בגיל צעיר יותר( 
באחת מהן מוזכר ספר "ארץ יהודה לרבי יהודה טנוג'י נר"ו" - רבי יהודה טנוג'י נפטר 

בצפת בשנת תקצ"ה ואם כן הדברים נכתבו לפני שנת תקצ"ה(.
והגאון רבי חיים פאלאג’י, ]החבי"ף[ רבה של אזמיר )תקמ”ח-תרכ”ח(. מגאוני דורו המפו

רסמים. חיבר תשעים וחמישה ספרים בהלכה, בחידושים, בדברי אגדה ומוסר.
קצ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגעי עש. כריכת עור.

פתיחה: $1300

389. Chomat Anach – Glosses and Signatures of Rabbi 
Chaim Palagi  
Arba'ah Ve’esrim, part III, Nevi'im Achronim, with commentary Chomat 
Anach by the Chida. Pisa, [1803]. First edition.
A few signatures by the Ga'on Rabbi Chaim Palagi. Many comments appear 
in two types of handwritings; some in his tiny handwriting. On page 82, a 
comment opening with the words “Ishtamit Minya”, signed "HaChabif". 
The other comments in larger handwriting are possibly by Rabbi Chabif 
(when he was younger). In one of them the book "Eretz Yehudah by Rabbi 
Yehuda Tanugi" is mentioned – Rabbi Yehudah Tanugi died in Safed in 
1835 and if that is the case, it was written prior to 1835).
The Ga'on Rabbi Chaim Palagi, [Chabi'f] Rabbi of Izmir (1788-1868) was 
among the famous Geniuses of his generation. Wrote ninety-five books on 
Halacha, Chidushim, Aggada and Mussar.
190 leaves. 20.5cm. Good condition. Stains. Moth damage. Leather binding. 

Opening Price: $1300
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391. הגהות עתיקות על טור יורה דעה - 
ונציה, 1564

 -  1564 שכ"ד  ]ונציה,  יוסף.  בית  עם  דעה.  יורה  טור, 
מהדורה שניה של בית יוסף[.

חתימות רבניות מסולסלות, של: "...משה ב"ר מכלוף... 
צט2(;  )בדף  שלמה"  בן  "מרדכי  קטו2(;  )בדף  תמו"ך" 

391. Ancient Glosses on Tur 
Yoreh Deah – Venice, 1564  
Tur, Yoreh Deah with the Beit Yosef. [Venice, 
1564 – second edition of the Beit Yosef]. Curly 
Rabbinic signatures of "…Moshe son of Rabbi 
Machluf…" (On Leaf 115b); "Mordechai son of 
Shlomo" (On Leaf 99b); "Shlomo son of Rabbi 
Avraham Peretz" (at the end of the index in the 
beginning of the volume).
Ancient glosses in Oriental handwriting by 
three people [apparently the three that signed], 
In early handwriting: index, corrections and 
appendixes. In handwriting from a later period: 
novella and copy of corrections from the book 
Bedek HaBayit. In the third handwriting [of 
Rabbi Shlomo Peretz?]: short notes and novella.
36cm. Damaged copym, missing beginning and 
end (exists: index of clues to the laws, Simanim 
57-179). Poor condition, stains and wear. Missing 
text in corners. Most of the notes are slightly cut 
off. Very worn binding.

Opening Price: $150

390. שלחן ערוך חושן משפט – ונציה, 
של"ד 1574 - מאות הגהות עתיקות

שלחן ערוך, חלק חשן משפט, ויניציאה, של"ד )1574(. 
מהדורה חמישית בחיי המחבר.

בגליונות הספר מאות הגהות, בכת"י ספרדי עתיק. 
קסד, ]1[ דף. ]חסרים מס' דפים במפתחות, ונמצא במקומם 
דף ממפתחות אבן העזר[, 20.3 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי 
דהו  וחלקן  קצוצות  מההגהות  חלק  עש.  פגעי  ומעט  לחות 

בכתמי הלחות. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

390. Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat – Venice, 1574 – Hundreds 
of Ancient Glosses  
Choshen Mishpat section of the Shulchan 
Aruch, Venice, 1574. Fifth edition during life-
time of author. 
Hundreds of glosses in ancient Sephardic 
handwriting throughout the book.
164, [1] leaf. [A number of pages missing from 
the indexes, replaced with an index page of Even 
Ha’ezer], 20.3cm. Good-fair condition, stains of 
mildew and some moth damage. Some glosses cut 
off and some faded due to mildew stains. New 
binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800

המפתחות  )בסוף  פרץ"  אברהם  ב"ר  ס"ט  "שלמה 
בראשית הכרך(. 

הגהות עתיקות בכת"י מזרחי משלשה כותבים ]כנראה 
ומשלשת החותמים[. בכת"י מוקדם: ציוני מפתחות, תי

קונים והוספות. בכת"י מתקופה מאוחרת יותר חידושים 
ובכת"י השלישי  הבית"  "בדק  תיקונים מספר  והעתקת 

]של רבי שלמה פרץ?[: הערות קצרות וחידושים.
36 ס"מ. עותק פגום וחסר תחילה וסוף )נמצאים: מפתח רמזי 
חסרון  ובלאי.  כתמים  גרוע,  מצב  נז-קעט(.  סימנים  הדינים, 
טקסט בפינות. רוב ההערות קצוצות מעט. כריכה בלויה מאד.

פתיחה: $150
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392. שו"ע חושן משפט – ונציה, 1577 – 
הגהות בכתב-יד תימני

"לפני  מיניאטורית  מהדורה  משפט,  חושן  ערוך,  שלחן 
בחיקם".  ישאוהו  למען  קטן  בכרך  נערים  עם  זקנים 
אליויזי  דפוס   .]?1577 של"ח  או   ?1574 ]של"ד  ונציה, 

בראגדין. 
)תימן?(,  מרובע  מזרחי  יד  בכתב  רבות  והגהות  הערות 

יתכן כי ההגהות מכמה כותבים. חתימות.
ד-שנט, )1( דף )חסרים: שלשה דפים ראשונים, ודפים יג-כד, 
בינוני- מצב  ס"מ.   14 בכת"י(.  הושלמו  יג-כד  דפים  קמד; 

גרוע, דפים בלויים עם פגיעות בטקסט, כתמים. כריכת עור 
מעוטרת ופגועה בסגנון תימני.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

392. Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat – Venice,  1577 – Glosses in 
Yemenite Handwriting
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, miniature 
edition. Venice, [1574? or 1577?]. 
Many comments and glosses in oriental square 
[Yemenite?] handwriting. It is possible that 
the glosses are from a number of authors. 
Signatures. 
4-359, (1) leaf (missing: first three pages, pages 
13-24, 144; pages 13-24 replaced in handwrit-
ing). 14cm. Fair-poor condition, worn pages with 
damage to text, stains. Ornate leather binding, 
damaged (Yemenite style binding). 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

393. טור אורח חיים, ונציה שכ"ו - הגהות
טור אורח חיים, עם בית יוסף. ]ונציה, שכ"ו 1566. דפוס 
זואן גריפו / או: ונציה, שמ"ט 1589 דפוס זואן דיגארה[. 
בגליונות מאות הגהות ארוכות בכת"י מזרחי ]טורקיה?, 
שנות הת'-ת"ק[. רוב ההגהות הן מדבריו של ספר "שיירי 

כנסת הגדולה" וחלקן הוספות והערות למדניות.
)חסר תחילת הספר( רמא-תס דף. 35 ס"מ. מצב טוב-בינוני, 
כתמים ובלאי. כריכה חדשה עם שדרת-עור )כיתובים מוטעים 

על הכריכה(. 

פתיחה: $800

393. Tur Orach Chaim - Venice, 
1566 – Glosses  
Tur Orach Chaim, with Bet Yosef. [Venice, 
1566 / or: Venice, 1589].
On the sheets: hundreds of lengthy glosses in 
oriental handwriting [Turkey?, 1640-1740]. 
Majority of the glosses are brought from the 
book "Shayarei Knesset Hagdolah", of which 
some are erudite additions and comments.
(Beginning of book is missing) 241-460 leaves. 
35cm. Good-fair condition, stains and wear. New 
binding with leather spine (incorrect captions on 
binding).

Opening Price: $800

391392393
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394. שו"ת מהר"ם - פראג, שס"ח - הגהות 
עתיקות

פראג,  )מרוטנבורג(  ממהר"ם  ותשובות,  שאלות  ספר 
שער  כ"ץ[.  בצלאל  יוסף  בן  משה  ]דפוס   .1608 שס"ח 
חתן המהר"ל  הכהן  יצחק  רבי  מצויר, הקדמה מהמו"ל 

מפראג. 
הגהות עתיקות, עם תוכן, בשני מקומות מביא הכותב 
כ"ד  מנין  ]בענין  נר"ו"  אמ"ו  "אדוני  שפסק  דברים 
שנקרע.  ספר-תורה  ובענין  חברו  מינקת  לדין  חודש 
יתכן שהכותב הוא תלמידו של האב"ד המתיר המוזכר 
בשו"ת "חינוך בית יהודא" )פפד"מ, תס"ה( בסימן קכ"ז[. 
ההגהות נכתבו לאחר שנת תנ"א )1691(, שכן מוזכר בהן 

ספר "בית הלל" שנדפס בשנת את"ן. 
עש,  פגעי  פגמים  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   31.5 דף.  ה-קיד  ב, 
מספר גזירות ופגיעות בלאי בשוליים. ההגהות קצוצות מעט. 

כריכה לא מקורית.

פתיחה: $650

395. שו"ת מהרי"ל - האנווא ש"ע - הגהות 
עתיקות 

האנווא,  )מהרי"ל(.  סג"ל  יעקב  רבי  ותשובות,  שאלות 
ש"ע )1610(. מהדורה שלישית. שער מצויר.

בהערה  עתיק.  בכת"י אשכנזי  ארוכות  למדניות  הגהות 
בדף יט המחבר כותב "ובחדושי הארכתי יותר". חתימות 

בעלים עתיקות מחוקות. 
שיקומים  עש.  ופגיעות  כתמים  בינוני,  מצב  ס"מ.   19 דף.  עב 

בדף השער. כריכה לא מקורית.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

394. Maharam Responsum - 
Prague, 1608 – Antique Glosses  
Responsum by Rabbi Meir of Rothenburg 
Prague, 1608. Illustrated title page, with a 
foreword by the publisher Rabbi Yitzchak Ha-
Cohen, son in law of the Maharal of Prague.
Antique, content filled glosses, the author men-
tions his Rabbi rulings in two places [on the 24 
month count for the Mineket Chavero and on 
the topic of a torn Sefer Torah. The author of 
the glosses may be the disciple of the Av Beit 
Din who is mentioned in the “Chinuch Beit 
Yehuda” responsum (Frankfurt am main 1705), 
Siman 127]. The glosses were written after 1691, 
since they mention the “Beit Hillel” which was 
printed that year.
2, 5-114 leaves. 31.5cm. Good-fair condition, flaws, 
moth damage, several cuts and damages worn 
margins. The glosses are slightly cut. Rebound.

Opening Price: $650

395. Responsa of Maharil – 
Hanau, 1610 – Old Glosses  
Responsa, Rabbi Ya'akov Segal (Maharil). 
Hanau, 1610. Third edition. Illustrated title 
page.
Lengthy and erudite glosses in old German hand-
writing. In a comment on page 19, the author 
notes "and I expanded at more length in my 
novellae". Old obliterated signatures of owners.
72 leaves. 19cm. Fair condition, stains and moth 
damage. Restoration on title page. Not the origi-

nal binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $400 394
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397. קצות החושן – קניגסברג, תרי"ט 
– הגהות

ספר קצות החושן, ביאור על שו"ע חושן משפט, חלקים 
א-ב, מאת רבי אריה ליב הכהן הלר. קניגסברג, ]תרי"ט 

 .]1859
סימנים  עשרים  על  בעיקר  למדניות,  הגהות  עשרות 
נ"י".  הרב  "מאאמו"ר  צוין:  ההגהות  בכמה  הראשונים. 

חלק מההגהות חתומות ]"אמ"ל"?[.
37 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים.

פתיחה: $300

396. ירושלמי סדר זרעים – הגהות רבי 
יחיאל מיכל גולדשלאג אב"ד שעפס – חתימת 

רבי דוד גראס אב"ד טאב

]זיטומיר,  זרעים.  וסדר  ברכות  ירושלמי, מסכת  תלמוד 
תר"ך  1860[.

"יחיאל  רבי  של  בעלים  חותמת  שביעית  מסכת  בסוף 
באגדה  הערות  כ-15  הספר  בדפי  שעפס".  אב"ד  מיכל 
אחת  תוכן  מיכל.  יחיאל  רבי  של  ידו  בכתב  והלכה 
אמת",  "אמרי  שבספרו  החידושים  בין  נדפס  ההערות 

שאר ההערות לא יצאו בדפוס. ] ראה חומר מצורף[.
אוצר  )תקצ"א-תרע"ח,  גולדשלאג  מיכל  יחיאל  רבי 
שנה,   70 ברבנות  שימש  מופלג,  גאון   .)9259 הרבנים 
מתוכן 53 שנה כאב"ד שעפס. חיבר כ-18 ספרים, רובם 

לא נדפסו.

396. Jerusalemite Talmud Seder 
Zera'im – Glosses by Rabbi Yechiel 
Michal Goldshlag Rabbi of Shepps 
– Signature by Rabbi David Gross 
Rabbi of Tabb  
Jerusalemite Talmude, Tractate Berachot and 
Seder Zeraim. [Zhitomir, 1860].
At the end of Tractate Shevi'it ownership 
ink-stamp of Rabbi "Yechiel Michal Rabbi of 
Shepps". Within the book appear about 15 
Aggadic and halachic comments handwritten 
by Rabbi Yechiel Michal. One of the comments 
was printed amongst the novellae in his book 
"Imrei Emet", the other comments have never 
been printed [see attached material].
Rabbi Yechiel Michal Goldshlag (1831-1918, 
Otzar Ha'Rabbanim 9259). An outstanding 
Ga'on, served for 70 years as Rebbe, 53 of which 
as Rebbe of Shepps. Wrote some 18 books, most 
of which were not printed.
Signature and ownership ink-stamp of Rabbi 
David Gross of Tabb. Served as Dayan in 
Pressburg. Author of "Zahav Sheva".
Incomplete book [missing: title page and follow-
ing leaf, 2 leaves in the middle, at the end of the 
book parts are missing starting at the middle of 
tractate Bikurim]. 37cm. Fair-poor condition. 
Moth damages. Detached leaves.

Opening Price: $150

חתימה וחותמת בעלים של רבי דוד גרוס אב"ד טאב. 
שימש כדיין בפרשבורג, מחבר ספר "זהב שב"א".

ספר חסר ]חסרים: דף השער ודף שאחריו, 2 דפים באמצע, 
וכן חסר הספר בסופו מאמצע מסכת ביכורים[. 37 ס"מ. מצב 

בינוני-גרוע. כתמים. פגעי עש. דפים מנותקים.

פתיחה: $150

397. Ktzot 
HaChoshen – 
Koenigsberg, 1859 
– Glosses   
Ktzot HaChoshen, com-
mentary on Shulchan Aruch 
Choshen Mishpat, sec-
tions 1-2, by Rabbi Aryeh 
Leib HaCohen Heller. 
Koenigsberg, [1859].
Dozens of erudite glosses, 
mainly of the first twenty 
sub-chapters. Some of the 
glosses note: “From our 
leader and mentor the 
Rabbi”. Some of the glosses 
signed [“A.M.L”?]. 
37cm. Good condition. Stains. 
Minor tears. 

Opening Price: $300

396
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398. נודע ביהודה – לובלין תרל"ג – הערות 
בכתב-יד

רבי  מאת  א-ב,  חלקים  תניינא,  מהדורא  ביהודה,  נודע 
יחזקאל סג"ל לנדא. לובלין, תרל"ג 1873.

בגוף הספר הערות למדניות וציונים בכת"י. רוב ההערות 
יוסף הכהן שווארץ  רבי  הגאון  בכתב-ידו האופייני של 
]חלק  תרל"ה-תש"ד.  יוסף"  "וילקט  בעל  מגרוסוורדיין 

מההערות בכתב-יד מוקדם יותר[.
חתימות וחותמות רבי "דוד אויערבאך" מירושלים.

]8[, 108; 174; ]2[, 202; 58, 61-68 עמ'. 27 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. כריכה פגומה ומנותקת.

פתיחה: $100

398. Nodah B'Yehuda – Lublin, 
1873 – Handwritten Notes  
Nodah B'Yehuda, second edition, Parts 1-2, by 
Rabbi Yechezkel Segal Landau. Lublin, 1873.
Handwritten scholarly notes and marks inside 
the book. Most notes are in the characteristic 
handwriting of Rabbi Yosef HaCohen Shwartz of 
Grosswardein, author of VaYelaket Yosef, 1875-
1944. [Some notes are in earlier handwriting].
Signatures and stamps of Rabbi David Auerbach 
of Jerusalem.
[8], 108; 174; [2], 202; 58, 61-68 pages. 27cm. 
Good condition. Stains. Damaged and detached 
binding.

Opening Price: $100

399. עצי העולה - סיגעט, תרנ"ט – הגהות 
רבי אברהם  ערוך, מאת  על השלחן  העולה,  עצי  ]ספר 
חיים איינהורן. מ.-סיגעט, תרנ"ט 1899[. חלק שני. 14 
שערי טוהר, על  דף חסרים בראשיתו. כרוך עמו: ספר 
דיני הלכות נדה ודיני מקואות, מאת רבי אברהם חיים 
הגהות  עשרות   .]1901[ תרס"א  מ.-סיגעט,  איינהורן. 
ליב  אברהם  רבי  בעלים:  חותמות  הגליונות.  בשולי 

399. Atzei Ha'Olah – Siget, 1899 
– Glosses  
[Atzei Ha'Olah on the Shulchan Aruch, by 
Rabbi Avraham Chaim Einhorn. M.-Siget, 
1899]. Part 2. 14 leaves missing in beginning. 
Bound with: Sha'arei Tohar, on the laws of 
nidah and mikvaot (ritual baths), by Rabbi 
Avraham Chaim Einhorn. M.-Siget, 1901. 
Dozens of glosses on margins of sheets. Owners' 
stamps: Rabbi Avraham Leib Zilberman, 
Rabbi of Safed and settlements; library of 
Rafael Zilberman, Safed. Attached: a complete 
copy of the book Atzei Olah, Parts 1-2. M.-
Siget, 1887-1889, to complete the missing leaves 
(owners' inscriptions and stamp: Yosef Aryeh 
Hoffman, few glosses).
Varied size and condition. Dry paper, tears. 

Opening Price: $100

400. שולחן ערוך – חושן משפט - הגהות
שו"ע חושן משפט, חלקים א-ב. עם תורת כהנים, סמ"ע 

ושפתי כהן. הומבורג ]Homburg[, ]תק"ב, 1742[. 
הגהות למדניות רבות, בכת"י עתיק מתקופת ההדפסה 
)רובן מעט קצוצות(. מעבר לשער של חלק א' חתימות 
"שייך  ליב".  יהודה  מוהר"ר  בן  "אריה  בעלים:  ורישומי 

להרבני המובהק מוהר"ר מאיר בן מו"ה אהרן ז"ל". 
חלק א': ]4[, ה, שם דף. חלק ב': ]1[, שמא-תרח, ו-טו דף. 32 
ס"מ. מצב בינוני-גרוע, בלאי בפינות העליונות, פגעי עש קלים 

וכתמים. כריכות לא מקוריות, בלויות.
מאוסף דב מייזל.

פתיחה: $150

רפאל  ספרית  והמושבות;  צפת  ור"מ  ראב"ד  זילברמן, 
זילברמן, צפת.

מצורף: עותק שלם של ספר עצי העולה, חלקים ראשון 
ושני. מ.-סיגעט, תרנ"ז-תרנ"ט ]1887-1889[, להשלמה 
מעט  הויפמאן,  ארי'  יוסף  וחותמת:  בעלים  )רישום 

הגהות(. 
גודל ומצב משתנים. נייר יבש, קרעים.

פתיחה: $100

398
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401. טור אבן העזר - הגהות וחתימות
הבית.  ובדק  משה  דרכי  יוסף,  בית  עם  העזר,  אבן  טור 

ברלין, תס"ב )1702(.
הגהות בכת"י עתיק מתקופת ההדפסה. 

לעמ הירש  צבי  רבי  מהן:  בעלים,  וחותמות  וחתימות 
"פסקי  ספר  מחבר  בעל  שטאלאוואע  החופ"ק  פערט 

הגר"א". חותמת וחתימת צנזור משנת 1837.
כמה  בשולי  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   33.5 דף.   ]7[ קס, 
דפים, כתמי חלודה. כריכת עץ ועור פגומה עם שרידי אבזמים.

פתיחה: $250

400. Shulchan Aruch – Choshen 
Mishpat – Glosses  
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Parts 1-2. 
With Torat 
Cohanim, Sma and Siftei Cohen. Homburg, 
1742.
Many learned glosses, in ancient handwriting 
from the time of printing (most are slightly 
cut off). On the reverse side of the title page of 
Part 1 are owners' signatures and inscriptions: 
"Aryeh son of Yehuda Leib". "Belongs to My 
Teacher Rabbi Meir son of Aharon".
Part 1: [4], 5, 340 leaves. Part 2: [1], 341-608, 6-15 
leaves. 32cm. Fair-poor condition, wear in upper 
corners, minor moth damage and stains. Non-
original bindings, worn. 
Dov Meisel collection.

Opening Price: $150

401. Tur Even Ha’Ezer – Glosses 
and Signatures   
Tur Even Ha’Ezer, including Beit Yosef, Darkei 
Moshe and Bedek HaBayit. Berlin, 1702. 
Glosses in ancient handwriting from printing 
period. 
Owner signatures and stamps, among them: 
Rabbi Tzvi Hirsch Lempert of the congregation 
of Stalave author of the book Piskei HaGra. 
Censorship signature and stamp from the year 
1837.
160, [7] leaves. 33.5cm. Good-fair condition, signs 
of wear on some page margins, foxing. Damaged 
wood and leather binding with buckle remnants. 

Opening Price: $250

402. שו"ע יורה דעה – פיורדא, 1725 - 
הגהות עתיקות רבות

ספר אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה, עם טורי זהב 
שמואל  רבי  דפוס   .]1725[ תפ"ה  פיורדה,  כהן.  ושפתי 

בונפט. 
ההדפסה.  מתקופת  עתיק  בכת"י  )כמאה(  רבות  הגהות 

402. Shulchan Aruch Yoreh De'ah 
– Furth, 1725 – Many Old Glosses 
Sefer Ashley Ravreve, Shulchan Aruch Yoreh 
De'ah, with Turei Zahav and Siftei Cohen. 
Furth, 1725. Published by Rabbi Shmuel Bonfet.
Numerous glosses (about one hundred) in old 
handwriting from time of publication. In one 
of the comments (p. 210b) the writer notes "…I 
heard this from my father". Most of the com-
ments clarify or summarize the words of the 
Shach, and include his rulings in practice. 
[5], 352 Leaves. 33cm. Good-fair condition, moth 
damaged, stained. Some of the comments are 
cropped. Old binding with leather spine.

Opening Price: $400

"...מקובלני  מזכיר  הכותב  רי2(  )דף  ההערות  באחת 
מאמ"ו". רוב ההערות הן ביאורים בדברי הש"ך וסיכום 

תוכן דבריו והמסקנות העולות לדינא.
]5[, שנב דף. 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגעי עש, כתמים. חלק 

מההערות קצוצות. כריכה ישנה עם שדרת עור. 

פתיחה: $400

401

402

400
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403. שלחן ערוך – חתימות והגהות רבי 
שמואל העליר – חתימות רבי יצחק לורברבוים

פרי  והש"ך,  הט"ז  פירושי  עם  דעה,  יורה  ערוך,  שולחן 
מגדים, פתחי תשובה וחוות דעת. זיטאמיר, תרכ"ו 1865.
העליר  שמואל  רבי  של  רבות  חתימות  הספר  בדפי 
הגהות  וכן  בספריו[,  רבים  במקומות  לחתום  ]כדרכו 
יצחק  "הק'  של  חתימות  מספר  כן,  כמו  ידו?[.  ]בכתב 

]לורברבוים[ נכד הגאון מליסא ז"ל".
הרבנים  אוצר  )תקמ"ו-תרמ"ד,  העליר  שמואל  רבי 
19134(. גאון בתורה, בקי בחכמות ורופא, נתגדל בבית 
כיהן  ישראל.  לארץ  בעצתו  ועלה  מלובלין"  "החוזה 

כרבה של צפת במשך ששים שנה. 
רבי יצחק לורברבוים, נכד הגאון רבי יעקב לורברבוים 
בעל "חוות דעת" ו"נתיבות המשפט". היה חתנו של רבי 

שמואל העליר.
מספור עמודים משובש. חסר עמוד השער הראשון. שערים 
נפרדים להלכות טריפות, מליחה ותערובות. 22.5 ס"מ. מצב 

בינוני. כתמים. בלאי ופגעי עש. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $150

404. מחזיק ברכה להחיד"א - עם הגהות
ספר מחזיק ברכה, הוספות והשלמות לספר ברכי יוסף. 
ליוורנו,  )החיד"א(.  אזולאי  דוד  יוסף  חיים  רבי  מהגאון 

]תקמ"ה 1785[. דפוס קאשטילו ואליעזר סעדון.
]קרוב  מזרחי  עתיק  בכת"י  )קצוצות(,  הגהות  מספר 
יד  בכתב  חיד"א,  הגאון  המחבר  הוספות  שהן  לודאי 

קדשו - ראה תוכן ההגהה בדף צט[. 
חותמות בעלים מאלג'יר.

404. Machzik Brachah by the 
Chida – with Glosses  
The book Machzik Bracha – additions and 
supplements to the work "Birkei Yosef". By 
Rabbi Chaim Yosef David Azulai (the Chida). 
Livorno, [1785].
Several (cut-off) handwritten glosses in antique 
oriental handwriting [almost certainly by the 
Chida himself, in his own handwriting – See 
content of gloss on leaf 99].
Ownership stamps from Algeria.
[2], 136, 114 leaves. Fair condition, moth dam-
ages and holes, red binding with leather spine, 
with damages and tear at top of spine.

Opening Price: $300

403. Shulchan Aruch – 
Signatures and Glosses of Rabbi 
Shmuel Heller – Signatures of 
Rabbi Yitzchak Lorberbaum  
Shulchan Aruch, Yoreh Deah, with commen-
tary of Taz and Shach, Pri Megadim, Pitchei 
Teshuva and Chavat Da'at. Zhitomir, 1865.
On book leaves many signatures of Rabbi 
Shmuel Heller [he was accustomed to signing 
in many places in his books], and also glosses 
[in his handwriting?]. Likewise, several signa-
tures of "Yitzchak [Lorberbaum], the grand-
son of the Ga'on of Lissa". 
Rabbi Shmuel Heller (1786-1884, Otzar 
HaRabbanim 19134). A Torah giant, proficient 
in many areas including medicine, was raised 
in the home of the Seer of Lublin and followed 
his advice to immigrate to Eretz Yisrael. Served 
as rabbi of Safed for 60 years.
Rabbi Yitzchak Lorberbaum, grandson of 
Rabbi Ya'akov Lorberbaum, author of Chavat 
Da'at and Netivot HaMishpat. Son in law of 
Rabbi Shmuel Heller.
Faulty pagination (missing: first title page). 
Separate title-pages for the laws of treifot, meli-
cha and ta'arovot.
22.5cm. Fair condition. Stains. Wear and moth 
damage. Non-original binding.

Opening Price: $150

עש.  ופגעי  נקבי  בינוני.  מצב  ס"מ.   28.5 דף.  קיד  קלו,   ,]2[
כריכה אדומה, שדרת עור עם פגיעות וקרע.

פתיחה: $300
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405. גנת ורדים – קושטא, 1715 - חתימות 
והגהות

רבי  דינים.  ופסקי  ותשובות  שאלות  ורדים,  גנת  ספר 
קושטנדינא,  א-ב.  חלקים  מצרים.  אב"ד  הלוי  אברהם 

תע"ו-תע"ז ]1715-1717[. 
שלמה  "ידידיה  של  שונות  חתימות  הכרכים  בשערי  
הגליונות  על  הגהות  מספר  א'  בחלק  ס"ט".  ישראל 
בכת"י מזרחי. הערה אחת בכת"י שונה, חתומה "הצעיר 

מצ"א ח"ן ס"ט". 
מרודוס,  ישראל  אליהו  ב"ר  שלמה  ידידיה  רבי  הגאון 
מגדולי דורו, כיהן כאב"ד באלכסנדריה כשלושים שנה 
עד פטירתו בשנת תקצ"א ]נפטר ללא צאצאים וכנראה 
שספריו חזרו לבית אבותיו ברודוס[. גם לבן-אחיו, רבי 
רבי  בשם  בן  היה  רודוס,  אב"ד  ישראל  יהודה  חיים 
בגיל  נפטר  וירושלים,  רודוס  מחכמי  שלמה,  ידידיה 
יעקב  מיכאל  רבי  ואחיו  בערך[,  תקצ"ו  ]בשנת  צעיר 
ישראל אב"ד רודוס טיפל בעזבונו. ]ראה חומר מצורף, 
מהספרים: "תולדות הרבנים למשפחת ישראל מרודוס", 

שו"ת "יד ימין" סי' טו"ב, "רני ושמחי" הספד ו'[.
הרב מצ"א ח"ן, הוא רבי מתתיה אברהם צורמאני, אב"ד 
בוקורשט וׁשּוֶמן )בולגריה(, חתנו של רבי מיכאל יעקב 
באחת  ימין",  "בן  בשו"ת  ממנו  תשובות  רודוס.  אב"ד 

מהם )סימן לד( הוא חותם "הצעיר מצ"א ח"ן ס"ט".
]4[, קנז, קס-קסד דף )ספירת דפים משובשת(; ]4[, קנח דף. 
27-27.5 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש. חלק מההגהות קצוצות. 

כריכות ישנות עם שדרת עור.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

405. Ginat Veradim – 
Constantinople, 1715 – Signatures 
and Glosses  
Ginat Veradim, Questions, answers and 
Halachic rulings. Rabbi Avraham Ha-Levi, Av 
Beit Din of Egypt. First and second volumes. 
Constantine, [1715-1717].
Various signatures by “Yedidyah Shlomo 
Israel” appear on both volumes’ title pages. 
There are a few glosses on the first volume’s 
sheets in Oriental handwriting. One remark in 
a different handwriting, signed by “the Young 
Matz"a Che"n”. 
The Ga'on Rabbi Yedidyah Shlomo son of Rabbi 
Eliyahu Israel from Rhodes was among the great-
est scholars of his generation. He served as Av 
Beit Din in Alexandria for about 30 years until 
his passing in 1831 [he did not leave any descen-
dants, his books apparently made it back to his 
ancestors’ home in Rhodes]. His nephew, Rabbi 
Chaim Yehuda Israel, Av Beit Din of Rhodes, had 
a son also named Rabbi Yedidyah Shlomo, who 
was among the Rhodes and Jerusalem scholars 
and passed at a young age [around 1836] and his 
brother, Rabbi Michael Ya'akov Israel, Av Beit 
Din of Rhodes, was the one who took care of his 

bequest. [See enclosed material, on the books 
“History of the Rabbis from the Rhodes Israel 
Family”, the “Yad Yamin” responsum and “Roni 
Ve-Simchi”’s sixth eulogy]. 
Rabbi “Matz"a Che"n” is Rabbi Matityahu 
Avraham Zormani, Av Beit Din of Bucharest 
and Shumen (Bulgaria), son in law of Rabbi 
Michael Ya'akov, Av Beit Din of Rhodes. 
Answers he wrote appear in the “Ben Yamin” 
responsum, one of them is signed by him: “the 
Young Matz"a Che"n”.
[4], 157, 160-164 (faulty leaf count); [4], 158 
leaves. 27-27.5cm. Fair condition, moth damage. 
Some of the glosses are partially cut off. Old bind-
ings with leather spine.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300
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406. מלאכת הקודש, ליוורנו, תקס"ג - 
הגהות וחתימות

ספר מלאכת הקדש, על פירוש רש"י לתורה. מרבי משה 
טולידאנו. ליוורנו, ]תקס"ג, 1803[. מהדורה יחידה.

בכת"י  תורה  חידושי  רשימות  לשער  מעבר  בעמוד 
עם  מהן  אחת  ס"ט",  טולידאנו  "ברוך  רבי  בחתימת 
אחר  בכת"י  למדניות  הערות  מספר  מחיקה.  סימני 
השער  בראש  קצוצה  בעלים  חתימת  קצוצות(.  )רובן 
ההערות  לכת"י  דומה  ]בכת"י  ז"ל"  חיים  בהר"ר  "משה 

בגליונות[. חתימות בעלים ורישומים בעמוד האחרון.
של  ומפורסמת  ענפה  משפחה   - טולידאנו  משפחת 

רבנים שפעלו במרוקו וקהילות יוצאי מרוקו.
ו, ]1[, רכו דף. 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני, נזקי עש, פגיעה עם 

חסרון בדף האחרון. שוליים צרים. כריכה פשוטה.

פתיחה: $200

407. מנחת כהן - הגהות
בין  דיני  על  השמש  מבוא  ספר  כולל  כהן,  מנחת  ספר 
רבי  השבת.  משמרת  וספר  התערובות  ספר  השמשות, 

אברהם כהן פימינטל. לעמבערג, תרנ"ב 1892. 
ארוכות,  למדניות  הגהות  התערובות"  "ספר  בשולי 

בכת"י אשכנזי מתקופת ההדפסה.
יבש, מצב טוב-בינוני, פגיעות בשולי  נייר  25.5 ס"מ.  דף.  פח 

הדפים. כריכת בד.

פתיחה: $100

406. Melechet Ha'Kodesh, 
Livorno, 1803 – Glosses and 
Signatures  
Sefer Melechet Ha'Kodesh, on Rashi commen-
tary on the Torah. By Rabbi Moshe Toledano. 
Livorno, 1803. only edition.
On page following the title page appear hand-
written lists of Torah novellae, signed by Rabbi 
"Baruch Toledano", one of them with deletion 
marks. Some scholarly comments in a different 
handwriting (most of them chopped). A chopped 
ownership signature on title page "Moshe… 
son of Rabbi Chaim…" [in handwriting similar 
to the comments' one]. Ownership signatures 
and inscriptions on last page.
Toledano family – a famous family of rabbis 
active in Morocco and in Moroccan-origin 
communities.
6, [1]. 136 leaves. 28cm. Good-fair condition, 
moth damages, damage to last leaf with text 
omission. Narrow margins. Simple binding.

Opening Price: $200

407. Minchat Cohen – Glosses  
Minchat Cohen, includes the Mevo Ha-Shemesh 
on the laws relating to Bein Ha-Shemashot, 
Sefer Ha-Ta’arovot and Sefer Mishmeret Ha-
Shabbat. Rabbi Avraham Cohen Pimentel. 
Lemberg, 1892.
On the margins of the “Sefer Ta’arovot” there 
are a few lengthy scholarly glosses in Ashkenazi 
handwriting from the print period.
88 leaves, 25.5cm. Dry paper, good-fair condi-
tion, damages on leaves’ edges. Cloth binding.

Opening Price: $100
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408. כסף נבחר - הגהות רבי יצחק מאיר 
לווינברג

ספר כסף נבחר, ג' חלקים, כללי הש"ס והפוסקים, רבי 
ברוך בענדיט גוטיין. למברג, תרל"ג-תרל"ח 1873-1878.
בשלשת השערים חתימות ורישומים של רבי יצחק מאיר 
לעווינבערג, מק"ק פלאצק המתגורר בשעפס הסמוכה 
כהונתו  מתקופת  וחותמות  חתימות  ]פולין[,  לפאלצק 

כרב בפראשקאוו ובגראדזיסק, הסמוכות לווארשה.
עשרות הגהות למדניות בכת"י בגליונות הספר.

אוצר  תרצ"ד,  )נפטר שבועות  לוינברג  מאיר  יצחק  רבי 
הרבנים 11425(, גאון וחסיד, כיהן כרב בפרושקוב משנת 
לכהן  עבר  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  תרס"ד, 
ברבנות גראדזיסק. ראה אודותיו חומר מצורף ובשו"ת 

עני בן פחמא אהע"ז סימן ב'. 
]2[, עב דף; עב, ]1[ דף; ]1[, עו דף. 25 ס"מ. נייר יבש, מצב 
כריכה  כתמים.  וקרעים,  הדפים  בשולי  פגיעות  בינוני-גרוע, 

מקורית, בלויה.

פתיחה: $150

408. Kesef Nivchar – Glosses by 
Rabbi Yitzchak Meir Levinberg  
Kesef Nivchar, three volumes, rules of the Shas 
and the Poskim, Rabbi Baruch Bendet Gutwein. 
Lemberg, 1873-1878. 
Captions and signatures by Rabbi Yitzchak 
Meir Levinberg appear on all three title 
pages. He was a member of the Plock Jewish 
Community who lived in Shepps, close to Plock 
[Poland]. There are signatures and ink stamps 
from the time he served as Rabbi at Proshkow 
and Grodzhinsk close to Warsaw.
Dozens of handwritten scholarly glosses in the 
margins of the book sheets.
Rabbi Yitzchak Meir Levinberg (Passed in 
1934, Otzar Ha-Rabbanim 11425), served as 
Rabbi in Proshkow since 1904, after WWI he 
moved and served as Rabbi in Grodzhisk. See 
enclosed material about him.
[2], 72 leaves; 72, [1] leaf; [1], 76 leaves. 25cm. Dry 
paper, fair-poor condition, damages on the leaves 
borders and tears, stains. Original, worn binding.

Opening Price: $150

409. בתי כנסיות / מטה אפרים / גמרא - 
שלשה ספרים עם הגהות וחתימות 

)עם  חיים.  אורח  שו"ע  על  ח"א,  כנסיות,  בתי  1. ספר 
רבי  התורה(.  על  והרא"ם  פירש"י  על  האסופים  בית 

ואברהם אבן עזרא ]מחכמי אזמיר, ת"ן-תקכ"א[. שאלו
ניקי, ]תקס"ו 1806[. )פגעי עש(. בדף 2 הקדשה עצמית 
ווזאנה" מאזמיר. מספר הגהות  "רפאל  חתומה של רבי 

והשגות בכת"י מזרחי.
2. ספר מטה אפרים, על הרמב"ם ודרושים, רבי אפרים 
ודפים  שער  חסרים   .]1791 תקנ"א  ]שאלוניקי,  ארדיט. 
ראשונים, דפים נוספים פגועים או חסרים. הגהות מכמה 
כותבים בכת"י מזרחיים, אחד מהם חותם "האי"ן" והשני 

חותם "המבי"ן".

3. מסכת ברכות וסדר זרעים, מהדורת ברלין ופפד"א, 
עם  פגועים,  ואחרונים  ראשונים  )דפים   .1734 תצ"ד 
חסרון(. חתימות שונות. במסכת תרומות הגהה למדנית 
"הצעיר  חתומה  ההדפסה,  מתקופת  ספרדי  בכת"י 

השי"א". 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $220
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410. הגהות על מסכת ברכות וסדר זרעים
מסכת ברכות וסדר זרעים, ]מהדורת פרנקפורט דאודר, 

תנ"ז 1697[. 
מזרחי- בכת"י  כותבים,  מכמה  וציונים  הגהות  מאות 
ס"א  ובדף  ב'  בדף  משאלוניקי.  שונות  חתימות  טורקי. 
חתימות ורישומי בעלות של רבי אהרן פראנקו ]ההגהות 
עם התוכן הלמדני הן כנראה ממנו[. בדף ו' מדפי הרא"ש 

רישומים בלאדינו.

409. Batei Kenesiyot / Mateh 
Ephraim / Gemara – Three Books 
with Glosses and Signatures  
1. Batei Kenesiyot, Volume One, on the 
Shulchan Aruch Orach Chayim. (With the Beit 
Ha-Asufim on the Rashi and the Re’em on the 
Torah commentaries). Rabbi Avraham Ebn 
Ezra [of the Izmir sages, 1690-1761]. Salonika, 
[1806]. (Moth damages). There is a signed auto-
dedication on leaf 2 by Rabbi “Rafael Wazana” 
from Izmir. Several glosses and insights in 
Oriental handwriting.
2. Mateh Ephraim, on Maimonides and com-
mentaries, by Rabbi Ephraim Ardit. [Salonika, 
1791]. Missing title page and first leaves, addi-
tional leaves are damaged or missing. Glosses 
by several writers in Oriental handwriting, one 
of them is signed as “Ha A.I.N” and the other 
as “Ha-Mevi"n”.
3. Masechet Berachot Ve-Seder Zera’im, 
Berlin and Frankfurt an der Oder edition, 
1734. (First and last leaves are damaged, with 
text omission). Various signatures. A schol-
arly gloss on the Teruma tractate, in Oriental 
handwriting contemporary to the time of print, 
signed by “the young Ha"Si”.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $220

410. Glosses on Tractate Brachot 
and Seder Zera'im  
Tractate Brachot and Seder Zera'im, [Frankfurt 
an der Oder edition, 1697].
Hundreds of glosses and notes by several writ-
ers, in Turkish-Oriental handwriting. Various 
signatures from Salonika. On Leaf 2 and on 
Leaf 61 there are signatures and owners' in-
scriptions of Rabbi Aharon Franco [the glosses 
of learned content are apparently his]. On Leaf 
6 of the Rosh, Ladino inscriptions.
2-69 leaves, 23 leaves. 2-86 leaves. (3 title leaves 
are missing). Poor condition, stains, moth and 
moisture damage. Unbound. 

Opening Price: $100

ב-סט דף, כג דף. ב-פו דף. )חסרים 3 דפי השער(. מצב גרוע, 
כתמים, פגעי עש וטחב. אינו כרוך.

פתיחה: $100

411. נהור שרגא על יבמות – הגהות
אב"ד  לוריא  רבי משה בצלאל  יבמות,  נהור שרגא, על מסכת  ספר 

שאקי. ווילנא, תרל"ב 1871.
בספרי  "ועיין  מזכיר  הוא  ההערות  באחת  בכת"י.  למדניות  הגהות 
ת"מ". הכותב, כנראה, רבי מנחם מנדל אב"ד ביאלה, בעל "תפארת 

מנחם" על יבמות, פיעטרקוב תרס"ו.
]2[, צו דף, כ-31 ס"מ. מצב טוב. כריכת קרטון ובד. חלק מההגהות קצוצות.

פתיחה: $150

411. Nehor Shraga on Yevamot – Glosses  
Nehor Shraga, on Yevamot tractate, Rabbi Moshe Betzalel 
Luria Av Beit Din of Saki. Vilna, 1871. 
Erudite handwritten glosses. In one of the comments he 
mentions “see my book T. M.”. Apparently, the writer is 
Rabbi Menachem Mendel Av Beit Din of Biala, author of 
Tiferet Menachem on Yevamot, Piotrkow, 1906. 
[2], 96 leaves, approximately 31cm. Good condition. 
Cardboard and cloth binding. Some of the glosses are cut off. 

Opening Price: $150 411 410
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412. משניות וגמרא - וינה - הגהות 
חתומות, רישומים וחתימות

1. משניות, עם רע"ב ותוי"ט. סדר טהרות. ווין, ]תקנ"ג[ 
1793. שער עם ציור "רבינו הקדוש"]![.

]תקנ"ו  ווין,  מנחות.  זבחים  מסכתות  בבלי,  2. תלמוד 
1796[. שער מצויר.

כפי  "נב"ח".  חתומות  למדניות,  הגהות  הכרכים  בשני 
הנראה, רבי נפתלי קאהן, החותם בכרך המשניות. 

חתימות ורישומים שונים בכרך המשניות: "חנני ד' בזה 
והק' נפתלי קאהן", "ישעיה קאהן במהר"ן זצ"ל הערמא

נשטאדט". "הק' ישעיה ראטה". רישום עתיק מעניין: "...
מחמת שאני זר ממדינה אחרת אני כותב את שמי כדי 
להיות לזכרון שאני הייתי מלמד פה כפר קאמעדע אצל 
התורני מוהר"ר שלמה זלמן בשנת תקצ"ד בעת הקיץ. 
וה' יעזור לי שאשוב במהרה למדינתי... ממדינת פולין 
תורה  לומדי  מעיר  סטאשוב,  מק'  יון...  למלך  השייך 
שלא  עלי  גזרה  היה  לא  אם  בודאי  צדיקים.  ואנשים 
הק'  לכאן...  באתי  לא  בוודאי  במדינתי  להיות  יכלתי 

ליביש מיכל במהר"ש זצ"ל". 
בשער הגמרא: חתימת רבי "מאיר פערלס".

24.5 ס"מ. מצב  )חסר בסופו דף רכג(.  ]2[, רכב דף  משניות: 
בינוני, פגעי בלאי ושימוש. כריכת עור מקורית, בלויה.

תלמוד בבלי: 37.5 ס"מ. מצב טוב, מעט בלאי, כתמים. כריכה 
קרועה.

פתיחה: $150

412. Mishnayot and Gemara - 
Vienna – Signed Glosses, Notations 
and Signatures  
1. Mishnayot, including the commentary of 
Rabbi Ovadia of Bartenura and the Tosfot Yom 
Tov. Seder Taharot. Vienna, 1793. Title page 
with illustration of “Rabeinu HaKadosh[!]”. 
2. Babylonian Talmud, tractates Zvachim 
and Menachot. Vienna, [1796]. Title page with 
illustration. 
Both volumes consist of erudite glosses, signed 
“N.B.CH.”, apparently, Rabbi Naftali Kahn, 
signed in the Mishnayot volume. 
Signatures and various notations in the volume 
of the Mishnayot: “G-D endowed me with this, 
Naftali Kahn”, “Yishaya Kahn son of Rabbi 
N. from Hermannstadt“, “Yishaya Rata”. 
Interesting notation: “… since I am a foreigner 
from another country I am writing my name 
as a remembrance that I have taught in this 
village by the Torah scholar Rabbi Shlomo 
Zalman in the summer of 1834. May G-D 
help me that I quickly return to my country… 
the country of Poland ruled by King Yohn… 
Stashov, from the city of Torah scholars and 
righteous people. I would certainly not have 
come here if not for the decree that I cannot 
remain in my country… Leibish Michel”. 
Upon title page of Gemara: Signature of Rabbi 
“Meir Pearls”. 
Mishnayot: [2], 222 leaves (leaf 223 missing from 
end). 24.5cm. Fair condition, signs of wear and 
usage. Original leather binding, worn. 
Babylonian Talmud: 37.5cm. Good condition, 
slightly worn, stains. Torn binding. 

Opening Price: $150

413. שו"ת כתב סופר - הגהות גאב"ד 
פרשבורג ומשפחתו

ושו"ת כתב סופר, יורה דעה חלקים ראשון ושני. פרשבו
רג, תרל"ט-תרמ"ד 1879-1884. מהדורה ראשונה.

זצוק"ל  מה"ר שב"ס  בה"ג  סופר  "עקיבא  רבי  חותמות 
- אב"ד דק"ק פרעסבורג יע"א". הגהות מכמה כותבים, 
זי"ע" ]=מרן  שנים מהם מזכירים את המחבר "מרן ק"ז 
קדושת זקני זכרו יגן עלינו[. חלק מההגהות הם של הרב 
מפרשבורג רבי עקיבא סופר וחלקן של בנו, החותם "- 
שב"ס". ]רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"חשב 

סופר" - ראה אודותיו פריט 348[.
]1[, עה, ]1[ דף; ]1[, עו-קלז, ]1[ דף. 36 ס"מ. נייר יבש, מצב 

גרוע, דפים מנותקים וקרועים. כריכה מנותקת וקרועה. 

פתיחה: $180

412
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413. Ketav Sofer Responsun 
– Glosses by the Av Beit Din of 
Pressburg and his Family  
Ketav Sofer Responsum, Yoreh De’ah, Part One 
and Two. Pressburg, 1879-1884. First edition.
Ink stamps from Rabbi “Akiva Sofer – Av Beit 
Din of Pressburg”. Glosses by several authors, 
two of whom mention the author [of the re-
sponsum]. Some of the glosses were written 
by the Rabbi of Pressburg, Rabbi Akiva Sofer 
and some were signed by - “Sh. B. S.” [Rabbi 
Avraham Shmuel Binyamin Sofer. see item 348].
[1], 75, [1] leaf; [2], 76-137, [1] leaf. 36cm. Dry 
paper, poor condition, detached and torn leaves. 
Detached and torn binding.

Opening Price: $180

414. פרי מגדים יורה דעה - הגהות
ספר פרי מגדים, על שו"ע יורה דעה. רבי יוסף תאומים. 

ברלין, תקל"א 1771. מהדורה ראשונה.
מספר הגהות למדניות בכת"י. חתימות וחותמות בעלות.

]1[, קמט דף. 35 ס"מ. מצב טוב-בינוני, בלאי, קמטים וכתמים. 
מספר דפים מנותקים. כריכת קרטון עתיקה, בלויה.

פתיחה: $120

414. Pri Megadim Yoreh Deah 
– Glosses  
Pri Megadim, on Shulchan Aruch Yoreh Deah. 
Rabbi Yosef Te'omim. Berlin, 1771. First edition.
A number of handwritten scholarly glosses. 
Owners' signatures and stamps.
[1], 149 leaves. 35cm. Good-fair condition, wear, 
creases and stains. Several detached leaves. 
Antique cardboard binding, damaged. 

Opening Price: $120

415. פרי מגדים - הגהות רבות 
ספר פרי מגדים, על שו"ע יורה דעה )עם השו"ע(. כמו 
תקנ"ו  ]זולקווא,  אמשטרדם  באותיות  בברלין  שנדפס 

.]1796
"שייך להרבני  בדף השער רישום בעלות בכת"י עתיק: 
]עיר  מוואלקניק"  יצ"ו  תנחום  במ"ה  הירש  צבי  מ"ה 
הירש  צבי  רבי  הגאון  הוא  כנראה  לווילנא[.  סמוכה 
בהגאון רבי תנחום ראב"ד הורודנא, בעל "זרע גד" על 
תקצ"א(,  נפטר   ,17108 הרבנים  )אוצר  פסח  של  הגדה 

אחיו של רבי יששכר בער מווילנא בעל "מעשה רב".
הגהות רבות בכת"י ]מכמה כותבים?[ מפוזרות בכל דפי 

הספר )כמאה הגהות(.
]1[, קמט דף. 38 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים ונזקי עש קלים. 

כריכת עור מקורית, פגומה.

פתיחה: $200

415. Pri Megadim – Many Glosses  
Pri Megadim, on Shulchan Aruch Yoreh Deah 
(with the Shulchan Aruch). "As printed in 
Berlin, 'Amsterdam' letters [Zholkva, 1796].
On the title leaf owner's inscription in antique 
handwriting: "Belonging to Rabbi Zvi Hirsh 
son of Rabbi Tanchum of Volknik" [a city near 
Vilna]. Apparently, he is Rabbi Zvi Hirsh son 
of Rabbi Tanchum Rabbi of Horodna (Grodno), 
author of Zera Gad on the Passover Haggadah 
(Otzar HaRabbanim 17108, died in 1831), 
brother of Rabbi Yissachar Ber of Vilna, author 
of Ma'ase Rav.
Many handwritten glosses [written by sev-
eral people?] scattered over all the book's leaves 
(abput one hundred glosses).
[1], 149 leaves. 38cm. Good condition, few stains 
and minor moth damage. Original leather bind-
ing, damaged.

Opening Price: $200
414
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416. שערי בינה - חתימת והגהת הגאון 
משאמלוי

ביאור על ספר שערי שבועות, מאת  בינה,  ספר שערי 
ורבי יואב לעוו אב"ד צעהלים בן רבי ירמיה אב"ד מטר

סדורף. וינה, ]תקנ"ב 1792[. 
"הק' שלמה זלמן עהרנרייך אבד"ק שאו  בשער: חתימת

מלויא". בדף השני: השגה למדנית בכתב ידו.
והגאון הקדוש רבי שלמה זלמן ערנרייך הי"ד, אב"ד שא

מלויא )תרכ"ג-תש"ד, אוצר הרבנים 18739(, נכד ה"קול 
אריה" אב"ד מאד. גאון מקובל וחסיד, מגדולי הפוסקים 
חסיד  בהונגריה,  האורתודוקסיים  הרבנים  ומגדולי 

ומי מסיגט  יו"ט"  "קדושת  בעל  האדמו"ר  של  ומובהק 
דידיו וממעריציו של בנו, האדמו"ר רבי יואל מסאטמר. 
"רחמי  בפרדס",  "טיול  שלמה",  לחם  "שו"ת  מספריו: 
האב" ועוד. רבי שלום אליעזר מרצפרט אמר עליו שאין 
בדור הזה משיב בהלכה כהרב משאמלויא, והגה"ק רבי 
לאלפי  מנהיג  שהיה  מנאסויד,  פריינד  יהושע  אברהם 
חסידים, היה עומד לפניו בהכנעה רבה. ה"דרכי תשובה" 

הגדירו כשאגת אריה השני.
]1[, יט, יט-פט, ]1[ דף. 33 ס"מ. מצב בינוני, דפים בלויים עם 

פגיעות בטקסט. כתמים וקמטים. כריכה פשוטה.

פתיחה: $120

416. Sha'arei Binah – Signature 
and Glosses of The Ga'on of 
Shamlau  
Sha'arei Binah, commentary on Sha'arei Shevuot, 
by Rabbi Yoav Lev Rabbi of Sopronkeresztur 
son of Rabbi Yirmiyahu, Rabbi of Mattersdorf. 
Vienna, [1792]. 
On title page: Signature of "Rabbi Shlomo 
Zalman Ehrenreich Rabbi of Shamlua". On 
second page: Scholarly note in his handwriting. 
Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, Rabbi of 
Shamlau (Simleul Silvaniei, 1863-1944, Otzar 
HaRabbanim 18739) was the grandson of Rabbi 
Avraham Yehuda Schwartz, author of Kol 
Aryeh, Rabbi of Mad. A Kabbalist ga'on, one of 
Hungary's leading Orthodox Rabbis and hala-
chic authorities, a chassid of the Rebbe, author 
of Kedushat Yom Tov of Siget, and a close 
friend and admirer of the Rebbe's son, Rebbe 
Yoel of Satmar. Among his books: Responsa 
Lechem Shlomo, Tiyul BaPardes, Rachame 
Ha'Av etc. Rabbi Shalom Eliezer of Retzfert said 
about him that The Rabbi of Shamlau was un-
paralleled in his generation in answering hala-
chic questions, and Rabbi Avraham Yehoshua 
Freund of Nasuad, a leader of thousands of 
chassidim, would humble himself before him. 
The Darchei T'shuva called him "The Second 
Sha'agat Aryeh".
[1], 19, 19-89, [1] leaf. 33cm. Fair condition, worn 
leaves with damage to text. Stains and creases. 
Simple binding.

Opening Price: $120

417. חידושי הריטב"א - אמשטרדם, תפ"ט 
- הגהות הגרי"ש אלישיב 

ובבא  קטן  מועד  תענית,  מסכת  על  הריטב"א,  חידושי 
מציעא. אמשטרדם, ]תפ"ט 1729[.

שלום  "יוסף  רבי  וחתימת  עתיקות  חתימות  בשער 
הגרי"ש  מרן  בכת"י  למדניות  הערות  עליאשאוו". 
שנה.  כשבעים  לפני  צעירותו  מימי  שליט"א,  אלישיב 
בזה  דברים  אריכות  לי  "ויש  ההגהות  בתוך  מציין  הוא 

ואכ"מ" ]=ואין כאן מקומו[.
עש,  נקבי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   35 דף.  ב-נה  ב-כט;   ,]2[

כריכות מנותקות.
וואריאנטים,  מספר  זו  למהדורה  השער.  בדף  שינויים 
עירובין  מסכת  על  חידושים  גם  המכילים  עותקים  יש 

וכתובות. 

פתיחה: $500

416
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418. שו"ת עבודת הגרשוני – הגהות בכת"י 
וחתימות

גרשון  רבי  מאת  הגרשוני,  עבודות  ותשובות  שאלות 
מהדורה   .]1699 ]תנ"ט  דמיין,  פרנקפורט  אשכנזי. 

ראשונה.
למדניות  הערות  והאחוריים  הקדמיים  הפורזץ  בדפי 
לתשובות  המתייחסות  מזוהה,  לא  בכתב-יד  ארוכות 
בעלות  ורישומי  רבות  חתימות  הספר  בשער  בספר. 
שונה.  בכת"י  הספר  בתוך  בודדות  הערות  עתיקים. 

רישומי לידות )מהשנים תר"ג-תרט"ו(.
עש.  פגעי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   28.5 דף.   ]4[ צד,   ,]4[
שולי הדף השני קצוצים עם פגיעה בטקסט. כריכת חצי עור 

עתיקה.

פתיחה: $200

419. הגהות רבי שמואל קורנבליא
חלקן  קורנבליא,  שמואל  רבי  מאת  למדניות  הגהות 
בחתימתו, על דפים ממסכתות זבחים ומנחות, מהדורת 

פראג תקצ"ג )1832-1833(.
הגאון רבי שמואל קורנבליא, חתן רבי אשר שטסל אב"ד 
גאיא )מעהרין(, תלמיד החת"ס, משנת תר"א ממלא מקום 

חותנו כאב"ד גאיא )החתם סופר ותלמידיו, עמ' תמג(.
8 הגהות ]חלקן ארוכות[. ]11[ דפים ממהדורת פראג תקצ"ג. 
]כולל דפי השער של מסכת זבחים ומסכת מנחות[. מצב טוב.

פתיחה: $400

418. Avodat HaGershoni Responsa 
– Handwritten Glosses and 
Signatures   
Avodat HaGershoni Responsa, by Rabbi 
Gershon Ashkenazi. Frankfurt am Main, 
[1699]. First edition. 
Lengthy erudite comments in unidentified 
handwriting, referring to the responsa in the 
book, upon front and back pages of inside 
binding (vorzats). Many signatures and ancient 
ownership inscriptions on title page of book. 
Few comments throughout the book in differ-
ent handwriting. Listings of births (between 
the years 1843-1855). 
[4], 94, [4] leaves. 28.5cm. Good condition. 
Stains. Moth damage. Margins of second leaf cut 
off, damaging text. Ancient semi-leather binding. 

Opening Price: $200

417. Novellae of the Ritv"oh – 
Amsterdam, 1729 – Glosses from 
Rabbi Elyashiv  
Novellae of the Ritv"oh, on tractates Ta'anit, 
Mo'ed Katan and Baba Metziah. Amsterdam, 
[1729].
On title page, old signatures and signature of 
Rabbi "Yosef Shalom Elyashiv". Erudite com-
ments in Rabbi Y. S. Elyashiv's handwriting 
from his youth, approximately seventy years 
ago. Amongst the glosses, he comments "and I 
have lengthy notes on the topic, but this is not 
the place for it”.
[2], 2-29; 2-55 leaves. 35cm. Good-fair condition, 
moth holes, detached binding.
Changes on title page. This edition has several 
variants, some copies include novellae also on 
tractates Eiruvin and Ketubot.

Opening Price: $500

418
419



  279 |  הגהות

419. Glosses by Rabbi Shmuel 
Kornbli  
Erudite glosses by Rabbi Shmuel Kornbli, some 
bearing his signature, on leaves of Zvachim and 
Menachot tractates, Prague 1832-1833 edition.
Rabbi Shmuel Kornbli, son-in-law of Rabbi 
Asher Shtesel Av Beit Din of Mehrin, disciple of 
the Chatam Sofer, successor of his father-in-law 
as Av Beit Din of Mehrin from the year 1841 
(The Chatam Sofer and his Disciples, page 443).
8 glosses [some lengthy]. [11] leaves from the 1833 
Prague edition. [Includes title pages of Zvachim 
and Menachot tractates]. Good condition. 

Opening Price: $400

420. ארבעה ספרים עם הגהות בכתב יד
רבי  מאת  התורה,  ועל  בהלכה  חידושים  הלוי,  1. יבא 
מאת  וחידושים  תשובות  עם  הלוי,  אליהו  ב"ר  יוסף 
 .]1826 ]תרכ"ב  קושטא  אלפאנדרי.  יוסף  רבי  ]המגיה[ 

)חסר דף השער(. שלוש הגהות בכת"י מזרחי.
2. מנחת עני, דרשות על התורה, חלק ראשון, מאת רבי 
יעקב יוקב עטלינגר ]בעל הערוך לנר[. אלטונה, ]תרל"ג 
1873[. מהדורה ראשונה. )חסר דף אחרון של מפתחות(. 

הערות בכתב יד בענייני החיבור, בדיו ובעפרון.
3. שער בת רבים, על ההפטרות, מאת רבי משה יעקב 
הכריכה  בדפי   .1904 תרס"ד  פיעטרקוב,  רבינוביץ. 

והערות ורישומים בכת"י מזרחי )מרוקו(. חתימות וחות
מות בעלים: "שמואל מרציאנו" ו"מאיר מרציאנו".

רבי  מאת  התורה,  על  מאמרים  צדיקים,  4. שפתי 
פנחס לרנר מדינוביץ. ]לבוב? תרכ"ד?[. הערה בכתב יד, 
חתימת בעלים: "יוסף דוד בהרב ר' אהרן" ]האדמו"ר רבי 
יוסף דוד ברנדווין מצפת )נפטר תר"ע(, בן האדמו"ר רבי 

אהרן מפעלטשין[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

420. Four Books with 
Handwritten Glosses  
1. Yavo HaLevi, Chidushim in Halacha and on 
the Torah, by Rabbi Yosef son of Rabbi Eliyahu 
HaLevi, including replies and Chidusihim 
by [the proofreader] Rabbi Yosef Alfandri. 
Constantinople [1826]. (Missing title page). 
Three glosses in oriental handwriting. 
2. Minchat Ani, sermons on the Torah, section 
one, by Rabbi Ya’akov Yokev Ettlinger [author 
of the Aruch LaNer]. Altona, [1873]. First edi-
tion. (Last index page missing). Handwritten 
comments in matters pertaining to the compo-
sition, in ink and pencil. 
3. Sha’ar Bat Rabbim, on the Haftarot, by 
Rabbi Moshe Ya’akov Rabinowitz. Piotrkow, 
1904. Comments and notations in oriental 
(Moroccan) handwriting upon leaves of bind-
ing. Signatures and ownership stamps: “Shmuel 
Marciano” and “Meir Marciano”.
4. Siftei Tzadikim, articles on the Torah, by 
Rabbi Pinchas Lerner of Dinowitz. [Lvov?, 
1864?]. Handwritten comment and ownership 
signature: “Yosef David son of Rabbi Aharon” 
[the Admor Rabbi Yosef David of Safed].
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $100 420
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421. Mizrachi on the Torah – 
Venice, 1545 – Many Glosses 
Elyah Mizrachi, commentary on “Interpretation 
of Rabbi Shlomo Yitzchaki (Rashi) on the 
Torah”, by the Ga’on luminary of the Diaspora 
Rabbi Elyah Mizrachi. Venice, 1545. Second 
edition. 
Upon leaf 280b, printed illustration of a map of 
the land of Israel. 
Stamps and various ownership inscriptions 
of Rabbi Avraham Chaim Adadi. Hundreds 
of lengthy glosses in oriental handwriting, 
Chidushim of the writer and anthologies. A 
number of ancient handwritten glosses in an-
cient Italian-Ashkenazi style (some of which 
are of Kabbalistic content). 
The Ga’on Rabbi Avraham Chaim Adadi (1801-
1874), among the Torah scholars of Tripoli 
and Safed, immigrated from Libya to Eretz 
Israel in the year 1818, traveled as rabbinic 
emissary of Safed to many countries. In 1838 
returned to Tripoli and served as head of the 
Beit Din. In 1872 he came back to Safed where 
he was respectfully buried. Author of the books 
HaShmoer Emet, Vayikra Avraham and others. 
320 leaves, 29.5cm. Fair condition, mildew stains 
and moth damage. Restored damage upon title 
page and last page. Most comments on external 
margins are folded inward. Some of the comments 
are cut off or damaged and faded. New binding.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $700

421. מזרחי על התורה – ונציה, ש"ה - 
הגהות רבות

ספר אליה מזרחי, פירוש על "פירוש רבינו שלמה יצחקי 
הגדול  הרב  הגולה  מאור  מהגאון  התורה",  על  )רש"י( 
מהדורה   .)1545( ש"ה  ויניציאה,  מזרחי.  אליה  מוהר"ר 

שניה.
בדף רפ2, איור מודפס של מפת ארץ ישראל.

חיים  אברהם  רבי  של  שונים  בעלות  ורישומי  חותמות 
חידושי  מזרחי,  בכת"י  ארוכות  הגהות  מאות  אדאדי. 
קדומות  בכתיבות-יד  הגהות  מספר  וליקוטים.  הכותב 

בסגנון איטלקי-אשכנזי קדום )מהן עם תוכן קבלי(.
הגאון רבי אברהם חיים אדאדי )תקס"א-תרל"ד(, מחכמי 
טריפולי וצפת, בשנת תקע"ח עלה מלוב לארץ ישראל, 

ונסע כשד"ר צפת בארצות רבות. בשנת תקצ"ח חזר לט
ריפולי ועמד בראש בית הדין. בשנת תרל"ב חזר לצפת 
אמת",  "השומר  הספרים  מחבר  כבוד.  מנוחתו  ושם 

"ויקרא אברהם" ועוד.
שכ דף, 29.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמי לחות ופגעי עש. פגיעות 

החי בשוליים  ההערות  רוב  אחרון.  ובדף  בשער  ומשוקמות 
צוניים מקופלות פנימה. חלק מההערות קצוצות, או פגועות 

ודהויות. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $700

421



  281 |  הגהות

422. נ"ך סלאוויטא – הגהות קבליות
עם  וירמיה,  ישעיה   – וכתובים  נביאים  המגיד,  ]ספר 
פירוש רש"י, מצודת דוד, מצודת ציון ותרגום ליידיש-

דייטש. סלאוויטא, תקפ"ד 1824?[.
עשרות הגהות ארוכות בכתב-יד בשולי הדפים. ההגהות 
מיוחד  כת"י  דברים.  ברמזי  ונכתבו  קבלי  תוכן  בעלות 

ו)כתב נאה וגדול מתקופת ההדפסה. ניקוד לחלק מהמי
לים ועוד מוטיבים יחודיים(.

 21.5 חסרים(,  ואחרונים  ראשונים  )דפים  בלבד  דף  יב-רסד 
ס"מ. מצב בינוני. פגעי-עש, קמטים וקרעים. דפים מנותקים. 

אינו כרוך.

פתיחה: $400

422. Nevi’im-Ktuvim - Slavita – 
Kabbalistic Glosses   
[Sefer HaMaggid, Nevi’im and Ktuvim – 
Yishayahu and Yirmiyahu, with commentary 
of Rashi, Metzudat David, Metzudat Zion, and 
Yiddish-Deitsch translation. Slavita, 1824?].
Dozens of lengthy handwritten glosses 
upon margins of leaves. Glosses of implied 
Kabbalistic content. Nice handwriting (large 
and fine writing from period of printing. Some 
of the words include vowel symbols, and other 
unique motifs).
12-264 leaves only (first and last pages missing), 
21.5cm. Fair condition. Moth damage, creases 
and tears. Detached leaves. Unbound. 

Opening Price: $400

423. תנ"ך לאדינו - הערות ארוכות בכתב 
יד - על ספרי ישעיה, תהלים ומשלי

נביאים  תורה  ספרדית".  העתקה  עם   - הקדש  "כתבי 
וכתובים, עם תרגום ללאדינו. איזמיר, תקצ"ח 1838. 

ובחלק ב': הערות ארוכות בעברית, בכת"י מזרחי, של פי
רושים וחידושים על רמזי השמות הקדושים, בעיקר על 
ראשונים  בעלים  חתימת  ומשלי.  תהלים  ישעיהו,  ספר 
מחוקה ע"י איור פרחים והרישום: "ומכרו לחר"ב הלוי 

הי"ו עבד ה'". 
כרך א' - תורה, חמש מגילות ונביאים ראשונים: ]3[, קצז, ]5[, 
רב-שפט דף. 23 ס"מ. מצב טוב, סימני שימוש וקרעים קלים. 

כריכה מקורית, עם שדרת עור, בלויה.
מצב  ס"מ.   24 דף.  שנט  וכתובים:  אחרונים  נביאים   - ב'  כרך 

טוב, קרעים קלים )משוקמים(. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

423. Ladino Bible – Lengthy 
Handwritten Comments – on 
Yishayahu, Tehilim and Mishle   
Kitvei HaKodesh. Torah, Nevi’im and Ktuvim, 
with a translation into Ladino. Izmir, 1838. 
In part 2: Lengthy comments in Hebrew, in 
oriental handwriting, of commentaries and 
Chidushim on the hints of the Holy Names, 
especially on the book of Yishayahu, Tehilim 
and Mishle. Initial ownership signature erased 
with an illustration of flowers and the listing: 
“was sold to -- HaLevi, servant of HaShem”. 
Volume 1: Torah, five scrolls and Nevi’im 
Rishonim: [3], 197, [5], 202-389 leaves. 23cm. 
Good condition, signs of usage and minor tears. 
Original binding with leather spine, worn. 
Volume 2: Nevi’im Achronim and Ktuvim: 359 
leaves. 24cm. Good condition, minor tears (re-
stored). New binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200

422

423
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424. חיים לראש, על הגדה של פסח - 
הגהות וחתימות

ספר חיים לרא"ש, דיני ליל הסדר והגדה של פסח, רבי 
חיים פאלאג'י. אזמיר, ]תרי"ב 1852[.

דינים והנהגות, פירושים וביאורים, לסדר ערב פסח וליל 
הסדר, וביאור על הגדה של פסח.

"הצעיר יצחק קארמונה ס"ט", בדף נ  חתימות בעלים: 
חתימת "הצעיר יוסף ברוך ן' סיניור ני"ו" ]בשער חתימה 

מחוקה של רבי יוסף ן' סיניור[.
הגהות מארבעה כותבים: 1. הגהות למדניות בהן חתום 
 .2 סיניור[.  בן  אליעזר  ]=שמואל  נ"ס"  ש"א  "הצעיר 
ו, לאחר חתימת המחבר חיים  הגהות בלאדינו. 3. בדף 
לעד  ויחיה  "ויצ"ו  ברכת  בכת"י  נוספה  ס"ט,  פאלאגי 

אמן". 4. תיקונים והוספות בכת"י ]הרב המחבר?[.
אוצר  )תקמ"ח-תרכ"ח,  פאלאג'י  חיים  רבי  המחבר: 
6120(, גאון מפורסם, מגדולי דורו. רבה המפורו  הרבנים
סם של אזמיר ומחבר פורה במיוחד, חיבר למעלה מ-70 

ספרים.
באזמיר  ורבנים  דיינים  משפחת  סיניור,  בן  משפחת 

בתקופת המחבר ואחריה. ראה חומר מצורף.

425. בא ישועה ונחמה / יד דוד - הגהות 
1. ספר בא ישועה ונחמה, על התורה, רבי ישעיה סג"ל 
בערך  ]ת"ץ  פיורדא,  קאשובקי.  מק"ק  וואלין  ממדינת 

1730[. מהדורה יחידה ונדירה.
- הגאון רבי  "לה"ו הצעיר אחי"ם ס"ט"  חתימת בעלים: 
מחכמי   ,)1056 הרבנים  )אוצר  מוסאפיא  חי  אברהם 

וטורקיה וירושלים. בעל "תהלה לדויד" על תהילים, חי
דושיו נדפסו גם בספרו של אביו "חיים וחסד". חותמות 
"ע"ה אברהם עזריאל ס"ט" - מחכמי ירושלים,  בעלים: 
בנו של הראשון לציון רבי אהרן עזריאל בעל "כפי אהרן".

ומשוקמים.  פגועים  דפים  בינוני,  מצב  ס"מ.   32 דף.  יט   ,]1[
כריכה חדשה. בדף ה' הגהה למדנית בכ"י מזרחי.

2. ספר יד דוד, על מסכת ברכות וסדר מועד. רבי דוד 
אופיבאך,  נפוליון(.  של  ה"סנהדרין"  )ראש  זינצהיים 

תקנ"ט 1799.
הדפים מספר  בשולי  מחוקות.  בעלים  חתימות  בשער: 

424. Chaim LeRosh, on the 
Passover Haggadah – Glosses and 
Signatures  
Chaim LeRosh, laws relating to the Passover 
Seder and to the Haggadah, Rabbi Chaim 
Palagi. Izmir, [1852].
Laws and customs, commentaries and explana-
tions relating to Passover eve and Seder Night, 
and explanation of the Passover Haggadah.
Owners' signatures: "Yitzchak Karmonah", 
on page 50 signature of: "Yosef Baruch ben 
Sinyor" [erased signature on title page of Rabbi 
Yosef ben Sinyor].
Glosses by four writers: 1. Erudite glosses 
signed by "Shmuel Eliezer ben Sinyor", 2. 
Glosses in Ladino. 3. On page 6, after the Rabbi 
Chaim Palagi's name is mentioned, a handwrit-
ten greeting has been added. 4. Handwritten 
amendments and additions [by the author?].
The author: Rabbi Chaim Palagi (1788-1868, 
Otzar Ha Rabbanim 6120), noted Torah genius, 
of the leaders of his generation. Illustrious 
Rabbi of Izmir and an exceptionally prolific 
writer (compiled more than 70 books).
The ben Sinyors were a family of halachic judges 
and Rabbis in Izmir during the lifetime of the 
author and after. See appendix.
52; 112 leaves. 18.5cm. Quality paper. Good con-
dition. Stains. Majority of the glosses are cropped. 
Original binding.
Ya'ari 704; Otzar HaHaggadot 959.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $250

רוב  כתמים.  טוב.  מצב  איכותי,  נייר  ס"מ.   18.5 דף.  קיב  נב; 
ההגהות קצוצות. כריכה מקורית,פגומה.

יערי 704; אוצר ההגדות 959.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל"

פתיחה: $250

424
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425. Ba Yeshu’ah Ve-Nechama / 
Yad David – Glosses 
1. Ba Yeshu’ah Ve-Nechama, on the Torah, 
by Rabbi Yeshaya Segal from Wolin Kaczowka. 
Furth, [c. 1730]. Unique and rare edition.
Owner’s signature: “Belongs to the Young 
Avraham Hai Musafya” – the Ga'on Rabbi 
Avraham Hai Musafya (Otzar Ha-Rabbanim 
1056), was among Turkey and Jerusalem’s 
great Torah scholars. He authored the “Tehila 
Le-David” on Tehilim, his innovative com-
mentaries were also published in his father’s 
book “Hayim Va-Hesed”. Owners’ ink-stamp: 
“Avraham Azriel”- of the sages of Jerusalem, 
son of Israel’s Chief Rabbi Rabbi Aharon Azriel, 
author of the “Kapei Aharon”.
[1], 19 leaves. 32cm. Fair condition, damaged and 
restored leaves. Rebound. On leaf 5, there is a 
gloss in Oriental handwriting.
2. Yad David, on the Brachot tractate and 
Seder Mo’ed. Rabbi David Sinzheim (head of 
Napoleon’s “Sanhedrin”). Offenbach, 1799.
Erased owners’ signatures on the title page. 
Corrections and remarks appear on the leaves’ 
margins, in Oriental-Italian handwriting. 
[2], 288 leaves. 32cm. Light and high qual-
ity paper. Good condition, light moth damage. 
Antique binding with leather spine, worn out.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200

הגהות והערות בכת"י מזרחי-איטלקי. 
]2[, רפח דף. 32 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב טוב, פגעי עש 

קלים. כריכה עתיקה עם שדרת עור, משופשפת. 

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

426. ספר הזוהר - הגהות וכתבים ממקובלי 
בבל

מלך  מקדש  הרמ"ז,  פי'  עם  שמות  הזוהר,  מספר  קטע 
והדרת מלך. ]מהדורת ליוורנו, תרי"ח?[.

חלק  מזרחי-בבלי.  בכת"י  כותבים  מכמה  הגהות 
מההגהות חתומות בשם כותבם "כנ"ל, מ"ט" ]=כך נראה 
לי מ"ט[. חותמות שונות של בתי כנסת בעיראק ובארץ 
ישראל: "קודש לה' - צלאת אל-מערוץ" ]עיראק[. "בית 

הכנסת 'גאולי ישראל' לעולי בבל, השקמה ר"ג" ועוד. 
וספר  קבלה  בעניני  כתב-יד  מחברת,  דפי   8 מצורפים 

הזהר.
ו-קכה דף )חסר תחלה וסוף. במקור רעח דף(. 27 ס"מ. מצב 
כריכת  וקרעים.  בלאי  כתמים,  רחבים,  שוליים  בינוני-גרוע. 

קרטון ישנה ובלויה. 

פתיחה: $150

426. Sefer HaZohar – Glosses 
and Writings from Babylonian 
Kabbalists 
Section from Sefer HaZohar, Shemot, includ-
ing commentaries of the Ramaz [Rabbi Moshe 
Zacuto], Mikdash Melech and Hadrat Melech. 
[Livorno, 1858?]. 
Glosses by a number of writers in oriental-Bab-
ylonian handwriting. Some of the glosses are 
signed “So it appears to me”. Various stamps 
of synagogues in Iraq and Israel: “dedicated to 
HaShem – Tzalat El Marutz” [Iraq]. “Geulei 
Israel Synagogue for Babylonian immigrants, 
Hashikma, Ramat Gan”. 
8 notebook pages attached, manuscript of mat-
ters of Kabbala and the Zohar. 
6-125 leaves (missing beginning and end. 
Originally 278 leaves). 27cm. Fair-poor condi-
tion. Wide margins, stains, wear and tear. Old 
and worn cardboard binding. 

Opening Price: $150

427. זהר הרקיע - הגהות רבות
ספרא  ועל  הזוהר  על  קבלה  חיבור  הרקיע,  זוהר  ספר 
דצניעותא, לתלמיד האר"י ]רבי יעקב צמח[. מרמרוש-

סיגעט, ]תרל"ה 1875[.
יואל  רבי  המקובל  של  בעט,  רבות  והגהות  חתימות 
הירשפרונג ]תרע"א-תשמ"ט[ מתל אביב. החותם בסוף 

אחת ההערות "יואל בן חי' רחל ור' זאב וואלף". 
]2[, רד דף. 21.5 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, בלאי ונקבי עש. 

דפים מנותקים. כריכה פשוטה.

פתיחה: $100

426



 אוקטובר 2010 |  284

428. הגהות עתיקות על ספר הזוהר - שמות 
- סלאוויטא 

ספר הזהר, ספר שמות. ]סלאוויטא, תקע"ה 1815. דפוס 
רבי משה שפירא[.

)מזרח-אירופה(  אשכנזי  בכת"י  ותיקונים,  רבות  הגהות 
מתקופת ההדפסה. 

427. Zohar HaRakia – Many 
Glosses  
Zohar HaRakia, a kabalistic composition 
on the Zohar and on Sifra D'Tzniuta, by 
the Ari's disciple [Rabbi Ya'akov Tzemach]. 
Máramarossziget, [1875]. 
Signatures and many glosses written in pen, 
by the Mekubal Rabbi Yoel Hirshprung [1891-
1989] of Tel Aviv.
[2], 204 leaves. 21.5cm. Dry paper, fair condition, 
wear and moth holes. Detached leaves. Simple 
binding. 

Opening Price: $100

428. Ancient glosses on the 
Zohar - Shemot – Slavita  
Zohar, Shemot. [Slavita, 1815. Rabbi Moshe 
Shapira Printing].
Many glosses and corrections, in Ashkenazi 
handwriting from time of printing.
(Missing title page and dozens of first leaves), 38-
269, [3] leaves. 19cm. Bluish-greenish paper. Fair 
condition, stains and damage to leaf margins. 
Minor moth marks. Damaged binding.

Opening Price: $300

429. ספר עדות ביעקב, מהרב ריינס - 
הגהות פולמוסיות 

ריינעס  יעקב  יצחק  רבי  דרוש.  על  ביעקב,  עדות  ספר 
אב"ד שווינציאן. ווילנא, תרל"ב 1872. מהדורה יחידה.

בכל דפי הספר הערות רבות בכת"י מתקופת ההדפסה: 
והשגות פולמוסיות, חלקן בעלות תוכן למדני ורובן סא

טיריות, בחריפות מזלזלת. 
"זאב  השם  רשום  השער  בעמ'  ברור:  אינו  הכותב  שם 
"ספר  נכתב:  הכריכה  בדף  ואילו  סנדלס"  איזראלטיאן 
יע"א.  עדות ביעקב על דרוש מהר"י ריינעס משוואנץ 
רייצעס  זרח  גימפול  מהר"י  עליו  והארות"  ו"הערות 
נ"י  "המחבר"  ריינעס  ר"י  שחסר  מה  יע"א.  מערלה 

השלים ר"י גימפול זרח "המבקר" נ"י". 
]2[, 78 עמ'. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, דפים מנותקים, סימני 

עש. כריכה מקורית, קרועה.

פתיחה: $250

429. Edut Be-Ya'akov, by Rabbi 
Reines – Polemical Glosses  
Edut Be-Yaakov on Torah interpretation. 
Rabbi Yitzchak Ya'akov Reines, Av Beit Din of 
Swincian. Vilna, 1872. Only edition.
Many handwritten remarks contemporary to 
the book’s print appear on all of the book’s 
leaves: polemical conclusions, some of which 
are scholarly, but mostly bear a satirical tone 
filled with scornful acuity. 
The writer’s name is unclear: the title page 
bears the name “Ze’ev Izraeltian Sendels”, while 
the binding page mentions Rabbi “-- Gimpel 
Zerach Reitzes” as the author of the remarks.
[2], 78 pages. 19.9cm. Good-fair condition, de-
tached leaves, moth traces. Original torn binding.

Opening Price: $250

 19 דף.   ]3[ לח-רסט,  ראשונים(,  דפים  ועשרות  שער  )חסר 
בשולי  ופגיעות  כתמים  בינוני,  מצב  כחול-ירקרק.  נייר  ס"מ. 

הדפים. סימני עש קלים. כריכה פגועה. 

פתיחה: $300
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כתבי יד
Manuscripts

430. כתב יד רבי יעקב משה נכד הגר"א
כתב יד, מקבץ חידושי תורה, על תנ"ך, משניות וש"ס. דרושים, פירושים על תנא דבי 
אליהו. מהגאון רבי יעקב משה מסלונים בן בנו של הגר"א מווילנא, עם חתימת-ידו על 
בתוך  ותיקונים.  הגהות, מחיקות  הוספות,  ידו עם  אוטוגרפית בכתב  כתיבה  כתב-היד. 

הדברים הוא מרבה להביא מדברי סבו הגדול "אא"ז הגאון זצוק"ל" ולדון בדבריו.
בדף 18-19 נכתבה הקדמתו המפורסמת לביאור הגר"א על הזוהר ]הקדמה זו נדפסה 
בנוסח שונה, בווילנא תק"ע[. בדף 30: רישומי יומן מעניינים, על ביקור בקבר סב הגר"א 
בסלץ', על הסכמה לספר "דקדוק אליהו" שנתן בהתארחו בעיר ווילנא בשנת תקצ"ג, 

ועוד.
והתחנך  גדל  בן-הגר"א,  רבי אברהם  בן  )תק"מ-תר"ט(  לנדא מסלונים  יעקב משה  רבי 
אצל אביו הגדול ואצל סבו הגר"א מווילנא. גדול בתורה, ממשיך דרך אבותיו הגדולים, 
למד ולימד תורה כל ימיו, והוא הנכד היחידי מבין נכדי הגר"א שידוע לנו כתלמיד הגר"א 
בעריכתו  לאור  יצאו  הגר"א  ספרי  ורוב  הגר"א  כתבי  בהדפסת  עסק  בתורה.  בגדלותו 
על  דצניעותא,  ספרא  על  הזוהר,  על  ערוך,  שלחן  על  הגר"א  )ביאורי  פיקוחו  תחת  או 
תנ"ך ועוד(. עמד בקשר הדוק עם הרד"ל ועם גדולי דורו. ]ראה עוד אודותיו באריכות 

בקונטרס "עטרת יעקב", "ישורון", כרך ה', עמ' קיח-קסז[
32 דף, כ-31 ס"מ. מצב בינוני, בלאי ופגיעות משוקמות. כריכת עור מפוארת.

מצורף מכתב תיאור מפורט, מאת הרב דוד קמנצקי, מומחה לתורת הגר"א ובית מדרשו, 
המציין כי כתבי יד של רבי יעקב משה אינם מצויים, והמעט הידוע נמצא רק בספריות 

וציבוריות. ]כתה"י שלפנינו מהווה השלמה לחלקיהם האחרים של חיבוריו בכת"י הנמ
צאים בספריות ציבוריות[. 

פתיחה: $10,000
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430. Manuscript of Rabbi Ya’akov Moshe, Grandson of 
the Vilna Ga’on  
Manuscript, collection of Chidushei Torah, on the Bible, Mishnayot and 
Shas. Drushim, commentaries on Tana D’vei Eliyahu. By Rabbi Ya’akov 
Moshe of Slonim, son of son of the Vilna Ga’on, with his signature on 
the manuscript. Autographic writing in his handwriting with additions, 
glosses, erasures and corrections. Throughout the book he often cites 
and discusses the sayings of his distinguished grandfather “My genius 
grandfather”.
Leaves 18-19 contain his famous introduction to the commentary of the 
Vilna Ga’on on the Zohar [this introduction was printed in a different ver-
sion, in Vilna 1810]. On leaf 30: interesting journal notations, of the visit at 
the grave of the grandfather of the Vilna Ga’on in Saltz, approbation to the 
book Dikduk Eliyahu which he gave upon visiting the city of Vilna in 1833, 
and more. 
Rabbi Ya’akov Moshe Landau of Slonim (1780-1849), son of Rabbi Avraham 
son of the Vilna Ga’on, was raised and educated by his esteemed father 
and by his grandfather, the Vilna Ga’on. Great in Torah, followed in the 
footsteps of his great fathers, studied and taught Torah all his days, and 
is the only grandson of the Vilna Ga’on known to us who was considered 
his disciple and came close to him in stature. Was involved in the printing 
of the Vilna Ga’on’s writings and the majority of the books of the Vilna 
Ga’on were published by him or under his supervision (Bi’urei HaGra on 
the Shulchan Aruch, Zohar, Safra Detzniuta, Bible and more). Was in close 
contact with the Radal [Rabbi Yehduah son of David Luria] and other 
giants of his generation. [For additional detailed information related to 
him see Ateret Ya’akov, Yeshurun, volume 5, pages 118-167].
32 leaves, approximately 31cm. Fair condition, wear and damage restored. 
Magnificent leather binding. 
Attached is a detailed letter of description, by Rabbi David Kaminetzky, 
expert in the Torah of the Vilna Ga’on and his court, stating that manu-
scripts of Rabbi Ya’akov Moshe are rare, and the few which are known 
exist only in public libraries. [This manuscript constitutes a completion 
to the other parts of his handwritten compositions which exist in public 
libraries].

Opening Price: $10,000
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431. פנקס חברת "תפארת שבת" – ישיבת פרשבורג, תרס"ג
כתב-יד, פינקס דחברא תפארת שבת לבחורים דק"ק פ"ב ]פרשבורג[ תע"א. פרשבורג, 

משנת תרס"ג ]1903[ ואילך.
שער מפואר ואחריו ארבעה עמודים עם תקנות החברה, במסגרות מעוטרות, מצוירות 

ביד, מאת יהושע לייב קליין מק"ק אונגוואר.
1883( על ידי "בחורי חמד" מישיבת פרשו )חברת "תפארת שבת" הוקמה בשנת תרמ"ג 
בורג, ונועדה לעורר "קנאת סופרים" בין תלמידי הישיבה. בכל שבת נבחר אחד הבחורים 

למסור בנוכחות כולם שיעור בסוגיה הנלמדת בישיבה.
הקטן  המדרש  לבית  יצ"ו  החברא  בני  כל  יתאספו  ושבת  שבת  "בכל  התקנות:  מתוך 
בעת  הדורש  ידרוש  אשר  הדרש  מלשמוע  יאחרו  ובל  הגדול  המדרש  לבית  הסמוך 
לדרוש,  להנבחר  הדורש  שידרוש  קודם  שבתות  שתי  הגבאים  ויאמרו  יגידו  ההוא... 
שעלתה עליו השורה... הדרשה תהי' בדברי שמעתתא בשעורין כסדרן... יבוקש מבני 
החבורא שאם יש להם מה לפלפל שבל ימנעו בר כדי להגדיל תורה ולהאדירה, והדורש 

ישוב בתשובה מאהבה...".
ה"שבט  בתקופת  פרשבורג  ישיבת  תלמידי  כ-240  של  שמותיהם  נזכרים  הפנקס  בדפי 
סופר", חברי וגבאי ה"חברא". כל שם מופיע בדף נפרד, באותיות גדולות בכתב-יד. בחלק 
מהשמות נתווסף בכתב-יד, פרטים על המשרה אותה נושא החבר בוגר הישיבה, מקום 
מגוריו או מקום הרבנות שלו ]לעתים נכתבו כמה מקומות רבנות בכל פעם שעבר הבוגר 

לכהן במקום אחר[, פרטים ביוגרפיים, כגון מקום לידה או תאריך פטירה וכדומה.
בין הבחורים הנזכרים, עשרות מרבני הונגריה, ביניהם כמה מגדולי הדור:

"כעת אבדק"ק מעז"א קעוועשר"; רבי שמואל בנימין שפיטצ יונגרייז  ורבי אשר אנשל 
שעפטל  ]שבתי[  רבי  המעטירה";  האמבורג  מישקָאלץ...  האללאש...  אבדק"ק  "כעת  ער 
יוסף צבי  רבי  "כעת ראבד"קק אויהעל";  "כעת אבדק"ק שימאני"; רבי צבי דיקק,  ווייס 
)המהרי"ץ( דושינסקי, "כעת אבד"קק גאלאנטא"; "הב' יעקב בענדער ז"ל - שהי' אבדק"ק 
שלמה  רבי  קינצליכער;  צבי  רבי  סיקסא";  אבדק"ק  "כעת  שיקק,  מנחם  רבי  ווייטצען"; 

סופר; רבי שמואל בנימין סופר; רבי מנחם סופר; ועוד.
]8[, 248 דף, 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים בשולי הדפים, חלקם משוקמים. כריכה 

מקורית, שדרה ופינות עור משוקמות.

פתיחה: $3500

431
a  א



 אוקטובר 2010 |  288

431. Manuscript - Book of Tiferet Shabbat Society – 
Pressburg Yeshiva, 1903 
Manuscript - Book of Tiferet Shabbat Society for Young Men of Pressburg. 
Pressburg, from 1903 onward. 
A fancy title page and afterwards four pages with society regulations, with 
decorative borders, handmade by Yehoshua Leib Klein of Ungvar.
The Tiferet Shabbat Society was established in 1883 by young men of 
Pressburg Yeshiva, and aimed at awakening learning competition between 
the Yeshiva students. Every Shabbat, one of the young men was chosen to 
give a "shiur" on the subject being learnt in the yeshiva.
Some of the regulations: "Every Shabbat all the members of the society 
will gather in the small beit midrash next to the large beit midrash and 
they shall not come late to hear the drasha (homiletic exegesis) spoken at 
that time … the gaba'im will tell the person whose turn it is to speak two 
weeks earlier that it is his turn … The drasha shall be about the issue being 
discussed in the shiurim in consecutive order … and the members of the 
society are requested to participate if they have what to say to strengthen 
and honor the Torah, and the one who speaks will repent out of love …". 
The book mentions names of c. 240 students of Pressburg Yeshiva in the 
days of the Shevet Sofer, members and gaba'im of The Society. Each name 
appears on a separate leaf, with large handwritten letters. Some of the 
names were added in a later handwriting, details on the position served by 
the yeshiva's alumni, his place of dwelling or his rabbinical position [some-
times, a number of places are written as the alumni changed his position], 
biographic details such as place of birth or date of death etc.
Amongst the young men mentioned are dozens of Hungarian rabbis, in-
cluding a few gedolei hador: 
Rabbi Asher Anshel Jungreiss; Rabbi Shmuel Binyamin Shpitzer "now Rabbi 
of Halicz … Miskloc … Hamburg". Rabbi [Shabtai] Sheptel Weiss "now 
Rabbi of Nagysimonyi"; Rabbi Zvi Dikak; Rabbi Yoseph Zvi (Maharitz) 
Dushinsky, "now Rabbi of Galanta"; The Young Man Ya'akov Bender – who 
was Rabbi of Waitzen; Rabbi Menachem Shik, "now Rabbi of Siksa"; Rabbi 
Zvi Kintzelicher; Rabbi Shlomo Sofer; Rabbi Shmuel Binyamin Sofer; 
Rabbi Menachem Sofer; etc.
[8], 248 leaves, 34cm. Good condition. Stains and minor tears to leaf margins, 
some restored. Original cover, leather spine and corners restored. 

Opening Price: $3500
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432. כת"י עץ חיים למהרח"ו המאה 
ה-17-18

כתב-יד, מספר עץ-חיים, לרבינו חיים וויטאל, עם הגהות 
רבי יעקב צמח ]כתיבה אשכנזית נאה, המאה ה-17-18[.
שער מאוייר ]מתקופה מאוחרת יותר, המאה ה-19-20[ 
זה  כרך  למעשה  ז"ל".  האר"י  לרבינו  יחזקאל  "מרכבת 
יחזקאל ושער מיין  כולל את: דרוש הקליפות, מרכבת 

נוקבין.
האריז"ל,  רבינו  בשם  וויטאל  חיים  מרבי  חיים  עץ  ספר 
שבמשך  לאחר  בקוריץ,  תקמ"ב  בשנת  לראשונה  נדפס 
כמאתים שנה היה נמצא רק בהעתקות כת"י. הגהות רבי 
יעקב צמח נוספו ע"י רבי מאיר פאפרש, שערך את הספר.

]46[ דף כתובים, 20 ס"מ. נייר משובח ואיכותי, מצב טוב מאד. 
כריכת קלף מפוארת וחדשה.

פתיחה: $1500

432. Manuscript Etz Chaim by 
Rabbi Chaim Vital, 18th – 19th 
Century  
Manuscript, from the book Etz Chaim of Rabbi 
Chaim Vital, with glosses by Rabbi Ya'akov 
Zemach [fine German handwriting, 17th-18th 
Century].
Illustrated title page [from a later period 19th-
20th Century] "Merkavat Yechezkel by the 
Arizal". This volume includes: D'rush HaKlipot, 
Merkavat Yechezkel and Yayin Nokvin.
The book, Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital in the 
name of the Arizal, was first printed in Korets in 
the year 1782 after having existed in manuscript 
form only, for more than two hundred years. 
When Rabbi Meir Paparish edited the book he 
included glosses of Rabbi Ya'akov Zemach.
[46] Written pages, 20cm. superior quality paper, 
very good condition. Magnificent new parchment 
binding.

Opening Price: $1500

433. כת"י שרשי השמות - קבלה מעשית 
קטע מספר שרשי השמות, מהמקובל האלוקי רבי משה 

זכות. כת"י איטלקי מהמאה ה-17.
ספר שרשי השמות "לדעת מוצאם ופעולתם", בחכמת 

והקבלה מעשית וחכמת הקמיעות, מוזכר כבר בשם הג
דולים להחיד"א הכותב כי ראהו בכתב יד. ספר זה היה 

ומעטות הן ההע ליחידים,  נודע אלא  ולא  וגנוז  וטמיר 
הספר  נדפס  תשנ"ה  בשנת  רק  זה.  נעלם  מספר  תקות 
עפ"י כתב יד. לפנינו העתקה קדומה מתקופת המחבר, 

של קטע מספר זה. 
כתמים  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  כתובים,  עמודים   30

וקרעים קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

433. Manuscript – Shorshei 
HaShemot – Practical Kabbalah  
A section from the book "Shoreshei HaShemot" 
("Origins of the Holy Names"), by the holy 
Kabbalist Rabbi Moshe Zacuto. Seventeenth 
century Italian manuscript.
The book Origins of the Holy Names "to recog-
nize their source and their potential", accord-
ing to the philosophies of practical Kabbalah 
and Amulets, the Chidah, in his book Shem 
HaGedolim already mentions that he had seen 
the manuscript. The book was hidden and only 
very few individuals were aware of its existence, 
copies of this book are very rare. In 1995, the 
book was printed from a manuscript. We are 
presenting an ancient copy of one section of the 
book from the era of its author, 
30 written pages, quality paper, good-fair condi-
tion, stained and slightly torn. New binding.

Opening Price: $400
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434. כתב יד על קלף – דף בודד – המאה 
ה-14

בודד  דף  ומנוקד.  טורים  בשני  כתוב  קלף,  על  כתב-יד 
מתוך סדר פסוקי דזמרה לשבת ]המאה ה-14?[.

מכיל את סיום פסוקי "אז ישיר", הוראות לחזן: "ויקום 
החזן ויעמוד לפני התבה ויטול רשות מן הקהל ויפתח 
ויאמר נשמת". ולאחר מכן מופיע חלק מתפילת "נשמת".
צרפת,  ומנהג  מחזור-ויטרי  לנוסח  קרוב  "נשמת"  נוסח 
 – ]ישראל  שומר  "וה'  היום:  המקובל  הנוסח  מן  שונה 
תיקון בצד הכת"י[ ער לא ינום ולא יישן המעורר ישנים 
הנה  עד  כלכלתנו...  גדול  ובשבע  רדומים...  והמקיץ 

ועזרונו רחמיך ה' ולא עזבונו חסדיך אלקינו ואל תכלי
מנו לנצח... וכל ברך לך לבד תכרע וכל קומה לפניך ה' 

אלקינו ואלקי אבותינו לך לבד תשתחוה...".
בינוני. נקבי עש.  36.5 ס"מ. מצב  דף קלף, כתוב משני צידיו. 

כתמים. מטושטש.

פתיחה: $500

434. Manuscript on Parchment – 
Single Leaf – 14th Century 
Manuscript on parchment, written in two 
columns, vowleized. Single leaf from Seder 
Pesukei Zimrah for Shabat [14th century?].
Contains the ending of the verses "Az Yashir", 
instructions for the cantor: "the cantor will 
stand before the holy ark and ask the for 
permission to speak and will read Nishmat". 
Afterwards appears part of "Nishmat" prayer.
The version of "Nishmat" is similar to the 
version of Vitry Machzor and to the French 
custom, different from today's version.
Parchment leaf, written on both sides. 36.5cm. 
Fair condition. Moth holes. Stains. Blurred.

Opening Price: $500

435. כת"י עתיק - פירוש רד"ק לספר 
מלכים

כת"י עתיק, קטע מפירוש רד"ק לספר מלכים. ]המאה 
ה-15?[.

במאות  ]דרום-צרפת[  נרבונה  מחכמי  קמחי,  דוד  רבינו 
ה-12-13. חיבוריו בפירוש התנ"ך ובדקדוק הנם מספרי 
היסוד של ארון הספרים היהודי. פירושו לספר מלכים 
נדפס לראשונה בשונצינו בשנת רמ"ו 1485, אח"כ נדפס 
שוב במהדורות רבות. כתב היד שלפנינו נראה בצורת 
אותיותיו כמוקדם לדפוסים הראשונים, מראשית המאה 

ה-15.
4 עמ', כ-17 ס"מ, מצב גרוע, חתוך בראשי העמודים, פגיעות 

בטקסט וכתמי דבק ]כנראה הוצא מ"גניזת הכריכות"[.

פתיחה: $120

435. Antique Manuscript – 
Radak's Commentary on Sefer 
Melachim 
An antique manuscript, a section of Radak's 
commentary on Sefer Melachim. [The fifteenth 
century?].
Rabbi David Kimchi of Narbonne [southern 
France], 12-13 centuries. His commentary on 
the Bible and his books on Hebrew grammar 
are basic books in Judaism. His commentary on 
Melachim was first printed in Soncino in 1485, 
after which it was reprinted in many editions. By 
the shape of its letters, this manuscript appears 
to be from the beginning of the 15th century.
4 pages, c. 17cm, poor condition, top of pages cut 
off, damage to text and glue stains [apparently 
taken from a binding].

Opening Price: $120
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436. תורה ותרגום – שני דפי קלף
המאה  ]תימן?,  תרגום.  עם  קלף,  על  חומש  פסוקי 

ה-15-17?[.
פסוקים מספר במדבר, פרק יד. אחרי כל פסוק, תרגומו 
לערבית  הפסוק  תרגום  ואחריו  )אונקלוס(,  לארמית 

]באותיות עבריות[. 
2 דפי קלף. 27 ס"מ. כתובים משני עבריהם. מצב גרוע. קרעים 

וחורים. כתמים, רישומים. דיו מחוק בחלק מן המקומות.

פתיחה: $250

436. Torah and Translation – 
Two Parchment Leaves  
Verses of the Chumash upon parchment, 
including a translation. [Yemen?, 15th-17th 
century ?].
Verses of Chumash Bamidbar, chapter 14. After 
each verse, an Aramaic translation appears 
(Onkelos), followed by the translation of the 
verse into Arabic [in Hebrew letters]. 
2 parchment leaves. 27cm. Written upon both 
sides. Poor condition. Tears and holes. Stains and 
notations. Ink rubbed out in some areas. 

Opening Price: $250

437. קטע זוהר - כת"י 
קטע מספר הזוהר, עם פירוש "אור יקר" להרמ"ק - רבי 

משה קורדוביירו. ]שנות הת"ק בערך - המאה ה-18?[.
]מרוקו?[.   צפון-אפריקה  בסגנון  נאה,  מזרחית  כתיבה 
הפירוש "אור יקר" נדפס לראשונה החל משנת תשכ"ב 
)1962(, כתה"י שלפנינו הוא העתקה קדומה מלפני כ- 

250-300 שנים.
בלאי  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס"מ.   22 כתובים,  עמ'   9

בשולי הדפים. כריכת בד חדשה.

פתיחה: $100

437. Passage from the Zohar 
– Manuscript  
Excerpt from the Zohar, including Or Yakar by 
the Ramac – Rabbi Moshe Cordovero. [the 18th 
century]. 
Fine oriental writing in North-African 
[Moroccan?] style. The Or Yakar commentary 
was first printed in 1962. This manuscript is an 
ancient copy, written approximately 250-300 
years ago. 
9 Written pages, 22cm. Quality paper, good-fair 
condition, page margins worn. New cloth binding. 

Opening Price: $100
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439. כתב-יד גורל החול של מהרח"ו 
בכת"י  העתקה  ז"ל".  מהרח"ו  של  החול  "גורל  כת"י, 
י"ב  על  ויטאל.  חיים  לרבי  הגורלות"  "ספר  של  מזרחי 

בכו הגלגול.  וסוד  מלאכים  שמות  כוכבים,  וז'  ומזלות 
סימונים  האחרון  בדף  קדש".  "גורל  העמודים  תרות 

בעיפרון של עריכת "גורל החול". 
]66[ דף, כ-18 ס"מ. מצב בינוני, דפים בלויים וקרועים, כרוכים 

בכריכה לא-מקצועית.

פתיחה: $200

438. כת"י קדום - קטע משער הכוונות
קטע מספר כתב-יד שער הכוונות, לרבינו חיים וויטאל, 
]כתיבה  וזמירות-מוסף של שבת.  ליל שבת  כוונות  על 

מזרחית קדומה, המאה ה-17[.
שער הכוונות, נדפס לראשונה בשאלוניקי תרי"ב )1852( 
מתוך כתב-יד של בנו רבי שמואל וויטאל, שנמצא בגנזי 
תרל"ג  בירושלים  ונדפס  חזר  בירושלים,  אל"  "בית 
לפנינו  והרש"ש.  פאפרש  מהר"ם  הגהות  עפ"י   )1873(
העתקה קדומה ]מראשית שנות הת'?[, הסמוכה לזמנו 
עם  הראשון  לדפוס  בנוסחאותיה  הדומה  המחבר,  של 

הגהות מהרש"ו.
34 עמ', 23 ס"מ. מצב גרוע, פגיעות בלאי וקרעים עם חסרוו

נות בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

438. Early Manuscript – Section 
of Sha'ar HaKavanot  
Manuscript, a section of the Sha'ar Hakavanot 
by Rabbi Chaim Vital, on the meanings of 
the Sabbat Eve and Zemirot - Mussaf of the 
Sabbath. [Early oriental script, seventeenth 
Century].
Sha'ar HaKavanot, first printed in Salonica 
in 1852 from manuscripts of his son, Rabbi 
Shmuel Vital, currently in the Bet-El Archives, 
Jerusalem. And reprinted in Jerusalem in 1873 
referring to the glosses of Rabbi Meir Paparish 
and the Rashash. This is an ancient copy from 
17th Century in style similar to the FIRST 
printing, in style similar to the original print-
ing, with glosses of Rabbi Shmuel Vital.
34 pages, 23cm. Poor condition, damage-worn and 
torn with deficiencies in the text. New binding.

Opening Price: $300

439. Manuscript Goral HaChol 
by Rabbi Chaim Vital  
Manuscript, "Goral HaChol by Rabbi Chaim 
Vital". A copy in oriental script of "Sefer 
HaGoralot" by Rabbi Chaim Vital. Pertaining 
to the twelve zodiac signs, the seven luminar-
ies, names of the angels and secret of reincarna-
tion. The pages are titled "Goral Kodesh". The 
last page bears pencil marks regarding Goral 
Hachol.
[66] leaves, around 18cm. fair condition, pages 
worn and torn, binding is not professional.

Opening Price: $200

438
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440. כת"י סידור הרש"ש 
הקבלה.  עפ"י  ויחודים  כוונות  הרש"ש,  סידור  יד,  כתב 
תר"י-תר"ם  ה-19,  ]המאה  ופסח.  פורים  חול,  תפילות 

בערך[.
כרוכים יחד דפים שונים בגודלם ובסוגם, ]יתכן שנכתבו 
והוספות  הגהות  שונים[.  כותבים  ע"י  שונות  בתקופות 

על הגליונות. בין הדפים קמיעות ודפים נוספים.
)ת"ף-תקמ"ב(  הרש"ש   - שרעבי  מזרחי  שלום  רבינו 
ייסד  "בית-אל".  והחסידים  המקובלים  ישיבת  ראש 

וכ סודות  הרש"ש",  "סידור  הכוונות  סידור  את  ווחיבר 
וונות התפילה עפ"י האר"י, שמאז כתיבתו הפך להיות 
סידור  עפ"י הקבלה.  לכוונות התפילה  הדרך העיקרית 
הרש"ש היה במשך שנים רבות בכתב יד, ועבר בזהירות 
יודעי דבר בחכמת הסוד. רק בשנת  מרובה בין חכמים 
תרע"ו הוחלט אצל גדולי המקובלים בירושלים ובחו"ל 
להדפיסו בקדושה ובטהרה )הדפסה שנעשתה ע"י יראי 
בעת  ובתעניות  בטבילות  עצמם  את  שקידשו  אלוקים 
בכתב  שנעשו  מההעתקות  עותק  לפנינו  ההדפסה(. 
ותיקונים  הערות  עם  עברו,  מדורות  המקובלים  ע"י  יד 

שנוספו במשך השנים בהן השתמשו בעותק זה.
]176[ דף ומספר פתקאות נייר וקלף, 20-25 ס"מ. מצב טוב. 

סימני שימוש. כריכה ישנה עם שדרת עור ]לא מקורית[.

פתיחה: $800

440. Siddur HaRashash, 
Manuscript  
Manuscript, Prayer book of the Rashash, mean-
ings and devotions according to Kabbalah. 
Prayers for everyday, for Purim and for 
Passover. [19th Century, c.1850-1880].
Leaves of varying sizes and types are bound 
together, [may have been written in various 
periods by several writers]. Glosses and modi-
fications on the sheets. Keme'ot and additional 
leaves are interspersed between the bound 
leaves.
Rabbi Shalom Mizrachi Shar'abi – the Rashash 
(1720-1782) Principal of the "Bet-E-l" Yeshiva 
for Kabbalists, compiled the prayer book of 
devotions "Siddur HaRashash", with inner 
meanings and devotions according to the 
Ar"i, and ever since, his writings have become 
the basis for devotions in prayer according to 
Kabbalah. For many years, the Rashash Prayer 
book remained in manuscript form, and was 
circulated with extreme care amongst sages 
well-versed in studies of the mystic. Not until 
1916 did the great Kabbalists of Jerusalem and 
the Diaspora decide to print it in utmost purity 
(the printing was accomplished by G-d fearing 
Jews, who sanctified themselves by immersion 
in ritual baths and fasting during the work). 
These are handwritten copies by Kabbalists of 
past generations, with comments and amend-
ments added during the period when this copy 
was in use. 
[176] leaves and a number of paper and parch-
ment notes, 20-25cm. Good condition. Signs of 
use. Old binding with leather spine".

Opening Price: $800
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441. דף כת"י של רבינו יוסף חיים בעל "בן 
איש חי"

ודף כת"י, חידושי תורה על מסכת אבות. כתיבה אוטו
גרפית של רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש חי". 

רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש חי" ועוד עשרות 
אליהו  רבי  של  בנו  )תקצ”ג-תרס”ט(,  חשובים  ספרים 
של  תלמידו  בגדאד.  של  רבה  חיים  משה  רבי  בן  חיים 
רבינו עבדאללה סומך. לאחר פטירת אביו בשנת תרי”ט, 
כשהיה בן כ”ו שנה, עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת 
הגדול, ומאז דרש שם מדי שבת כחמישים שנה. גדולתו 
כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר התפרסמה בכל קצוי תבל. 
מחיבוריו: רב פעלים, תורה לשמה, בן איש חי, בן איש 
חיל, בן יהוידע, עוד יוסף חי, לשון חכמים, אדרת אליהו, 

חסדי אבות ועוד.
2 עמ', 13.5 ס"מ. מצב טוב מאד, קטע באמצע ענין.

פתיחה: $1000

441. A Handwritten Leaf by Rabbi 
Yoseph Chaim Author of Ben Ish 
Chai  
A handwritten leaf, Torah novella on the 
Tractate Avot. Autographic writing by Rabbi 
Yoseph Chaim of Baghdad author of Ben Ish 
Chai.
Rabbi Yoseph Chaim of Baghdad author of Ben 
Ish Chai and dozens of other important books 
(1833-1909), son of Rabbi Eliyahu Chaim ben 
Rabbi Moshe Chaim Rabbi of Bagdad. Disciple 
of Rabbi Abdullah Somech. After the death 
of his father in 1859, at age 26, he delivered a 
sermon in his stead in the Great Synagogue, 
thereafter he spoke there every Shabbat for fifty 
years. He was famous worldwide as "one of a 
generation" in his knowledge of the revealed 
and hidden Torah. Some of his books: Rav 
Pe'alim, Torah Lishma, Ben Ish Chai, Ben Ish 
Chayil, Ben Yehoyada, Od Yoseph Chai, Leshon 
Chachamim, Aderet Eliyahu, Chasdei Avot etc. 
2 pages, 13.5cm. Very good condition, section in 
the middle of an issue. 

Opening Price: $1000

442. כתב-יד מרבי אליהו גוטמאכר – 
הצדיק מגריידיץ

דף כתב יד, חידושי תורה, מרבי אליהו גוטמאכר "הצדיק 
מגריידיץ". ]קטע באמצע ענין, דברים שלא נדפסו[.

קצרות  והוספות  מחיקות  עם  אוטוגרפית,  כתיבה 
וארוכות.

מתלמי )תקנ"ו-תרל"ה(,  גוטמאכר  אליהו  רבי  והגאון 
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 טוב. נזקים קלים. כריכת בד מפוארת.

פתיחה: $500

442. Manuscript Handwritten by 
Rabbi Eliyahu of Graditz   
Manuscript leaf, Torah novellae, by Rabbi 
Eliyahu Gutmacher "The Tzadik of Graditz". 
[A paragraph in the middle of a topic, never 
printed].
Autographic writing, with deletions and short 
as well as long additions.
Rabbi Eliyahu Gutmacher (1796-1875), of the 
first disciples of Rabbi Akiva Eiger in Posen. Av-
Beit-Din of Pelschen and Graditz. An outstand-
ing Ga'on. In his later years became known as 
"Poel Yeshuot", "Der Graditzer Tzadik".
2 Pages, 21cm. Good condition. Minor damages. 
Elaborate cloth binding.

Opening Price: $500
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443. דרשה לראש השנה מרבי חיים ברלין
חיים  רבי  הגאון  של  ידו  בכתב  השנה,  לראש  דרשה 
עם  אוטוגרפית  כתיבה  תרמ"-?[.  ]מוסקבה?,  ברלין. 

מחיקות והוספות.
בדרשה הכותב מזכיר ומספיד "וגם אבדנו בשנה זו שני 
מראשית  בהספידם,  מחוייבים  אנו  אשר  עולם,  גדולי 
השנה, הר"מ --- בקי מרא דכולא תלמודא, שני זרועותיו 
כשני ס"ת, הרב ר' יצחק משה הורוויץ זצ"ל, אנכי ידעתיו 
פנימיותו טוב ומטיב ונוח לשמים, יחיד בדורו אשר לא 
הניח כמותו. והאחרון הכביד החושך, זצ"ל, גאון עולם, 

אשר כל העולם הלכו לאורו, מעין המתגבר בתורה". 
הרבנים  אוצר  )תקצ"ב-תרע"ג,  ברלין  חיים  רבי  הגאון 
592(, בנו של הנצי"ב מוואלוז'ין, שימש ברבנות במוסו
קבה, וואלוז'ין, קוברין, ילעסטוואגרד וירושלים. מגדולי 
לאלפים,  תשובות  השיב  התורה,  מקצועות  בכל  דורו 

וונשא בעול הציבור. רוב כתביו לא נדפסו, רק חלק מת
שובותיו וחידושי הלכה ממנו נדפסו לאחרונה, בארבעת 
סימנים:  )ענינים  נדפסו  שם  חיים",  "נשמת  שו"ת  כרכי 
התר"ט  משנות  בהלכה  התכתבויותיו  עח(  עד,  נט,  לט, 
)1849( עם הגאון רבי יצחק משה הלוי הורוויץ, אליו הוא 
רבי  זקני.  דודי  ]=חתן  "חד"ז"  משפחתי  ביחס  מתייחס 
יצחק משה הלוי הורוויץ, מרבני מוסקבה, חתן רבי מאיר 

ברלין אב"ד מוהילוב, דודו זקנו של רבי חיים ברלין[.
4 עמ' 17 ס"מ. כתיבה צפופה. מצב טוב.

פתיחה: $400

443. Rosh Hashana Sermon by 
Rabbi Chaim Berlin  
A Rosh Hashana sermon in the handwrit-
ing of Rabbi Chaim Berlin. [Moscow?, 
188?]. Autographic writing with erasing and 
additions.
In the sermon the writer mentions and eu-
logizes "and this year we have lost two great 
people, that we are obligated to eulogize, at 
the beginning of the year … Rabbi Yitzchak 
Horowitz … one in his generation who has 
not left anyone like him. And the last … that 
the whole world walks by his light, a well-
spring of Torah".
Rabbi Chaim Berlin (1832-1913, Otzar 
HaRabbanim 592), son of the Natziv of 
Volozhin, served as Rabbi of Moscow, Volozhin, 
Kobrin, Yelisavetgrod and Jerusalem. One of 
the greatest rabbis of his generation in all topics 
related to Torah, wrote thousands of responsa. 
Most of his writings were never printed, only 
some of his responsa and halachic novella 
were recently printed in the four volumes of 
the responsa Nishmat Chaim. His correspon-
dence on halacha with Rabbi Yitzchak HaLevi 
Horowitz from 1849 was printed in Nishmat 
Chaim (Simanim: 39, 59, 74, 78). [Rabbi Chaim 
Berlin was related to Rabbi Yitchak Moshe 
HaLevi Horowitz, Rabbi of Moscow, as he was 
the son in law of Rabbi Meir Berlin, Rabbi of 
Mohilev, Rabbi Chaim Berlin's great uncle].
4 pages, 17cm. Good condition.

Opening Price: $400

444. כת"י דרשות וחידושי תורה מרבי ברוך 
אשר פרלס

וחידושי  דרשות  השנה,  לראש  דרשות  יד,  כתבי 
תרי"א-תרי"ב  פערלס.  אשר  ברוך  רבי  מהגאון  תורה 

.)1850-1851(

444. Manuscripts, Sermons and 
Torah Novella by Rabbi Baruch 
Asher Perles  
Manuscripts, Sermons for Rosh Hashana, 
sermons and Torah novella by Rabbi Baruch 
Asher Perles. 1850-1851.
Rabbi Baruch Asher Perles, disciple of the 
Chatam Sofer was dayan in Baja, related to 
Rabbi Yitzchak Moshe and his son Rabbi Meir 
Perles of Bonyhad. See attached material and 
the book HaChatam Sofer V'Talmidav, page 94.
About 30 written pages, 25X15cm sheets. Good 
condition.

Opening Price: $800

הגאון רבי ברוך אשר פרלס, תלמיד ה"חתם סופר". דיין 
יצחק  רבי  של  משפחה  קרוב  )הונגריה(,  באיא  דק"ק 
אודותיו  ראה  מבוניהאד.  פערלס  מאיר  רבי  ובנו  משה 

חומר מצורף ובספר החתם סופר ותלמידיו, עמ' צד.
כ-30 עמודים כתובים, דפים 25X15 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

443
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445. כת"י חידושים על יורה דעה
תערו )הלכות  יורה-דעה  שו"ע  על  חידושים  וכתב-יד, 

בות(. ]הונגריה?, תק"ץ בערך 1830[.
מחיקות  תיקונים,  עם  מחבר,  של  אוטוגרפית  כתיבה 
שונה[:  מעט  ]בכת"י  בעלים  חתימת   4 בדף  והוספות. 

"הק' מרדכי --- בל"א מה"ר שמואל --- זצלה"ה". 
עש  פגעי  בינוני-גרוע,  מצב  ירקרק,  נייר  ס"מ.  כ-22  עמ',   68

קשים. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

446. כתב יד – חידושי מהריא"ץ - רבי 
יהושע אהרן צבי וינברגר

וכתב יד, חידושים על התורה, דרוש לפסח, דרשות וחי
דושי סוגיות. ]הונגריה, אחרי תרל"ה 1875[. 

חידושי תלמיד שכתב שיעורים מרבותיו ראשי ישיבות 
והונגריה: הגאון מהריא"ץ - רבי יהושע אהרן צבי וינבר

גר אב"ד מארגרטן. בנוסף: חידושים מאת: "אב"ד דק"ק 
פולדעש" ]אולי, רבי יחיאל מיכל שטרן אב"ד פילדעש?, 
תלמיד החתם סופר[; "מה שאמר אדמ"ו בשנת תרל"ה 

לפ"ק חוסט" ]אולי, המהר"ם שיק?[.
)תקע"ד-תרנ"ב,  וינברגר  צבי  אהרן  יהושע  רבי  הגאון 
אוצר הרבנים 7654(, מגדולי חכמי הונגריה, תלמיד בעל 

445. Manuscript of Yoreh De’ah 
Novellae 
Manuscript, novella on the Shulchan Aruch 
Yoreh De’ah (Hilchot Ta’arovot). [Hungary? C. 
1830].
Autobiographic writing by the author, with 
corrections, deletions and additions. Owner’s 
signature on leaf 4 [in a slightly different hand-
writing]: “Mordechai… Shmuel…”.
68 pages, 22cm. Greenish paper, Fair-poor condi-
tion, major moth damage. Rebound.

Opening Price: $1000

446. Manuscript – Maharitz 
– Rabbi Yehoshua Aharon Zvi 
Weinberger  
Manuscript, Torah novellae, homiletic for 
Pesach, sermons and topics novellae. [Hungary, 
post 1875].
Novellae by a disciple who wrote discourses 
of heads of Hungarian Yeshivot: the Ga'on 
Maharitz – Rabbi Yehoshua Aharon Zvi 
Weinberger Av-Beit-Din Margitta. In addi-
tion: novellae by: "Av-Beit-Din Foldes" [pos-
sibly, Rabbi Yechiel Michal Stern Av-Beit-Din 
Foldes?, disciple of Chatam Sofer]; "what was 
said in 1873…"[maybe, HAMAHARA"M 
Shick?].
The Ga'on Rabbi Yehoshua Aharon Zvi 
Weinberger (1814-1892' Otzar Ha-Rabanim 
7654), a foremost Hungarian sage, disciple of 
the author of "Sha'arei Torah", a favorite disciple 
of the "Chatam Sofer". Av-Beit-Din Margitta. 
Known as a Brilliant Posek and a Zadik. His 
grandson Hamaharam Brisk of Tashend 
printed his writings in the Maharitz book of 
responsum.
About 50 printed pages. Bound. 21cm. Good 
condition.

Opening Price: $300

סופר".  ה"חתם  של  תלמידיו  ומחביבי  תורה",  "שערי 
פועל  וכצדיק  מובהק  כפוסק  נודע  מרגרטן.  אב"ד 
ישועות. מתורתו הדפיס נכדו המהר"ם בריסק מטאשנד 

בספר שו"ת מהריא"ץ.
כ-50 עמודים כתובים. כרוכים בכריכה.21 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

445
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447. כתב יד – יידיש-דייטש – הונגריה, 
תר"ז

וכתב יד, כתוב ביידיש-דייטש, מחבר בלתי מזוהה. ]הונ
גריה?, תר"ז 1847[.

בין  חיבורים, המכילים  שני  עם  כרוכים  קונטרסים  שני 
היתר תרגום ופירוש פסוקים, בעיקר מספר תהלים.

והתא "גריסהאבר".  בלועזית  חתימה  היד  כתב  ובראש 
ריך: "אדר 607" ]תר"ז 1847[.

האלה,  הפסוקים  ולבאר  לתרגם  "כנ"ל   :14 עמ'  בסוף 
הצעיר יוסף ווייס מבאניהאד יע"א".

עמ'.   36 דף[;   12 חסרים  העמודים  ספירת  ]לפי  עמ'   ]49[
21-22 ס"מ. מצב טוב. קרעים וכתמים, 

פתיחה: $350

447. Manuscript – Yiddish-
Deitsch – Hungary, 1847 
Manuscript, written in Yiddish-Deitsch, author 
unidentified. [Hungary?, 1847].
Two bound pamphlets of two compositions, 
containing a translation and commentary of 
verses, especially of Tehillim.
At head of manuscript signature in foreign lan-
guage “Grieshaber”, and the date: “Adar 607” 
[1847].
At end of page 14: “as above to translate and 
explain these verses, Yosef Weiss of Banihad”.
[49] pages [12 leaves missing according to page 
count]; 36 pages. 21-22cm. Good condition. Tears 
and stains. 

Opening Price: $350

448. כתב יד – קונטרס ההתבוננות וקונטו
רס ההתפעלות – האדמו"ר האמצעי מחב"ד 

– תקע"ג

ההתפעלות,  וקונטרס  ההתבוננות  קונטרס  יד,  כתב 
"מהרב אדמו"ר שיחי' מלובאוויטש". ]תקע"ג 1813[.

שני חיבוריו הידועים של "האדמו"ר האמצעי" מחב"ד, 
היחוד"[  "שער  גם  ]נקרא  ההתבוננות"  "קונטרס 
והדרכה  חיזוק  כאגרות  נכתבו  ההתפעלות",  ו"קונטרס 

שלפני היד  כתב  לאדמו"רותו.  השניה  בשנה  ולחסידיו 
לאחר  קצר  זמן  הועתק  החיבורים,  שני  את  המכיל  נו, 
כי  עולה  היד  כתב  שבשער  השנה  מפרט  כתיבתם. 
כפי  בתקע"ד  ולא  תקע"ג,  בשנת  כבר  נכתבו  האגרות 

שסברו רבים ]ראה חומר מצורף[.
"שייך  בעלים:  רישום  ההתבוננות"  "קונטרס  בסוף 

להרבני הנגיד מוה"ר נחמי' שו"ב מריגא".
מעט  נקיים.  דפים  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 כתובים.  עמ'   ]177[
כתמים. פגעי עש ]במספר דפים פגיעה קלה בטקסט[. כריכת 

חצי-עור משופשפת

פתיחה: $800

448. Manuscript – Kuntress 
Ha'hitbonenut and Kuntress 
Ha'hitpa'alut – Middle Rebbe of 
Chabad – 1813  
Manuscript, Kuntress Ha'hitbonenut and 
Kuntress Ha'hitpa'alut, "By the Rebbe of 
Lubavitch" [1813].
The two famous writings of "The Middle Rebbe" 
of Chabad, "Kuntress Ha'hitbonenut" [also 
known as "Sha'ar Ha'yichud"] and "Kuntress 
Ha'hitpa'alut", written as a missive of guidance 
and strengthening to his followers during his 

447
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449. כתב יד – מאמרי האדמו"ר הזקן 
מחב"ד - ביאורים בקבלה

שניאור  מרבי  מאמרים  שני  חבדי"ת,  העתקה  יד,  כתב 
]רוסיה,  בקבלה.  וביאורים  התניא",  "בעל  מלאדי  זלמן 

449. Manuscript – Essays by the 
Old Rebbe of Chabad – Kabbalah 
Commentaries  
Manuscript, Chabadic copying, two essays by 
Rabbi Shneur Zalman of Liadi "Ba'al Ha'tanya", 
and Kabbalh commentaries. [Russia, ca. 1820's].
Contains: Essay "Ki Ka'Eretz Tozi Tzimcha" 
[Nitzvim Section, 1806], and an essay 'Lehavin 
et Inyan Rosh Ha'shanah" ["Bein Kesseh 
Le'Assor", 1807: not printed in the book 
"Ma'amarei Admor Ha'zaken" to this year]; ex-
tensice interpretation of "Sha'ar Keri'at Shema" 
and "Sha'ar Ha'amidah" in the book "Pri Etz 
Chaim" by Rabbi Chaim Vital, and interpreta-
tion of a matter in "Idra Rabah".
Glosses on margins [different handwriting?].
[49] written pages. Part of the text written in two 
columns. 20cm. Bluish paper. Good condition. 
Stains. Slight tear. Moth marks. Detached leather 
binding.

Opening Price: $800

second year as Rebbe. This manuscript which 
contains both works, was copied a short while 
after their creation. The date on the title page 
of the manuscript indicates that the missives 
were written in 1813, and not 1814 as believed 
by many [see attached material].
Ownership inscription at the end of "Kuntress 
Ha'hitbonenut" reads "belongs to the Naggid… 
Shochet of Riga".
[177] written pages. 19.5cm. Good condition. 
Clean leaves. Few stains. Moth damages[with 
slight damage to text in a few leaves]. Half-leather 
binding, worn.

Opening Price: $800

שנות התק"פ בערך[.
נצבים,  ]פרשת  צמחה"  תוציא  כארץ  "כי  מאמר  מכיל: 
תקס"ו[, ומאמר "להבין את ענין ראש השנה" ]"בין כסא 
לעשור", תקס"ז; לא נדפס בספר "מאמרי אדמו"ר הזקן" 
ו"שער  קריאת שמע"  "שער  על  רחב  ביאור  זו[;  לשנה 
וויטאל,  חיים  לרבי  חיים"  עץ  "פרי  בספר  העמידה" 

וביאור עניין ב"אדרא רבא".
הגהות בשוליים ]בכת"י שונה?[. 

]49[ עמ' כתובים. חלקם כתובים ב-2 עמודות. 20 ס"מ. נייר 
עור  כריכת  עש.  סימני  קל.  קרע  כתמים.  טוב.  מצב  כחלחל. 

מנותקת. 

פתיחה: $800

450. חב"ד - העתקה  בנוסח שונה מהנדפס 
– ויכוח על הציונות – האדמו"ר מוהרש"ב

העתקת   – עבורם"  שטען  הטענות  הן  "אלו  יד.  כתב 
הציונים  בעד  מקיוב  אהרונסון  הרב  שטען  הטענות 
"ההעתקה  טענותיו.  על  מוהרש"ב  האדמו"ר  ותשובות 

נעשית בקאוולע, יום א' עשרים לחודש אייר תרס"ג".
נדפסה במספר שינויים ב"אגרות קודש" מאת האדמו"ר 
הנוסח  כי  נראה  רצ(.  )ברוקלין תשמ"ה, עמ'  מוהרש"ב 
שנדפס עבר עריכה, ואילו נוסח זה הוא העתקה מדוייקת  
מוהרש"ב  האדמו"ר  שכתב  המקורי  מהנוסח  יותר  אף 
ראשון:  בגוף  נכתבו  לטענות  התשובות  )תחילת  עצמו 
"וע"ז השיבותי לו...", "על הטענה... השיבותי לו...", "ועל 
קטע  נוסף  ההעתקה  בסוף  לו"(.  השיבותי   ... הטענה 
"ועוד  במילים:  המתחיל  קודש"  ב"אגרות  נדפס  שלא 
זאת הנני להעיר כי החובה על אנ"ש חסידי עליון...", בו 

449
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450. Chabad – Copy in a Different 
Version than that which was 
Printed – Zionism Polemic – the 
Admor Rabbi Shalom Dov Ber 
Schneerson 
Manuscript. “The following are the claims” 
– copy of the argumentation which Rabbi 
Aharonson of Kiev argued in favor of the 
Zionists and the replies of Rabbi Shalom Dov 
Ber Schneerson. “The copy is produced in 
Kavala, on Sunday, the twentieth of Iyar, 1903”. 
Printed in a number of variations in Igrot 
HaKodesh by the Admor Rabbi Shalom Dov 
Ber Schneerson (Brooklyn 1985, page 290). 
Apparently, the printed version was edited, 
whereas this version is an even more precise 
copy of the original version which Rabbi 
Shalom Dov Ber Schneerson himself wrote 
(beginning of replies to claims written in first 
person). At end of copy a passage which was 
not printed in Igrot HaKodesh added, in which 
the Admor instructs his disciples “to join the 
Zionist society and if possible to also take part 
in their gatherings and divert the crowd from 
the foolish path…” (this passage was printed 
only in the Ktav VeHamichtav pamphlet, New 
York 1917, see item 93).
[8] pages. 21cm. Good condition. Stains. 

Opening Price: $300

מורה האדמו"ר לחסידיו "לבוא בחברת הציונים ואם יש 
להטות  להתנהג  באסיפותיהם  חלק  לקחת  גם  באפשר 
מדרך אוילים את ההמון..." )קטע זה נדפס רק בקונטרס 

"הכתב והמכתב", ניו יורק תרע"ז, ראה פריט 93(.
]8[ עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $300

451. אוסף דפים בכתב יד – לא מזוהה
בסוגיות  חידושים  כוללים  יד,  בכתב  מגוון  דפים  אוסף 
ומתקופות  מזוהים  לא  מכותבים  אגדה,  ובדברי  שונות 
נראה  שטחית  מבדיקה  אך  כראוי,  נבדק  לא  שונות. 

שהאוסף מכיל דברים חשובים ביותר. 
כ-40 דפים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

451. Collection of Handwritten 
Leaves – Unidentified  
A varied collection of handwritten leaves, 
including novella on various issues and on 
aggada, of unidentified writers from various 
periods of time. They have not been properly 
examined, but by superficial examination the 
collection seems to contain very important 
items.
About 40 large leaves. Varied size and condition.

Opening Price: $500

452. Collection of Handwritten 
Notebooks  
Collection of handwritten notebooks, c. 1960 s. 
Handwritten notebook of Rabbi Shlomo 
Shreiber, a Rosh Yeshiva of Chayei Olam, author 
of Beit Shlomo; handwritten notebook of Rabbi 
Chanoch Zundel Grossberg; handwritten 
notebook of Rabbi Ben Tzion Rothenshtreich; 
notebooks on classes given by Rabbis of the 
Ponevezh Yeshiva in 1960 (Rabbi Shach, Rabbi 
Rozovsky and Rabbi Cahaneman); additional 
notebooks. 
Varied size and condition. Moisture and mildew 
damage.

Opening Price: $200

452. אוסף מחברות כת"י
אוסף מחברות כת"י, שנות התש"ך בערך.

כת"י של רבי שלמה שרייבר, מראשי ישיבת "חיי עולם", 
זונדל  חנוך  רבי  של  כת"י  שלמה";  "בית  הספר  מחבר 
מחברות  רוטנשטרייך;  ציון  בן  רבי  של  כת"י  גרוסברג; 
שיעורי הרמי"ם בישיבת פוניבז' בשנת תש"ך )הרב שך, 

הרב רוזובסקי והרב כהנמן(; מחברות נוספות.
גודל ומצב משתנים. פגעי טחב ועובש.

פתיחה: $200
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453. כתב-יד ומכתב - רבי ירוחם אשר 
ורהפטיג

ירוחם  רבי  מהגאון  ובאגדה.  בהלכה  דרשות  1. כת"י, 
ברבנות  כהונתו  מתקופת  ]כנראה  ורהפטיג.  אשר 
קזלוניצ'ה הסמוכה לסלונים, ראה פריט 480[. לא נדפס.

בדף  פגיעות  וכתמים.  בלאי  בינוני,  מצב  ס"מ.   20 עמ',   93
ראשון. דף אחרון קרוע וחסר. כריכה מנותקת.

צבי  לרבי  אשר  ירוחם  מרבי  הלכתי,  תשובה  2. מכתב 
על  להערות  תשובה  ירושלים.  של  רבה  פראנק  פסח 
ספרו "דברי ירוחם". כתוב בכתב ידו וחתום בחתימת ידו.

10 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב.

אודות הגאון רבי ירוחם אשר ורהפטיג )תרל"ג-תשכ"ו(, 
מגדולי  שקופ,  שמעון  ורבי  מבריסק  הגר"ח  מתלמידי 

והתורה בליטא, פולין וארץ-ישראל. ראה אודותיו בפרי
טים 349, 374, 480.

פתיחה: $300

453. Manuscript and Letter – 
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig  
1. Manuscript, essays in Halachic law and 
Aggadah. By Rabbi Yerucham Asher Warhaftig. 
[Presumably from the period when he served in 
the Rabbinate of Kozelnica, close to Slonim, see 
item 480]. Not printed.
93 pages, 20cm. Fair condition, worn and 
stained. Damaged first page. Final page torn and 
deficient. Detached binding.
2. Letter containing halachic response, from 
Rabbi Yerucham Asher to Rabbi Zvi Pesach 
Frank, Rabbi of Jerusalem. Response to com-
ments on his book "Divrei Yerucham". Written 
in his own handwriting, and signed with his 
signature.
10 pages, 17.5cm. Good condition.
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig (1873-1966), 
disciple of Rabbi Chaim of Brisk and Rabbi 
Shimon Shkop, amongst the Torah leaders of 
Lithuania, Poland and Eretz Israel. See more 
about him in items 349, 374, 480.

Opening Price: $300

454. ארכיון רבי יהודה גרוסמן - עברית 
והונגרית

ארכיון כתבי יד, דרשות ומסמכים, של רבי יהודה גרוסמן 
אב"ד איפאלשאג )הונגריה(.

ארכיון רבי יהודה גרוסמן. מכיל קונטרסים רבים בכתב 
ידו, ביניהם: למעלה מ-80 דרשות ]בהונגרית[, מהשנים 
מאמרי  ליקוט  קונטרס  תורה,  חידושי  תרל"ט-תר"צ; 
מחשבה לפי סדר א"ב ]עברית[; למעלה מ-40 הספדים 
מדוייקים;  ותאריכים  הנספדים  שמות  עם  ]בהונגרית[, 

ומכתבים ממנו ובחתימתו; הזמנה ]מלאה רישומים[ לני
שואי רבי רפאל אולמן ]תלמיד הכת"ס, בן רבי אברהם 

אולמן אב"ד לאקענבאך[; מחברות שונות בכתב ידו.
רבי יהודה גרוסמן )תרי"ב-תרצ"ד(, נכד רבי משה אריה 

454. Archive - Rabbi Yehudah 
Grossman - Hebrew and Hungarian  
Archive of manuscripts, sermons and docu-
ments, of Rabbi Yehudah Grossman Av Beit 
Din of Ipolsag (Hungary). 
Archive Rabbi Yehudah Grossman. Contains 
many pamphlets in his handwriting, among 
them: over 80 sermons in Hungarian, from the 
years 1879-1930; Chidushei Torah, pamphlet 
containing philosophical articles in alpha-
betical order [Hebrew]; over 40 eulogies [in 
Hungarian], including names of the eulogized 
and accurate dates; letters from him bearing his 
signature; invitation [with numerous notations] 
to the wedding of Rabbi Refael Ulman [disciple 
of the Ktav Sofer, son of Rabbi Avraham Ulman 
Av Beit Din of Lackenbach]; various notebooks 
in his handwriting. 
Rabbi Yehudah Grossman (1852-1934), 
grandson of Rabbi Moshe Aryeh Leib Litsh-
Rosenbaum of Pressburg. From 1876 served as 
Av Beit Din of Ipolsag (Hungary) for approxi-
mately 50 years (until1929). Author of the book 
Minchat Yehudah on the Torha. 
Hebrew, Yiddish and Hungarian. 
Approximately 150 paper items. Various sizes 
and conditions. 

Opening Price: $1300

אב"ד  תרל"ו  משנת  מפרשבורג.  ליטש-רוזנבוים  ליב 
שנת  )עד  שנים  כיובל  כיהן  בה  )הונגריה(,  איפאלשאג 

תרפ"ט(. מחבר "מנחת יהודה" על התורה.
עברית, יידיש והונגרית.

כ-150 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1300
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455. כתב-יד - מחברות דרשות בהונגרית
או  ה-19  המאה  סוף  בכתב-יד,  דרשות  1. מחברת 
אשר  רב,  בידי  שנכתבו  דרשות  ה-20.  המאה  ראשית 
ניסה למשוך את לב הציבור בדבריו, העוסקים בנושאים 
חייו,  ומטרת  האדם  כבוד  חיים,  בעלי  צער  מגוונים: 
אוב  בעל  קסמים,  הקודש,  בכתבי  חברתיים  מעמדות 

וידעוני, תורה ומדע ועוד. 
2. מחברת כתב-יד בנושא הסטוריה יהודית של תקופת 
 ,)Imre Strausz( שטראוס  אימֶרה  מאת  התלמוד, 

]תרצ"ג-תרצ"ד[ 1933-1934.

שתי המחברות כתובות הונגרית, עם ציטוטים בעברית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

455. Manuscripts – Booklets of 
Sermons in Hungarian  
1. A handwritten booklet of sermons, end of 
19th century or beginning of 20th century. 
Sermons written by a rabbi, who tried to draw 
the hearts of his congregation with his words 
that deal with various subjects: causing pain 
to animals, honor of Man and his purpose in 
life, social status in the Holy Scriptures, magic, 
Torah and science etc.
2. Handwritten notebook on Jewish history 
of the period of the Talmud, by Imre Strausz, 
1933-1934.
Both notebooks are written in Hungarian, with 
Hebrew quotes. 
Varied size and condition. 

Opening Price: $120

454
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456. כתב-יד בפרסית-יהודית, שנות הת"ק
אל  מבאחת  ואל  טייבה  אל  אקראץ  אל  כתאב  "הזא 
)באותיות  בפרסית-יהודית  עבה  כרך  כתב-יד,  עלאיה". 

עבריות(. 
 .)1800( תק"ס  משנת  רישום  האחורי  הכריכה  בדף 

בעמוד האחרון הקדשה בכ"י משנת תשי"ב.
חלק  בשולי  וקרעים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   21 דף,   ]265[

מהדפים. פגעי-לחות. קלים עד בינוניים. כריכת עור עתיקה.
לא נבדק לעומקו.

פתיחה: $600

456. Manuscript in Jewish-
Persian, 1740's  
Manuscript, large volume in Jewish Persian 
(Hebrew letters).
On back cover appears an inscription from 
1800. On the last page a handwritten dedica-
tion of 1952.
[265] leaves, 21cm. Good condition. Stains and 
tears to edges of some leaves. Moisture marks. 
Ancient leather binding.
Not thouroughly checked.

Opening Price: $600

457. כת"י פיוטים - מרוקו
כתב יד, פיוטים. ]מרוקו?[. 

כרך ישן בו נכרכו יחד מחברת פיוטים ]מהמאה ה-19[, 
יחד עם דפי פיוטים נוספים מתקופות מוקדמות יותר. 

]למשל,  ידועים  ואינם  נדפסו  לא  מהפיוטים  חלק 

457. Liturgy Manuscript 
– Morocco  
Manuscript, Liturgy. [Morocco?].
Old volume including a liturgy notebook [from 
the 19th century] bound with additional liturgy 
leaves from earlier times. 
Some of the poetry was never printed and re-
mained unknown [see: “Abi’a Shira Le-Elokim” 
Yehuda Yaish Sussan (leaf 49). “A’ira Shachar 
Letzaltzel” (leaf 63)]. One of the poems is “in 
honor of Yaakov Avraham Chazak” (leaf 97/2). 
This poem says “He is famous in every city 
and district, his name is as great as a king” 
[this poem may have been written by Rabbi 
Avraham Abuchatzeira from Morocco and 
Tiberias, while his holy father Rabbi Yaakov 
was still alive. Rabbi Yaakov passed away in 
1880. Many poems were written about Rabbi 
Yaakov Abuchatzeira by Moroccan Jews.
98 leaves. About 15.5cm. Fair condition, worn 
and stained. Detached leaves. Old and worn 
binding.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $180

יהודה  אני  סי'  לאלוקים"  שירה  "אביע  הפיוטים:  ראה 
)דף  לצלצל"  שחר  "אעירה   .)49 )דף  סוסאן  ן'  יעיש  ן' 
כמוהר"ר  או"מ  ה"ה  "לכבוד  הוא  הפיוטים  אחד   .])63
פיוט  97/2(. באותו  )דף  חזק"  סי' אברהם  נר"ו...  יעקב 
גדול כמלך"  וקריה, שמו  "שמעו הולך בכל עיר  נאמר 
]יתכן, שהוא פיוט שנתחבר ע"י רבי אברהם אבוחצירא 
רבי  הקדוש  הרב  אביו  בחיי  שנכתב  וטבריה,  ממרוקו 
יעקב, שנפטר בשנת תר"ם. כידוע נתחברו פיוטים רבים 

ביהדות מרוקו על אישיותו של רבי יעקב אבוחצירא[. 
98 דף. כ-15.5 ס"מ. מצב בינוני, בלאי וכתמים. דפים מנותקים. 

כריכה ישנה, בלויה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $180
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458. כת"י תפלה על קבר הרב ישראל 
]אב"ד אנקונה?[

כתב יד, תפלה לאומרה על קבר הרב ישראל ]איטליה - 
אנקונה?, 1885?[.

"תפלה זו תקנה כמוהר"ר מרש"צ ד טירנו נר"ו לאומרה... 
על קבר הזקן הנעלה הרב המופלג מורינו ורבינו ישראל 
זצוק"ל ... אכי"ר". בתוך התפלה הפותחת "אב רם ונשא 
שוכן עד... הבט משמים וראה בעין חמלתך", מוזכר שם 
כמוהר"ר  הרב  מורינו  והמופלא  המופלג  הגדול  "הרב 
חיים אברהם יעקב ישראל זצוק"ל הקבור במקום הזה".
טירנו?[  דניאל  רבי  ]ע"י  נתקנה  זו  תפלה  הנראה,  כפי 
של  רבה  ישראל  אברהם  חיים  הרב  קבר  על  לאומרה 
אנקונה, ומגדולי דורו )תע"ה-תקמ"ה(, בנו של רבי משה 

458. Manuscript of a Prayer to 
be Recited on Rav Israel’s Grave 
[Av Beit Din of Ancona?]  
Manuscript of a prayer to be recited over Rav 
Israel’s grave [Italy – Ancona?, 1885?].
“This prayer was initiated by the Chief Rabbi 
of Tirano to be read over the grave of the holy 
Rabbi Israel”. The prayer begins with the words 
“Dear Eternal Father… Look from the Skies 
and See with Mercy” and mentions “The great 
and holy Rabbi Chaim Avraham Yaakov Israel, 
who is buried at this site”.
This prayer was apparently initiated [by Rabbi 
Daniel Tirano?] to be recited upon the grave of 
Rabbi Chaim Avraham Israel, Rabbi of Ancona, 
of the greatest sages of his generation (1715-
1785), son of Rabbi Moshe Israel, Av Beit Din 
of Rhodes and author of the “Mas’at Mosheh”. 
He served in the Candia (Crete) and No-Amon 
(Alexandria) Rabbinical Offices, and served 
from 1774 as rabbi of Ancona Italy for over 
twenty years. His books: “Beit Avraham” and 
“Amarot Tehorot” on the Shulchan Aruch were 
printed after his passing. See enclosed material 
about him.
4 pages, 16.5cm. Good condition, humidity stains 
and ink acidity damages. Rebound.

Opening Price: $200

כיהן ברבנות  ישראל אב"ד רודוס בעל "משאת משה". 
ומשנת  )אלכסנדריה(,  נא-אמון  )כרתים(,  בקנדייא 
אנקונה  של  כרבה  שנה  מעשרים  למעלה  כיהן  תקל"ד 
שבאיטליה. לאחר פטירתו נדפסו ספריו: "בית אברהם" 
ו"אמרות טהורות" על שו"ע. ראה אודותיו חומר מצורף.

4 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי רטיבות ופגעי חומצת הדיו. 
כריכה חדשה.

פתיחה: $200

459. כת"י חידושי שו"ע אבן-העזר מרבי 
רפאל בירדוגו )"המלאך רפאל"(

הדור  מופת  להר"ב  העזר  אבן  על  חיבור  "ש"ע  כת"י, 
והדרו מוהר"ר רפאל בירדוגו זצ"ל". העתקה נאה בכת"י 
היה  זה  חיבור  סימן קט"ו.  א' עד אמצע  מזרחי מסימן 
שנים רבות רק בכתבי יד, עד הדפסתו במכנאס, בשנת 

תרצ"ט, בשם "תורות אמת". ראה חומר מצורף.
המחבר: רבי רפאל בירדוגו )תק"ז-תקפ"ב( מגדולי חכמי 
נודע בקדושתו הרבה, מכונה בפי  גדול בתורה,  מקנס, 

יהודי קהלות מרוקו בשם "המלאך רפאל".
]30[ דף כתובים, 23 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, פגיעת 
רטיבות בתחתית הדפים )ללא פגיעה בטקסט(. כריכה חדשה 

פתיחה: $100

458
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460. זכור לאברהם + פזמונים בכת"י
ספר זכור לאברהם, דיני טריפות בדרך שיר, עם פזמונים 
לראש השנה כמנהג ערי המערב וכוונות תקיעת שופר, 

מאת רבי אברהם אנקאווא. ליוורנו, ]תקצ"ט 1839[.
הספר נכרך בתחילתו ובסופו עם כתב יד "פזמונים של 

ר"ה ויו"ך" ]=ראש השנה ויום כיפור[ וליקוטים שונים.
חתימות ורישומי בעלות בכתב יד מזרחי.

ס דף; 21 דפי כת"י. 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש. 
דפי  מילוי  ]עם  ופגומה  ישנה  עור  כריכה  מנותקים.  דפים 

דפוס[.

פתיחה: $100

461. כתב יד – קונטרס שאבד למחברו 
כתב יד בענייני שחיטה, מאת "הרב משז"ר" – רבי שלמה 
שחיטה",  ענייני  על  ותשובות  "שאלות  מכיל:  זרקא, 
אליד  ן'  לוי  רבי  מאת  האיברים"  "טרפיות  בשם  חיבור 

460. Zchor LeAvraham + 
Pizmonim in Handwriting
Zchor LeAvraham, laws of Treifot by way of 
song, with short songs for Rosh HaShanah 
as customary in western cities and desired 
intentions while blowing the Shofar, by Rabbi 
Avraham Ankava. Livorno, [1839].
The book was bound with the manuscript 
Pizmonim for Rosh HaShanah and Yom 
Kippur and various collections, appearing at its 
beginning and end. 
Signatures and ownership notations in oriental 
handwriting. 
60 leaves; 21 handwritten leaves. 15cm. Fair 
condition. Stains. Moth stains. Detached pages. 
Old and damaged leather binding [filled in with 
printed pages].

Opening Price: $100

459. Chidushei Shulchan Aruch 
Even Ha-Ezer by Rabbi Raphael 
Berdugo (“Ha Mal’ach Raphael”) 
Manuscript “Shulchan Aruch essay on the Even 
Ha-Ezer by the great Rabbi Raphael Berdugo 
z”l”. Fine manuscript in Oriental handwriting 
from Siman Alef [1] to the middle of Siman 115. 
This essay remained a manuscript for many 
years, until printed in Meknes in 1939, under 
the name “Torot Emet”. See enclosed material.
The author: Rabbi Raphael Berdugo (1747-1822), 
of the greatest Meknes sages, outstanding 
Torah scholar, famous for his great holiness, 
known among the Moroccan communities as 
“the Angel Raphael”.
[30] written leaves, 23cm. High quality paper, good-
fair condition, humidity damage on the bottom of 
the leaves (no damage to the text). Rebound.

Opening Price: $100

]מחכמי הראשונים בסוף המאה השניה[, ולצדו שאלות 
הטרי אבות  ביאור  שחיטה,  בענייני  בקצרה  וותשובות 

פות, "קונטרס שוחטי הילדים" מאת רבי ישראל נאג'רה.
חלק מכתב היד נדפס בספרו של רבי שלמה זרקא, "זבחי 
תרועה" – ליוורנו תרכ"ז, אך לא כולו, מאחר והקונטרס 
"מהרפתקי דעדו עלי... הנה   : אבד לו, כפי שכותב שם 
אלה רשעים סבוני כדבורים... זוהי סיבה אגב מטלט"לי... 
נאבדו ממני קונטרס השו"ת שטפחתי ורביתי... רק את 
העתקה  לפנינו   – גרגרים..."  ג'  ב'  להביא  אמרתי  זאת 
בכת"י תימני, של הקונטרס שאבד למחברו ]הכוללת גם 

את הקטעים שלא נמצאים בנדפס[.
)נפטר תרל"ו, אוצר הרבנים 18436(,  זרקא  רבי שלמה 
גאון ומחבר ספרים, מחכמי אלג'יר. ראה אודותיו חומר 

מצורף.
]48[ עמודים כתובים. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $250

461
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461. Manuscript – Pamphlet Lost 
to Author – Algeria 
Manuscript on matters of slaughtering, by 
“The Rabbi of Shazar” – Rabbi Shlomo Zarka, 
containing responsa on matters of slaughter-
ing, Treifiyut Ha’eivarim composition by Rabbi 
Levi Ben Elid [among the Rishonim of the end 
of the second century], alongside brief responsa 
on matters of slaughtering, commentary on 
Avot Hatreifot, Shochtei HaYeladim Pamphlet 
by Rabbi Yisrael Najara. 
Part, but not all of the manuscript was printed 
in the book of Rabbi Shlomo Zarka, Zivchei 
Tru’ah – Livorno, 1867, since he lost the origi-
nal manuscript. This manuscript is a handwrit-
ten Yemenite copy of the pamphlet which the 
author lost [which also includes the passages 
which do not appear in the printed edition.]. 
Rabbi Shlomo Zarka (passed away in 1876, 
Otzar HaRabbanim 18436) was a genius and 
author, among the scholars of Algeria. For 
additional information related to him see at-
tached material. 
[48] written pages. 17.5cm. Good condition. Stains. 

Opening Price: $250

462. Three Manuscripts – Rules 
of Shechita 
Three handwritten notebooks on rules of 
Shechita. [Morocco, 20th century].
Contains a few essays about Shechita and no-
vellae on slaughter rules.
Part of the notebooks are in early writing, and 
other parts in later writing of the 1960's.
3 notebooks, more than 250 written pages. 18cm. 
Good-fair condition. Stains, tears and dam-
ages [mostly with no text omission. One leaf torn 
lengthwise]. Newly bound.

Opening Price: $300

463. אמרי שפר – כתב יד
המה  השכל  למוסר  ושירים,  "...מליצות  שפר,  אמרי 

מעירים...", מאת מאיר שֶאן. 
וחיבור בכתב יד המכיל עשרות רבות של שירים, פזמו

]בעמוד  המחבר  בחיי  שונות  מתקופות  ומליצות,  נים 
האחרון מופיע התאריך: ער"ה תרע"ד[.

פתיחה: $500

463. Imrei Shefer – Manuscript 
Imrei Shefer, "… poems with lessons of inspira-
tion… ", by Meir Shen.
A handwritten essay containing dozens of 
poems, songs and poetic phrase, from various 
periods of the author's life [on the last page ap-
pears the date: Rosh HaShana 1914].
c. 350 written pages, bound like a book. 22cm. 
Good condition. A photograph of the author is 
pasted on page before title page.

Opening Price: $500
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464. כת"י ספר טעמי השרשים – ב' כרכים
העברית  הלשון  שרשי  השרשים,  טעמי  ספר  יד.  כתב 
וביאורם עפ"י מקורותיהם בתנ"ך ובחז"ל. כרך א-ז וכרך 
נ-ע. רבי ישראל מלומזיא. ]ראשית המאה ה-20, תר"ץ 

בערך[.
חלק מחיבור אנציקלופדי גדול. מתוך הדברים ניכר ידע 
רב במקצועות רבים, כנראה שחיבור זה נכתב ע"י איש-
רבים  במקצועות  לו  רב  שידע  תלמיד-חכם,  אשכולות 
מעבר למקצוע הבלשנות והדקדוק. ]שם המחבר, עפ"י 

קטלוג הספריה שהחזיקה בעבר בכתב היד[.
כרך א': 378 דף, 27.5 ס"מ. כרך ב': 289 דף, 21 ס"מ. בכל דף 
4 עמודות. מצב טוב, סימני לחות בשולי הדפים. כריכות בד 

חדשות.
ראה עוד: קטלוג "קדם", מכירה 4, פריט 481.

פתיחה: $400

464. Manuscript, Sefer Ta'amei 
Hashoreshim – 2 Volumes 
Manuscript. The book clarifies the roots of the 
Hebrew languages deferring to their sources in 
the Bible and the Sages. Letters Alef till Zain, 
Letters Nun till Ayin. Rabbi Israel of Lomzha. 
[early 20th Century, c.1930].
Part of a vast encyclopedic work. The subject 
matter indicates extensive knowledge in many 
fields and was probably compiled by an erudite 
Torah scholar who's knowledge lay far beyond 
the sphere of grammar and linguistics. [Name 
of author, according to library catalogue where 
the manuscript was held in the past]. 
Vol. I: 378 leaves, 27.5cm. Vol. II: 289 leaves, 
21cm.. Each page comprises of four columns. 
Good condition, signs of damp on page margins. 
New cloth binding.
Also see: "Kedem" Catalogue, Sale 4, Item 481.

Opening Price: $400

465. יומן "פעולות" לתיקון העולם – חיפה, 
שנות ה-50

תשי"א- חיפה,  )ברוק(.  ברוך  ארצי  של  "פעולות"  יומן 
תש"ך בערך 1951-1960. 

יומן עב-כרס, תיעוד מפורט של פעולות חיוביות אשר 
עשה מחברו למען תיקון העולם. לצד התיאורים בכתב-
יד, מודבקים לאורך היומן עשרות תצלומים, גזירי-עתון, 
קבלות, מכתבים, תמונות אישיות וציבוריות וכרטיסים 
שונים, המתעדים את שגרת-חייו של המחבר. ]יש לציין 
שהקב"ה  טובה,  במחשבה  היו  מ"פעולותיו"  חלק  כי 

מצרפה למעשה...[.
יומן מעניין ולא שגרתי.

500 עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כריכה מקורית, בלויה.

פתיחה: $300

465. “Pe’ulot” Diary for World 
Improvement – Haifa, the fifties  
“Pe’ulot” diary belonging to Artzi Baruch. 
Haifa, 1951-1960.
Thick diary which describes in great details 
positive deeds done by the author to fix the 
world. Dozens of photographs, newspaper clips, 
receipts, letters, private and public pictures and 
various cards- which well document the au-
thor’s daily life- are glued besides the handwrit-
ten descriptions. [Some of his actions were good 
thoughts, which Hashem values as deeds…].
Interesting and original diary.
500 pages, 25cm. Fair-good condition. Original 
worn binding.

Opening Price: $300
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מכתבים
Letters

466. מכתב רבי צבי הירש ברלין – שנות התק"ם
מכתב מהגאון רבי צבי הירש אב"ד ברלין לראשי קהלת פרידלנד. ברלין, ]שנות התקמ"- 

1780 בערך[.
"אלופים קצינים ונו למכתב בעניני השגת גבול של משרה אצל בית אדון נכרי, מופנה 
גידים... מנהיגי עדה ישרה בק"ק פרידלנד. ובראשם עטרת תפארתם... הרב המאוה"ג... 
בר אבהן, כבוד מוהר"ר יוחנן נ"י". מתוכן המכתב אפשר לראות מה היה גדול כוחו של 
רב המדינה באותם ימים. הוא כותב להם: שיכריזו ברבים "לבלתי סור מן פקודתי, והיה 
אם שמוע אשמע קול אחד אשר לא קם ולא זע לקול קריאתי, ידוע ידע האיש ההוא כי 
אאזור חלצי לנגדו, וחצי אשלח בו לנדותו ולהבדילו מעדת ישראל". בהמשך המכתב 
הוא כותב לראשי הקהל "עליכם ראשי העם, להנהיג את העם דרך ישרה, ולא יעשה כן 
במקומכם, אמת ושלום שפטו בשעריכם, החזיקו במוסר ויאמנו דבריכם, ותקבלו ברכה 
והמדינה  ברלין  אבדק"ק  הירש  צבי  הק'  מאד,  "הטרוד  וחותם:  יוצרכם".  ושלום מאת 

יע"א".
הגאון רבי צבי הירש אב"ד ברלין )תפ"א-תק"ס, אוצר הרבנים 17206(, מגדולי דורו, נכדו 
של ה"חכם צבי", בנו של רבי אריה ליב אב"ד גלוגא ואמשטרדם ואחיו של רבי שאול 
תקל"ב  בשנת  ומנהיים.  הלברשטאט  לונדון,  בגלוגא,  ברבנות  כיהן  אמשטרדם.  אב"ד 

התקבל לרבנות עיר הבירה ברלין, משרה אותה נשא ברמה ז"ך שנים. 
22 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרע גדול בשוליים ]ללא חסרון טקסט[, משוקם שיקום מקצועי.

פתיחה: $3500

466. A Letter by Rabbi Zvi Hirsh Berlin – 1780's  
 A letter by Rabbi Zvi Hirsh Berlin, Rabbi of Berlin to the heads of the 
Freidland community. Berlin, [c. 1780].
A letter concerning seizing work for a non-Jewish master, addressed to 
"… the leaders of the Freidland community. At their head… Rabbi 
Yochanan". The letter's content enables one to see the power held by the 
rabbi of a country at that time. He writes: they should announce in public 
"not to swerve from my orders and if I shall hear one voice which will not 
arise and adhere to my call, that person shall surely know that I will gird 
my loins to oppose him and pierce him with my arrows to ostracize and 
separate him from the Jewish people". In the continuation of the letter he 
writes to the heads of the community "you, the heads of the community, 
must lead the nation down the correct path, and such actions should 

not be performed in your place, truth and peace you shall judge in your 
courts, maintain ethics and speak words of truth, and you will receive 
blessing and peace from your Creator". He signed: "He who is very oc-
cupied, Rabbi Zvi Hirsh Av Beit Din of Berlin and the State". 
 Rabbi Zvi Hirsh, Av Beit Din of Berlin (1721-1800, Otzar HaRabbanim 
17206), one of the greatest rabbis of his generation, grandson of the Chacham 
Zvi, son of Rabbi Aryeh Leib Av Beit Din of Galuga and Amsterdam and 
brother of Rabbi Shaul Av Beit Din of Amsterdam. He served as rabbi of 
Galuga, London, Halberstadt and Manheim. In 1772, he was appointed 
rabbi of the capital city, Berlin, a position he held for 27 years. 
22cm. Good-fair condition, large tear in margin [no text missing], profession-
ally restored.

Opening Price: $3500

466



 אוקטובר 2010 |  308

467. פסק דין בכתב יד רבי אהרן כ"ץ אב"ד 
מדינת פדרבורן, 1761

פסק דין להגנת מסחר הבשר בישוב קערבך בשווערין, 
בכתב יד וחתימת רבי אהרן כ"ץ אב"ד ורנדורף / וועזעל 
)צפון- ו-ווסטפליה  פדרבורן  מדינות  של  ראשי  ורב 

גרמניה(. תמוז תקכ"א ]1761[.
"מכאן מודעה רבה... כל זה תוקף פקודתי שלא יעשה כן, 
בחרם, וגם לא יכול לבא שום בעל בית... לקנות או למכור 
יוקנס...".  שיבא...  מי  וכל  סחורות...  שאר  או  בהמות 
פ"ב  מדינת  ע"ש  ומ"פ  ק"ו  ח"פ  כץ  אהרן  "כ"ד  חתום: 
וליפא" ]=כה דברי אהרן כץ, חונה פה קהילת וארענדארף 
/ וועזעל ומצודתו פרושה על שאר מדינת פאדער-בורן 

ומדינת ליפא=ווסטפליה[, ראה חומר מצורף.
עברית ויידיש-דייטש.

15.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $500

467. Verdict Handwritten by 
Rabbi Aharon Katz of Paderborn
Verdict protecting trade of meat in Kerbach 
Schwerin, handwritten and signed by Rabbi 
Aharon Katz Av-beit-Din Warendorf and 
chief rabbi of Paderborn Westphalia (North 
Germany). [1761].
"….no one would come to buy or sell meat or 
other merchandise and whoever comes will be 
fined…" Signed: "Aharon Katz…" [Thus says 
Aharon Katz, community of Warendorf and 
his authority spreads in the state of Paderborn 
and Westphalia], see attached material.
Hebrew and Yiddish-Deitch.
15.5cm. Good condition.

Opening Price: $500

468. שני מסמכים בכתב יד – פרנקפורט, 
ראשית המאה ה-18

1. שטר מכירת מקום בביהכנ"ס, מהאשה שינכן אשת 
ר' וואלף גנז עבור בנה רבי אנשיל גנז, חתומים: "הקטן 
ו"הקטן  ניימרק"  גימפלן...שלי"ט  מרדכי  בן...  משה 
דמיין,  פרנקפורט  ממנהיים".  זצ"ל  אהרן  בהר"ר  וואלף 

ת"פ ]1720[.
איטינגין  אהרן  הר"ר   -- בת  "גוטלין  מרת  2. צוואת 
ז"ל...". מוזכר בן אחותה "ר' יעקב שלאס". תצ"ה ]1735[.

גודל ומצב משתנים.
ראה קטלוג מכירת Sotheby's בתל-אביב, אפריל 1992, 

פריט 256.

פתיחה: $1000

467
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468. Two Handwritten 
Documents – Frankfurt, Beginning 
of 18th Century 
1. A document of sale of seat in synagogue, of 
the woman Shinchen wife of R' Wolf Ganz for 
her son Rabbi Anshel Ganz, signed: "Moshe 
ben… Mordechai Ginplen… of Neimarkt" and 
"Wolf son of Aharon of Manheim".
Frankfurt am Main, 1720.
2. Testament of Mrs. "Gutlein daughter of 
Rabbi Aharon Ittingin …". Her nephew "R' 
Ya'akov Schlass" is mentioned. 1735.
Varied size and condition.
See catalogue Sotheby's Sale in Tel Aviv, April 
1992, Item 256.

Opening Price: $1000

469. מכתבי רבנים – תודות והוקרה למשה 
מונטיפיורי

רבי  הגאון  בחתימת-יד  מונטיפיורי,  למשה  1. מכתב 
. קניגסבו [יעקב צבי מקלנבורג ]בעל "הכתב והקבלה"

רג, תרט"ו ]1855[.
2. העתק מכתב רבני וראשי הקהילה בלומז'ה, ובראשם 
הגאון רבי יהושע ליב דיסקין, ובו ברכה והכרת תודה על 
לומז'ה,  מרוקו.  יהודי  לטובת  מונטיפיורי  של  פעילותו 
אליעזר  "המגיד"  עיתון  למו"ל  נשלח   .]1864[ תרכ"ד 

ליפמן זילברמן, על ידי צבי מרגליות מלומז'ה. 
3. תעודת הוקרה למשה מונטיפיורי, מאת ראשי ופרנסי 
קהילת ונציה ]בין החותמים: רבי אברהם צלאטאש ורבי 
משה פורטו[. ונציה, תרכ"ד ]1864[. מעבר לדף מספר 

שורות בכתב יד שד"ל. פאדובה, תרכ"ד.
4. מכתב תודה למשה מונטיפיורי, על תרומתו למוסד 
זכריה  יוסף  רבי  הגאון  וחתימת  בכת"י  תורה,  תלמוד 
שטרן אב"ד שאוול ]מחבר "זכר יהוסף"[. שאוול, תרמ"ג 

 .]1883[
ליפשיץ אב"ד  רבי הלל  5. מכתב תודה ארוך, מהגאון 
סובאלק, אל השר משה מונטיפיורי. סובאלק ]תרמ"ג? 

469. Rabbis' Letters – Thanks 
and Appreciation to Moshe 
Montefiore  
1. A letter to Moshe Montefiore, signed by 
Rabbi Ya'akov Zvi of Culemborg [author of 
HaKtav V'Hakabala]. Konigsberg, 1855. 
2. Copy of letter of rabbis and community 
leaders in Lomza, headed by Rabbi Yehoshua 
Leib Diskin, with a blessing and appreciation 
of Moshe Montefiore's activities on behalf of 
Moroccan Jewry. Lomza, 1864. Sent to publish-
ers of HaMagid newspaper, Eliezer Lipman 
Zilberman, by Zvi Margaliot of Lomza. 
3. A certificate of appreciation to Moshe 
Montefiore, by Venice community leaders 
[signed by: Rabbi Avraham Tzlatash and Rabbi 
Moshe Porto]. Venice, 1864. On reverse side of 
leaf several lines in handwriting Shadal. Padua, 
1864. 
4. Letter of thanks to Moshe Montefiore, on 
his contribution to the Talmud Torah Institute, 
handwritten and signed by Rabbi Yoseph 
Zecharya Stern, Rabbi of Shavl [author of 
Zecher Yehoseph]. Shavl, 1883.
5. Long letter of thanks, by Rabbi Hillel Lifshitz 
Rabbi of Suvalk, to Sir Moshe Montefiore. 
Suvalk [1883?]. Thanks for his contribution 
for the Talmud Torah Institute in honor of the 
coronation of the Russian Tsar and he details 
the study periods of the institute.
Varied size and condition.

Opening Price: $600

מוסד  עבור  שהרים  התרומה  על  לו  מודה  בו   .]?1883
הרוסי  הצאר  של  הכתרתו  יום  לכבוד  תורה  התלמוד 

ומפרט את סדרי הלימוד במוסד.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600
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470. מכתב לרבי שלמה קלוגר מרבי שלום 
לנדא

רבי  ובנו  קלוגר  שלמה  לרבי  לנדא  שלום  מרבי  מכתב 
אברהם בנימין. לבוב, תרכ"ד )1864(.

אשר  מלבוב  בחור  אודות  על  שידוכין,  בעניני  המכתב 
ורבי שלמה קלוגר ביקש מרבי שלום לנדא לברר אודו

תיו: "חשתי ולא התמהמהתי... לעשות רצון אותו צדיק 
הוא... אביו... הרב הגאון רשכבה"ג נ"י... ואתמול שלחתי 
לקרוא אצלי את העלם המדובר לפני... ומצאתיו ראיתיו 
ליפה תאר ויפה מראה עד להפליא וגם הוא כלי מוכשר 
לקבל תורה וחכמה וי"ש ככל הילדים אשר כגילו... ואם 
כי עודנו צעיר לימים כבן חמש עשרה שנים הנהו קצר 

הקומה, ואולי ברבות הימים עוד יגדל והיה לאיש".
שואל  בשו"ת  מוזכר  מלבוב,  לנדא  שלום  רבי  הגאון 
ומשיב )תנינא, ח"ד, קעג( בשם "ש"ב הרב החריף מו"ה 

שלום לנדא". 

470. A Letter to Rabbi Shlomo 
Kluger by Rabbi Shalom Landau  
A letter by Rabbi Shalom Landau to Rabbi 
Shlomo Kluger and his son Rabbi Avraham 
Binyamin. Lvov, 1864. 
The letter concerns a match, of a young man of 
Lvov that Rabbi Shlomo Kluger requests that 
Rabbi Shalom Landau inquire about: "I have 
hurried and not tarried… to fulfill the will of 
that tzaddik… and yesterday I asked to send 
for the young man in question… and I have 
found him to be extremely nice looking and 
talented to absorb Torah and wisdom and 
fear of Heaven like all other youngsters his 
age… and although he is yet young about 15 
years old, he is short and perhaps with pass-
ing time he will yet grow and become a man".
Rabbi Shalom Landau of Lvov, is mentioned 
in the responsa Sho’el UMeshiv (Tanina, Part 
4, 173) by the title "The Charif (sharp) Rabbi 
Shalom Landau". 
29cm. Bluish thin stationary. Good-fair condi-
tion, stains, minor tears in right margins.

Opening Price: $250

471. אוסף מכתבים - רבי משה שיפמאן 
תלמיד ה"חתם סופר"

רשימות  מכתבים,  וטיוטות  כתבי-יד  מכתבים,  אוסף 
משה  רבי  מהגאון  שונות.  ורשימות  תורה  חידושי 
שיפמאן אב"ד מישקאוויץ, וכן מכתבים שנשלחו  אליו. 

שנות התק"צ-תר"י )1830-1860(.
ומכתבים מתקופת לימודיו אצל ה"חתם סופר" בהם מו

זכרים אירועים רבים מחיי הישיבה בפרשבורג. רשימה 
שנכתבה על פטירת רבו החת"ס. מכתבים שכתב לרבנים 
שונים מגדולי הונגריה ובוהמיה: אל רבי נחום טריביטש 
אל  באונגוואר,  א"ש  המהר"ם  רבו  אל  בניקלשבורג, 
רבי אברהם  ליטש רוזנבוים, אל דודו רבי שמואל ליב 
סופר".  ה"חתם  מתלמידי  רבים  ידידים  ואל  שיפמאן 
בחלק מהמכתבים חתום רבי משה, בחתימה קצרה או 
בחתימה ארוכה יותר בה מוזכר שם עיר מולדתו ליבנא.
מכתבים מאת: רבי הענך שיק אב"ד טוטשאפ, רבי איצק 
רבינו  "הקדוש  אצל   ביקור  זה  במכתב  ]מוזכר  קעלין 
משה נ"י" - החתם סופר[, מכתב מעניין בעניני שידוכים 
בו מוזכר בנו של "אדמו"ח רשכבה"ג שליט"א" וחתום 
"יעקב --- יוסף ---".  טיוטת מכתב של בחור מקאללין 
שנשלחה  דפה"  הגולה  מאור  הגאון  בישיבת  ש"לומד 
אליו מביתו חבילה, ונגנבה בדרך ע"י הבחור השליח... 
במכתב זה מוזכר שמו של הרב שלפניו דנו בתביעה זו 

"מהר"ח דייטשמאן". 
אוסף מעניין ומגוון!

החת"ס  )תקע"א-תרנ"ד,  שיפמאן-ליבנא  משה  רבי 
הסמוכה  )ליבעען(  בליבנא  נולד  שסב(  עמ'  ותלמידיו 
לפראג. תלמיד המהר"ם א"ש באונגוואר, וה"חתם סופר" 
בישיבת פרשבורג. שרד בכתובים ונדפס לאחרונה ממה 
בערך.  התקצ"ב-תקצ"ו  מהשנים  רבו  שיעורי  שהעתיק 
אב"ד  תרי"ז  ומשנת  מישקאוויץ  אב"ד  תר"ו  משנת 
בערענוי  המחוזי  לרב  נתמנה  השנים  בהמשך  וואטיץ. 

ומשנת תרל"ט כיהן כרב ומגיד בעיר הבירה פראג. 
28 פריטי נייר. כ-50 עמודים כתובים. גודל משתנה. מצב כללי 

טוב-מאד.

פתיחה: $750

29 ס"מ. נייר מכתבים כחלחל ודק. מצב טוב-בינוני, כתמים, 
קרעים קלים בשוליים הימניות.

פתיחה: $250
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471. Collection of Letters – 
Rabbi Moshe Shifman Disciple of 
"Chatam Sofer"
Collection of letters, manuscripts and drafts 
of letters, lists of Torah novellae and vari-
ous lists. By the Ga'on Rabbi Moshe Shifman 
of Mishkovitz, as well as letters sent to him. 
(1830-1860).
Letters from the period of studies with the 
"Chatam Sofer" in which are mentioned events 
concerning life in the Pressburg Yeshivah. A 
composition about the demise of the Chatam 
Sofer. Letters to different rabbis in Hungary 
and Bohemia: to Rabbi Nachum Treivitch in 
Nikolsburg, to Rabbi A"S in Ungvar, to Rabbi 
Avraham Litsh Rosenboim, to his uncle Rabbi 
Shmuel Leib Shifman and many friends of the 
"Chatam Sofer" disciples. Some letters are signed 
by Rabbi Moshe, with a short or long signature 
where his city of birth Libna is mentioned.
Letters from: Rabbi Henich Shick Av-Beit-Din 
Totshap, Rabbi Itzek Kelin [mentioned in this 
letter is a visit with the Chatam Sofer], interest-
ing letter concerning matchmaking. Draft of 
letter by a young man of Kalin to whom a parcel 
was sent from home and was stolen by the mes-
senger…in this letter the name of the Rabbi who 
dealth with this claim "Rabbi Deitchman".
Interesting and diverse collection!
Rabbi Moshe Shifman-Libna (1811-1894, the 
Chatam Sofer and his Disciples, page 182) was 
born in Libna (Liben) near Prague. Disciple of 
the Maharam Ash in Ungver, and the "Chatam 
Sofer" in Pressburg Yeshivah. Survived in writ-
ing and recently printed of what he copied 
suring his Rabbi's discourses of the years 
1832-1836. Since 1846 served as Av-Beit-Din 
of Mishkovitz and as of 1857 was Av-Beit-Din 
Votiz. During the years was appointed as Rabbi 
of Erenoy and in 1872 was appinted as Rabbi of 
the capital Prague.

472. מכתב ותשובה הלכתית מרבי עזריאל 
הילדסהיימר אב"ד ברלין

למ הילדסהיימר  עזריאל  רבי  וחתימת  בכת"י  ומכתב 
הלברשטאט.  אב"ד  אויערבאך  בנימין  צבי  רבי  חותנו 

אייזנשטט, תרכ"ה )1865(.
מכתב מעניין, בו מביע הכותב שמחה רבה על ההיכרות 
ביניהם, ועל קשר החיתון שנעשה בין בני משפחותיהם, 
ולגברא  ונשאה  רמה  למשפחה  להתייחס  זכינו  "אשר 
ממה  ויותר  ממחותני,  למדתי  והרבה  ויקירא...  רבא 
להפליא  עד  בתוה"ק  מבקיאותו  התעוררתי  שלמדתי 
עמודים(  )כארבעה  המכתב  רוב  הישרות...".  וסברותיו 

עוסק בדברי תורה, בענין "חולה שיש בו סכנה" ועוד. 
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 

ואת בית המדרש לרבנים. עמד בראש היהדות האורתו
שפרצה  בשריפה  נשרפו  כתביו  רוב  בגרמניה.  דוקסית 
בביתו, ומשארית הפליטה נדפסו כמה כרכים של שו"ת 
וחידושים )תל-אביב, תשכ"ט-תשל"ו; ירושלים תשד"מ, 

תשנ"ב ותש"ס(, אך תשובה זו אינה מופיעה שם.
אויערבאך  בנימין  צבי  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 
רבני  ממשפחת  אשכול",  "נחל  בעל  )תקס"ח-תרל"ב(, 

אשכנז המיוחסת, ראה אודותיו פריט 314. 
4 וחצי עמ' כתובים בכתב ידו הצפוף. כ-180 שורות. 23 ס"מ. 
וקרע  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ודק.  כחלחל  מכתבים  נייר 

בקפל של עמ' 5.

פתיחה: $700

28 paper items. About 50 written pages. Size 
varies. General condition very good.

Opening Price: $750
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473. מכתב הרב מווירצבורג
ווירצבורג,  אב"ד  במברגר  הלוי  דוב  יצחק  רבי  מכתב 
לרבי צבי בנימין אויערבאך אב"ד הלברשטט. ווירצבורג, 

תרכ"ג )1863(.
רבי  מוזכר  ועברית,  ביידיש-דייטש  הכתוב  במכתב 
יוסף גבריאל אדלר. בצדו האחורי של המכתב רשימות 
צבי  רבי  של  והפניני  הזעיר  ידו  בכתב  תורה  חידושי 

בנימין.
הגאון המפורסם רבי יצחק דוב הלוי במברגר )תקס"ח-
תרל"ט, אוצר הרבנים 11282(, בשנת ת"ר נתמנה לרבנות 
נחשב  תלמידיו.  היו  גרמניה  מרבני  רבים  ווירצבורג. 

472. Letter and Halachic 
Responsum From Rabbi Azriel 
Hildesheimer Rabbi of Berlin  
A letter handwritten and signed by Rabbi 
Azriel Hildesheimer to his mechutan Rabbi 
Zvi Binyamin Auerbach Rabbi of Halberstadt. 
Eisenstadt, 1865.
An interesting letter, in which the writer ex-
presses great joy on their acquaintance, and on 
the connection through marriage between their 
families, "that we have merited becoming rela-
tives to a high and exalted family and a dear 
and great man… I have learned much from 
my mechutan, and more than what I have 
learned I have been inspired by his wondrous 
expertise in Torah … ". Most of the letter (four 
pages) is about Torah thoughts, on the issue of 
"an ill person whose life is in danger" etc.
Rabbi Azriel Hlidesheimer (1820-1899), was 
among the leading Torah authorities of his 
generation. Disciple of the author of the 
Aruch LaNer and of Rabbi Yitzchak Bernays 
of Hamburg. In 1851-1869, he served as Rabbi 
of Eisenstadt, where he established one of the 
major yeshivot of Hungary and Germany. In 
1869 he was appointed as Rabbi of Berlin, where 
he established the Beit Midrash L'Rabbanim. 
He led Orthodox Jewry in Germany. Most of his 
works were burned in a fire that broke out in his 
home, and from the remnants several volumes 
of responsa and novella were printed (Tel Aviv, 
1969-1976; Jerusalem 1984, 1992 and 2000), but 
this responsum does not appear there. 
Letter recipient: Rabbi Zvi Binyamin Auerbach 
(1808-1872), author of Nachal Eshkol, see Item 
314 about him. 
4 and one half pages written in his close hand-
writing. C. 180 lines. 23cm. Thin bluish station-
ary. Good-fair condition, stains and tear to fold 
of Page 5. 

Opening Price: $700

הרש"ר  סופר"  ה"כתב  של  דורם  דורו,  מגדולי  לאחד 
חשובים  חיבורים  עשרות  חיבר  לנר".  וה"ערוך  הירש 
שמחה",  של  "נטיעה  הלוי",  )"יד  ובתלמוד  בהלכה 
"מלאכת שמים" ועוד(. מצאצאיו: שושלת הרבנים לבית 

במברגר, שכיהנו ברבנות בערים שונות בגרמניה.
אויערבאך  בנימין  צבי  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 
אודותיו  ראה  אשכול",  "נחל  בעל  )תקס"ח-תרל"ב(, 

פריט 314. 
23 ס"מ. נייר מכתבים דק וירקרק. מצב בינוני, פגיעות בשוו

ליים ונקבי עש זעירים.

פתיחה: $200
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473. Letter by The Wurzburg 
Rabbi 
A letter by Rabbi Yitchak Dov HaLevi 
Bamberger Rabbi of Wurzburg, to Rabbi Zvi 
Binyamin Auerbach Rabbi of Halberstadt. 
Wurzburg, 1863.
In the letter written in Yiddish-Deitsch and 
Hebrew, Rabbi Yoseph Gavriel Adler is men-
tioned. On the reverse side of the letter, writ-
ings of Torah novella in the tiny and pearly 
handwriting of Rabbi Zvi Binyamin. 
Rabbi Yitzhak Dov Ha-Levi Bamberger, (1808-
1879, Otzar Ha-Rabbanim 11282), was appoint-
ed in 1840 to the Wurzburg Rabbinate. Many of 
the German rabbis were his disciples. He was 
considered one of the Torah giants of his gen-
eration, the generation of the K'tav Sofer and 
Rabbi Shimshon Rafael Hirsch and the Aruch 
LaNer. He wrote dozens of important works on 
halacha and on the Talmud (Yad HaLevi, Netia 
Shel Simcha, Melechet Shamayim etc.). His 
descendants: the rabbinical chain of the House 
of Bamberger, who served in the rabbinate of 
various cities in Germany.
Letter recipient: Rabbi Zvi Binyamin Auerbach 
(1808-1872), author of Nachal Eshkol, see Item 
314 about him.
23cm. Thin and greenish stationary. Fair condi-
tion, damage to margins and tiny moth holes. 

Opening Price: $200

474. מכתב רבי זלמן פירסט אב"ד היידלברג 
- בענין מצות מכונה

לרבי אברהם  היידלברג,  פירסט אב"ד  זלמן  רבי  מכתב 
אויערבאך בדארמשטאט. תר"ג )1843(.

מצות- פולמוס  אודות  ומעניין,  תקיף  היסטורי,  מכתב 
מכונה: "אופה אחד... ממקומות הסרים למשמעתי, פסק 
השער עם אנשי מקום לאמפערטהיים ושארי מקומות 
במדינת העסען... לספק להם מצות של פסח. ובפירוש 

474. A Letter From Rabbi Zalman 
Fuerst Rabbi of Heidelberg – 
Concerning Matzot Machine
A Letter from Rabbi Zalman Fuerst Rabbi of 
Heidelberg, to Rabbi Avraham Auerbach in 
Darmstadt. 1843.
A historic letter, firm and interesting, about the 
controversy of machine matzot: "one baker… 
of the places that submit to my discipline 
determined the price with the people of 
Lampertheim and other places in the Hessen 
country… to supply matzot for Pesach. The 
baker explicitly said that the matzot shall be 
made by machine. And now, one of the people 
of Lampertheim spread a rumor that the 
Rabbi prohibits machine matzot… I wonder 
if this came from the mouth of the "king" … 
to prohibit machine matzot, which we, all the 
Rabbis of the Land of Baden including my 
brother in law Hertz Troib and the Rabbi of 
Karlsruhe… agreed to permit… ". 
Letter's signature: "Zalman son of … Meir 
Talmesingan … called Zalman Fuerst".
On the leaf are writings of Torah novella in pen 
and pencil [Rabbi Avraham Auerbach?/ or his 
son Rabbi Zvi Binyamin?].
Recipient: Rabbi Avraham Auerbach Rabbi of 
Bonn (1763-1846, Otzar HaRabbanim 161), 
disciple of Rabbi Natan Adler and friend of 
the Chatam Sofer. Amongst the great rabbis 
of Ashkenaz and the Rheine countries. Son 
in law of Rabbi David Zissenheim (Head of 
France's "Sanhedrin" Rabbis). His oldest son, 
Rabbi Zvi Binyamin author of Nachal Eshkol, 
served from 1845 in the Darmstadt and Hessen 
Rabbinate. [Possibly, Rabbi Avraham received 
the letter through his son in Darmstadt].
2 leaf letter, 20cm. Fair condition, stains.

Opening Price: $150

על  יעשו  הנ"ל שהמצות  לאנשי מקומות  האופה  אמר 
ןכלי מאשי ]=מכונה[. ועתה איש אחד מאנשי לאמפערו
טהיים הוציא קול שהרב רפכמ"ה ]=רום פני כבוד מעלת 
בעיני  המאשין...  ע"י  נעשו  אשר  המצות  אוסר  הרב[ 
יפלא אם יצא הדבר מפי המלך מאן מלכי רבנן... לאסור 
המאשין, אשר אנחנו כל רבני ארץ באדען ובתוכם גיסי 
הרב כמוהר"ר הירץ טרויב נ"י והרב כמהור"ר אלי' --- 

דקארלסרוה... הסכימו להתיר...".
"הק' זלמן בן ... כ"ה מאיר טאלמעסיו  חתימת המכתב :

נגן... הנקרא זלמן פירסט".
על גבי הדף רישומי חידושי תורה בעט ובעפרון ]מרבי 

אברהם אוירבך?/ או בנו רבי צבי בנימין?[.
בון  אב"ד  אוירבאך  אברהם  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 
)תקכ"ג-תר"ו, אוצר הרבנים 161(, תלמיד רבי נתן אדלר 
וחברו של ה"חתם סופר". מגדולי רבני אשכנז וארצות 
ה"סנהדרין"  )ראש  זינצהיים  דוד  רבי  חתן  הריינוס. 
של רבני צרפת(. בנו הבכור רבי צבי בנימין בעל "נחל 
אשכול", כיהן משנת תקצ"ה ברבנות דרמשטט ומדינת 
בנו  אצל  המכתב  את  קבל  אברהם  שר'  ]יתכן  הסן. 

בדרמשטט[. 
מכתב 2 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני, כתמים.

פתיחה: $150
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475. מכתבים אל רבי צבי בנימין אויערבאך 
בעל "נחל אשכול"

אויערבך  בנימין  צבי  רבי  הגאון  אל  שנשלחו  מכתבים 
אב"ד דרמשטט והלברשטט ובני משפחתו. 

1. מכתב מעניין )חלקו בדברי תורה(, מרבי ראובן פינק 
נפטר   - תקצ"ה  ]נולד  תר"ל.  אלול  לויטענבורג,  אב"ד 

תר"ס, בעל "תנובת יהודה"[. 
2. מכתב בדברי תורה מרבי זעליגמאנן שטעמפל. פיעו

רנהיים, תר"ד )1843(.
3-4. מכתבים בגרמנית, 1853.

5. מכתב הזמנה לסעודת סיום מסכת.
6. מכתב בדברי תורה, לא חתום.

אויערבאך  בנימין  צבי  רבי  הגאון  המכתבים:  מקבל 
אודותיו  ראה  אשכול",  "נחל  בעל  )תקס"ח-תרל"ב(, 

פריטים 314, 473. 

גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $180

476. תשובה הלכתית מהגאון האדר"ת
רבינוביץ- דוד"  "אליהו  רבי  וחתימת  בכת"י  מכתב 
הלכתית,  תשובה   .)1903( תרס"ד  ]ירושלים[,  תאומים, 
לרבי יוסף הלוי, רב היקב בראשון-לציון, בענין הכשרת 

בקבוקי יין לפסח.
האדר"ת   - תאומים  רבינוביץ  דוד  אליהו  רבי  הגאון 
וירוו מיר  פוניבז',  אב"ד   )1845-1905  )תר"ה-תרס"ה,
הלימוד  ובאהבת  מופלא  לגאון  מילדותו  נודע  שלים. 
והתמדתו. בגיל צעיר מאד נתמנה לרבנות העיר פוניבז'. 
לאחר כעשרים שנה עבר לכהן ברבנות מיר ומשם נקרא 
ע"י רבי שמואל סלנט, רבה הישיש של ירושלים, לעלות 
לאחר  וחצי  כשנתיים  עיה"ק.  ברבנות  תחתיו  לכהן 
שקיבל את התפקיד נפטר בשנת תרס"ה בגיל שישים, 
קרוב  תרס"ט  בשנת  שנפטר  סלנט,  הגר"ש  בחיי  עוד 
לגיל מאה. הותיר אחריו בכת"י למעלה ממאה חיבורים, 

475. Letters to Rabbi Zvi 
Binyamin Auerbach Author of 
Nachal Eshkol 
Letters sent to Rabbi Zvi Binyamin Auerbach 
Rabbi of Darmstadt and Halberstadt and his 
family.
1. An interesting letter (part discussing 
Torah thoughts), from Rabbi Reuven Rabbi of 
Lautenburg, Elul 1870. [Born 1835-died 1900, 
author of Tnuvat Yehuda].
2. Letter of Torah thoughts from Rabbi 
Zeligmann Shtempel. Viernheim, 1843.
3-4. Letters in German, 1853.
5. A letter of invitation to a seuda (festive meal) 
for the siyum (conclusion) of a tractate.
6. A letter of Torah thoughts, unsigned.
Recipients: Rabbi Zvi Binyamin Auerbach 
(1808-1872), author of Nachal Eshkol, see about 
him items 314, 473.
Varied size and condition. 

Opening Price: $180

יצחק  רבי אברהם  הגאון  הוא  נדפסו. חתנו  לא  שרובם 
הכהן קוק - הראי"ה קוק.

בנו של  )תר"ל-תשי"א(,  הלוי  יוסף  רבי  מקבל המכתב: 
כיהן  יפו.  אב"ד  הלוי  הירץ  נפתלי  רבי  המקובל  הגאון 
ברבנות והיה אחראי על כל עניני הכשרות ביקבי "כרמל 

מזרחי" בראשון לציון.
דף 21 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $1200
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476. A Halachic Responsum by the 
Aderet  
A letter handwritten and signed by Rabbi 
"Eliyahu David" Rabinowitz-Teomim, 
[Jerusalem], 1903. A halachic responsum, to 
Rabbi Yoseph HaLevi, rabbi of the Rishon 
LeZion winery, about koshering wine bottles for 
Passover.
Rabbi Eliyahu David Rabinowitz Teomim – 
Ha-Aderet (1845-1905), Rabbi of Ponevezh, Mir 
and Jerusalem. At a very young age he was ap-
pointed Rabbi of Ponevezh. Twenty years later, 
he served in the Mir rabbinate thereafter he was 
called by Rabbi Shmuel Salant, the aged rabbi 
of Jerusalem to succeed him as Rabbi. Two and 
a half years after accepting the position he died 
in 1905 at the age of 60, during the life of Rabbi 
Salant who died in 1909 at almost one hundred 
years old. He left more than 100 writings, most 
of which were never printed. His son-in-law 
was Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook. 
The recipient of the letter was Rabbi Yoseph 
HaLevi (1870-1951), son of Rabbi Naftali Hertz, 
Rabbi of Jaffa. He served in the rabbinate and 
was responsible for all matters of kashrut of the 
Carmel Mizrachi wineries in Rishon LeZion.
Leaf 21cm. Dry paper, good-fair condition.

Opening Price: $1200
477. מכתב בחתימת רבי רפאל שפירא ראש 

ישיבת וואלוז'ין

רבי רפאל שפירא, לד"ר אברהם אליהו  מכתב מהגאון 
הרכבי. תרס"ד 1904.

סופר  ידי  כתיבת  ציבור,  ובעניני  הישיבה  בעניני  מכתב 
וחתימת ידו של רבי רפאל.

)תקצ"ז- וואלוז'ין  ישיבת  ראש  שפירא  רפאל  רבי 
תרפ"א(, בנו של רבי אריה ליב אב"ד קובנא וחתנו של 
בשנים  ובהתמדתו.  בגאונותו  נודע  מוואלוז'ין.  הנצי"ב 
יחד עם  וואלוז'ין  ישיבת  כיהן בראשות  תרכ"ה-תרמ"א 
חותנו הנצי"ב. כיהן ברבנות בבוברויסק ובערים נוספות. 

477. A Letter Signed by Rabbi 
Rafael Shapira, Rosh Yeshiva of 
Volozhin   
A letter by Rabbi Rafael Shapira, to Dr. Avraham 
Eliyahu Harkabi. 1904.
A letter concerning matters of the yeshiva and 
public issues, a scribe's handwriting and Rabbi's 
Rafael's signature. 
Rabbi Rafael Shapira, Rosh Yeshiva of Volozhin 
(1837-1921), son of Rabbi Aryeh Leib, Rabbi 
of Kovna and son-in-law of the Natziv of 
Volozhin was renowned for his genius and 
diligence. From 1865-1881, he served as Rosh 
Yeshiva of the Volozhin Yeshiva together with 
his father-in-law, the Natziv. He served as rabbi 
of Bobroisk and other cities. In 1899, after the 
yeshiva was re-established, he returned to 
Volozhin and was appointed Av Beit Din and 
Rosh Yeshiva. During World War I, he exiled to 
Minsk where he taught Torah until his death. 
Rabbi Chaim HaLevi Soloveitchik, Rabbi of 
Brisk, author of Chidushei Rabbeinu Chaim 
HaLevi was his son in law.
20.5cm. Very good condition.

Opening Price: $1000

בשנת תרנ"ט, כשהוקמה הישיבה מחדש, חזר לוואלוז'ין 
גלה  הראשונה  העולם  במלחמת  ור"מ.  לאב"ד  ונתמנה 
פטירתו.  עד  שנים  כחמש  תורה  הרביץ  שם  למינסק, 
רבה של  סולובייצ'יק,  הלוי  חיים  רבי  הגאון  הוא  חתנו 

בריסק, בעל "חידושי רבינו חיים הלוי".
20.5 ס"מ. מצב מצוין.

פתיחה: $1000
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478. מכתב רבי חיים עוזר גרודזנסקי
ומכתב מישיבת ראמיילעס בווילנא, לועד העיר במאנ

רבי  הגאון  וחותמת  כתב-ידו  בחתימת  )קנדה(.  טרעאל 
חיים עוזר גראדזענסקי. ווילנא, אדר תרצ"ט )1939(.

גדול  )תרכ"ג-ת"ש(,  גרודזינסקי  עוזר  חיים  רבי  הגאון 
ללמוד  נכנס   ]![  11 בגיל  הגולה.  בני  כל  ורבן של  דורו 
בישיבת וולוז'ין והיה מתלמידי הגר"ח מבריסק. בגיל 24 
ודעתו  הציבור  בעול  נשא  בווילנא.  ומו"צ  לרב  נתמנה 
הכריעה במשך עשרות שנים בכל השאלות הציבוריות 
מרן  עם  יחד  ישראל,  תפוצות  בכל  הפרק  על  שעלו 
ה"חפץ חיים". מייסד ונשיא "ועד הישיבות". עמד בראש 

הנהלת ישיבת ראמיילעס ]=רבי-מיילא'עס[ בווילנא.
נייר מכתבים רשמי של הישיבה 28.5 ס"מ. מצב טוב, סימני 

קיפול.

פתיחה: $800

479. מכתב מבעל ה"חזון איש" 
מכתב מהגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה"חזון 

איש". זכרון-מאיר בני ברק, תש"ט )1949(.
טובה  לו  מאחל  הריני  שלומים.  "רב  הצלחה:  ברכת 
למשכיל,  למעלה  בתורה  לעלות  נצח  והצלחת  וברכה, 
תורתו,  שלום  ]=הדורש  אי"ש"  הדוש"ת  ונפש  כנפשו 

אברהם ישעיהו[.
רבינו אברהם ישעיהו קרליץ בעל "חזון איש" )תרל"ט- 
בתורה  גדול  בדורנו.  והמחשבה  ההלכה  גאון  תשי"ד( 
וצדיק נסתר. את ספרו הראשון "חזון איש" הוציא בשנת 
ספרו.  שם  על  שמו  נקרא  ומאז  שם,  בעילום  תרע"א 
רבי  הגאון  בווילנה.  התגורר  הראשונה  מלחה"ע  לאחר 

וחיים עוזר שהכיר בגדלותו הכריחו להכנס להנהגה הצי
בורית של כלל ישראל, ועם עלייתו לארץ ישראל בשנת 
הישוב  בהנהגת  רבות  הכרעות  לפתחו  שלח  תרצ"ג, 

478. Letter from Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinski  
A letter from the Remailles Yeshiva in Vilna, to 
the Jewish community committee in Montreal 
(Canada). Hand-signed and stamped by Rabbi 
Chaim Ozer Grodzinski. Vilna, Adar 1939.
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski (1863-1940), 
leader of his generation and rabbi to the entire 
Diaspora. At age 11, he began his studies in the 
Volozhin Yeshiva and numbered amongst the 
disciples of Rabbi Chaim of Brisk. At age 24, 
he was appointed as Rabbi and Dayan in Vilna. 
He shouldered the community responsibilities 
and together with the "Chafetz Chaim" was 
the deciding factor in all communal problems 
that arose throughout the Diaspora over many 
years. Founder and president of the " Va'ad 
HaYeshivot" (Yeshiva Council). Principal of the 
Remailles Yeshiva in Vilna.
Official notepaper of the Yeshiva 28.5cm. Good 
condition, fold marks.

Opening Price: $800

המצוות  קיום  חידוש  את  חיזק  ישראל.  בארץ  התורני 
והתלויות בארץ ועמד מאחורי תחיית עולם התורה והח

סידות בדורנו. כתב והוציא את עשרות ספרי "חזון איש" 
שנכתבו בעמל ובעיון רב, כמעט על כל הסוגיות בש"ס. 
התורה  לשקידת  הצעירים  הבחורים  את  מאד  קירב 

וועמלה. כנראה, שגם מקבל המכתב היה ממקורביו הצ
עירים. מאגרותיו יצא הספר "קובץ אגרות - חזון איש" 

ג' חלקים.
11X17 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $2500

worth, prompted him to become involved in 
guiding World Jewry, and when he emigrated 
to Eretz Israel in 1933, inundated him with rul-
ings relevant to the Torah Settlement in Eretz 
Israel. He encouraged revival and fulfillment 
of Jewish laws applicable to the land (of Israel), 
and was the instigating power behind the resur-
gence of contempary Torah life and Chassidut. 
Tens of books of "Chazon Ish" were written and 
published on almost all the themes in Talmud, 
fruit of his intense labour and study.
He encouraged the youth and instilled in them 
his values for Torah study. Most probably the 
recipient of the letter was also one of his young 
acquaintances. His letters have been compiled 
into a three-volume work, "Kovetz Igrot – 
Chazon Ish".
17 x 11cm. Very good condition.

Opening Price: $2500
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479. Letter from the Author of 
the "Chazon Ish"  
A letter from Rabbi Avraham Yeshayahu 
Karelitz, author of "Chazon Ish". Zichron Meir, 
B'nei Brak, 1949.
Wishes for success: "good wishes and eternal 
success in navigating the peaks of Torah, 
one who seeks his Torah welfare, Avraham 
Yeashayahu".
Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, author of 
"Chazon Ish" (1879-1954) modern-day genius 
in Halachic Law and Jewish Philosophy. A great 
Torah leader and saintly man who remained 
unknown for many years. He published his first 
work "Chazon Ish" anonymously, and from 
then on was known by the name of his book. 
After World War I he settled in Vilna. Rabbi 
Chaim Ozer who recognized him for his true 

480. סמיכה לרבנות בכת"י וחתימת ה"ערוך 
השולחן" 

מכתב סמיכה לרבנות בכת"י וחתימת רבי "יחיאל מיכל 
תרס"ב  באב  ט"ו  נאווהרדק,  החופ"ק".  עפשטיין  הלוי 

)1902(, עם חותמתו בעברית וברוסית.
המצויינים  המיוחד  אחד  מעלת  ולהוקיר  "להכיר 
בהלכה הוא ניהו ידידי הרב הג' עדיו לגאון חריף ובקי 
ירא וחרד לדבר ה' ומדותיו תרומיות... מוהר"ר ירוחם 
אשר ב"ר שלמה יעקב ווארהפטיג מוואלקוויסק, שישב 
פה עידן ועידנים בשבת תחכמוני דפה ורבות פלפלתי 
ידין...  ידין  יורה  יורה  ולפלפולא...  לדינא  בגפ"ת  עמו 
גם שכלו וחריפותו ישר ישר הולך, וחביב עלי כגופאי, 

אשרי העיר אשר תזכה...".
)תקפ"ט-תרס"ח(,  עפשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון 
אב"ד נובהרדוק, מגדולי הפוסקים בליטא. בעל "ערוך 
השולחן" על ד' חלקי שו"ע ועוד ספרים רבים. תלמיד 

רבי אליהו אב"ד בוברויסק ותלמיד רבי איצל'ה בישיבת 
וחותנו  הנצי"ב(  )אבי  ברלין  יעקב  רבי  חתן  וואלוז'ין. 
בזיווג שני של גיסו הנצי"ב )לאמו של רבי מאיר בר-אילן(.
ורהפ אשר  ירוחם  רבי  הנודע  הגאון  הסמיכה:  ומקבל 

"דברי  בעל   ,)11605 הרבנים  אוצר  )תרל"ג-תשכ"ו,  טיג 
אליעזר  רבי  מבריסק,  חיים  רבי  של  תלמידם  ירוחם", 
גורדון, רבי שמעון שקופ וה"סבא מנובהרדוק", בישיבות 
וואלוז'ין וטלז. כיהן ברבנות, אך רוב שנותיו בחו"ל כיהן 

וכר"מ הישיבה בנובהרדוק ובישיבת "בית יוסף" בוואר
שא, שם נודע כאחד מגדולי התורה בעיר. בשנת תרצ"ג 
בסוגיות העמוקות  רבים  ספרים  חיבר  לירושלים.  עלה 
)בילגורייא, תרצ"א(, בית  ירוחם  בש"ס וברמב"ם: דברי 

ירוחם, שלמי ירוחם, דרכי ירוחם, עולת ירוחם ועוד.
21.5 ס"מ, תריסר שורות בכת"י. מצב בינוני. בלוי, קרעים קלים 

בקפלים ובשוליים.

פתיחה: $700
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481. סמיכה בכת"י וחתימת רבי רפאל 
שפירא מוואלוז'ין

מכתב סמיכה לרבנות, בכת"י וחתימת הגאון רבי רפאל 
שפירא ראש ישיבת וואלוז'ין. תרס"ב )1902(.

ובקי...  חריף  הג'  הרב  של  שבחו  מקצת  להגיד  "הנני 
כי הוא  והכרתי  ידעתי  וואהרפטיג...  ירוחם אשר  מו"ה 
מלא בגמרא ופוסקים וידיו רב לו בפלפולא דאורייתא 
אליבא  שמעתתא  ולאסוקי  ונכונה  ישרה  ובסברא 

דהלכתא... יורה וידין כהלכה...".
הגאון רבי רפאל שפירא, ראש ישיבת וואלוז'ין )תקצ"ז-

תרפ"א(, ראה אודותיו בפריט 477.
מקבל הסמיכה: הגאון רבי ירוחם אשר ורהפטיג )תרל"ג-
אודותיו  ראה  וטלז.  וואלוז'ין  ישיבות  תלמיד  תשכ"ו(, 

בפריט קודם.
בינוני,  מצב  רשמית.  חותמת  עם  בכת"י,  שורות   14 ס"מ,   26

קרעים בקפלים ובשוליים.

פתיחה: $1200

482. כתב רבנות לרבי ירוחם אשר 
ווארהפטיג

רבי  להגאון  יצ"ו,  קאזלויזשצינע  מקהלת  רבנות  כתב 
קאז וואלקאוויסק.  מק"ק  ווארהפטיג  אשר  וירוחם 

לויזשצינע, מנחם-אב, ]תרס"ב 1902[.
"הרב הגאון הנ"ל מחויב להורות לנו הדרך דרך ה' ולנהל 
גם  רבנים.  התנהגות שארי  כפי  מבועי החכמה  על  לנו 
לדרוש לנו בשבתות הנהוגים בכל אתר ואתר...". עם 31 

חתימות גדולי ונכבדי העיר.
הגאון הנודע רבי ירוחם אשר ורהפטיג )תרל"ג-תשכ"ו, 
אוצר הרבנים 11605(, בעל "דברי ירוחם", ראה אודותיו 
בפריט 480. בהקדמת ספרו דברי ירוחם הוא מספר על 
כהונתו זמן קצר ברבנות קזלושצינה הסמוכה לסלונים, 

משרה אותה מסר לידי רבי צבי אריה שחור. 
בינוני,  מצב  לדף(.  מעבר  הן  מהחתימות  )חלק  ס"מ.   35 דף 

קרעים בקפלים ובשוליים. פגעי נייר דבק.

פתיחה: $200

481. Handwritten Rabbinical 
Ordination and Signature of 
Rabbi Refael Shapiro of Volozhin  
Letter of ordination for the rabbinate, in hand-
writing, signed by Rabbi Refael Shapiro, Rosh 
Yeshiva of Volozhin. (1902). 
The Ga’on Rabbi Refael Shapiro, Rosh Yeshiva 
of Volozhin (1837-1921), for additional infor-
mation related to him see item 477. 
Receiver of ordination: Rabbi Yerucham Asher 
Warhaftig (1873-1965), disciple of Volozhin 
and Telz Yeshivot. For additional information 
related to him see previous item.
26cm. 14 handwritten lines, including official 
stamp. Fair condition, tears on folds and margins. 

Opening Price: $1200

480. Handwritten Rabbinical 
Ordination and Signature of the 
Aruch HaShulchan  
Letter of ordination for the rabbinate in hand-
writing and signature of Rabbi “Yechiel Michel 
HaLevi Epstein”. Novardok, 15 Av, (1902), 
including his signature in Hebrew and Russian. 
Rabbi Yechiel Michal Epshtein (1829-1908), 
a leading halachic authority in Lithuania. 
Author of "Aruch Ha-Shulchan" and many 
other books. Disciple of Rabbi Eliyahu, Av-
Beit-Din Babruysk and disciple of Rabbi Itzale 
of Volozhin. Son-in-law of Rabbi Ya'akov Berlin 
(The Netziv's father) and father-in-law through 
second marriage of his brother-in-law the 
Netziv (to mother of Rabbi Meir Bar-Ilan). 
Receiver of ordination: The famous Ga’on 
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig (1873-1965, 
Otzar HaRabbanim 11605), author of Divrei 
Yerucham, disciple of Rabbi Chaim of Brisk, 
Rabbi Eliezer Gordon, Rabbi Shimon Shkop 
and the Saba of Novardok, in the Yeshivot 
of Volozhin and Telz. Served in the rabbin-
ate, however, during the majority of his years 
abroad served as Rosh Mativta of the Novardok 
yeshiva and the Beit Yosef yeshiva in Warsaw, 
where he was well-known as one of the Torah 
giants of the city. In 1933 he immigrated to 
Jerusalem. Composed many books on the in-
tricate Sugiot of the Shas and Rambam: Divrei 
Yerucham (Biłgoraj, 1931), Beit Yerucham, 
Shalmei Yerucham, Darkei Yerucham, Olat 
Yerucham and more. 
21.5cm, dozens of handwritten lines. Fair condi-
tion. Worn, minor tears in folds and margins.

Opening Price: $700
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482. Letter of Rabbinate to Rabbi 
Yerucham Asher Warhaftig
Letter of Rabbinate from the Kazloshtzina con-
gregation to the Ga’on Rabbi Yerucham Asher 
Warhaftig. Kazloshtzina, Av, [1902]. 
“The Rabbi is obligated to instruct us as to 
the right path to follow. And to speak on 
Shabbat…”. Includes 31 signatures of great and 
respected personalities of the city. 
The well-known Ga’on Rabbi Yerucham Asher 
Warhaftig (1873-1965, Otzar HaRabbanim 
11605), author of Divrei Yerucham, for ad-
ditional information related to him see item 
480. In the introduction of his book Divrei 
Yerucham he recounts his brief service in the 
rabbinate of Kazloshtzina which is in close 
proximity to Slonim, a position which Rabbi 
Zvi Aryeh Shachor took over. 
35cm. leaf. (Some of the signatures are on the 
other side of the leaf). Fair condition, tears on 
folds and margins. Scotch tape damages. 

Opening Price: $200

483. מכתב בלימוד מהגאון רבי שמעון 
שקאפ

הכהן  יהודא  שמעון  רבי  מהגאון  בלימוד,  ארוך  מכתב 
שקאפ, בכת"י ובחתימתו. ]גרודנה, תרצ"א 1931[.

המכתב מכיל הערות על ספר "דברי ירוחם" )בילגורייא, 
תרצ"א(, מתלמידו הגאון רבי ירוחם אשר ורהפטיג ]ראה 
אודותיו בפריטים הקודמים ובפריט הבא[: "הנה בספרו 
רבי  ]=הגאון  זצ"ל  הגר"א  דו"ז  דברי  הביא  י"ב  י"א  סי' 
דבר  על  קושיתו  על  לו  שהשיב  מה  גורדון[,  אליעזר 

קצוה"ח...". 
הגאון רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ )תר"ך-ת"ש, אוצר 
הרבנים 19962(, תלמיד רבי חיים סולובייצ'יק בישיבת 
ר"מ   24 בגיל  העמוק.  העיון  בדרכי  שהדריכו  וואלוז'ין 
בישיבת טעלז ]שייסד דודו הגאון רבי אליעזר גורדון[, 
בה הנחיל לרבים את שיטת עיונו בהגיון חדש, השיטה 
שכבשה את עולם התורה עד ימינו. מתלמידיו הנודעים 
באותה תקופה: רבי אלחנן ווסרמן, ומקבל המכתב רבי 
ירוחם אשר ורהפטיג. בשנת תר"ף נקרא לעמוד בראשות 

483. Erudite Letter by Rabbi 
Shimon Shkop
Handwritten lengthy erudite Torah letter, by 
the Ga’on Rabbi Shimon Yehudah HaCohen 
Shkop, including his signature. [Grodna, 1931].
The letter contains comments on the book 
Divrei Yerucham (Biłgoraj, 1931). From his 
disciple, Rabbi Yerucham Asher Warhaftig [for 
additional information related to him see previ-
ous items and next item]: “In his book chapter 
11, 12 he presents the sayings of Rabbi Eliezer 
Gordon, his response to his question on the 
Ktzot HaChoshen…”. 
Rabbi Shimon Yehudah HaCohen Shkop (1860-
1940, Otzar HaRabbanim 19962), disciple of 
Rabbi Chaim Soloveitchik of the Volozhin 
yeshiva who instructed him in the intricate 
and deep methodologies of Torah. At age 
24 he became Rosh Mativta in the yeshiva of 
Telz [established by his uncle, Rabbi Eliezer 
Gordon], where he taught his method of study, 
an approach which captivated the entire Torah 
world until this very day. Among his prominent 
disciples during that period: Rabbi Elchanan 
Wasserman, and receiver of the letter Rabbi 
Yerucham Asher Warhaftig. In 1920 was re-
quested to head the Sha’ar HaTorah Yeshiva 
in Grodna. Among his books: Sha’arei Yosher, 
Ma’arechet HaKinyanim and Chidushei Rabbi 
Shimon Yehudah HaCohen. 
Formal stationary paper, 27.5cm., written on 
both sides (45 handwritten lines). Fair condition, 
tears on folds and margins, scotch tape damages. 

Opening Price: $1000

יושר"  "שערי  חיבוריו:  בגרודנה.  "שער התורה"  ישיבת 
"מערכת הקנינים" ו"חידושי רבי שמעון יהודה הכהן".

)45 שורות  צדיו  27.5 ס"מ, כתוב משני  נייר מכתבים רשמי, 
בכת"י(. מצב בינוני, קרעים בקפלים ובשוליים, פגעי נייר דבק.

פתיחה: $1000
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484. מכתב רבי ברוך בער ליבוביץ
מכתב מהגאון רבי ברוך דוב ליבוביץ, ראש ישיבת קמניץ, 

לרבי ירוחם אשר ורהפטיג. קמניץ, תרצ"ב )1932(.
מכתב-תודה על ספר "דברי ירוחם" )בילגורייא, תרצ"א(: 
כבוד  אל  והצלחה  ברכה  השמים,  מן  והשלום  "החיים 
ווארהאפטיג  אשר  ירוחם  ר'  המפורסם...  הגאון  הרב 

ובוורשא... קבלתי ספרו הנחמד ומאד הוצק חן בשפתו
תיו... כי תלמידי חכמים שבישיבתנו מתענגים על ספרו".
מגדולי  )תרכ"ד-ת"ש(,  ליבוביץ  )בער(  דוב  ברוך  רבי 
את  מילא  וואלוז'ין.  בישיבת  מבריסק  הגר"ח  תלמידי 
בה  והקים  בלוסק  ברבנות  צימרמן  הרב  חותנו  מקום 
ישיבה. לאחר י"ג שנה הוזמן לכהן כראש ישיבת "כנסת 
בית יצחק" בסלובודקה, שעברה במשך השנים לוילנה 
בעל  בדורו.  התורה  מרביצי  גדולי  בין  נמנה  ולקמניץ. 
שבעל-פה  תורתו   - הש"ס  סוגיות  על  שמואל'  'ברכת 
הישיבתי  הלימוד  של  היסוד  מאבני  היא  ושבכתב, 

המעמיק.
מקבל המכתב: הגאון רבי ירוחם אשר ורהפטיג )תרל"ג-
שקופ,  שמעון  ורבי  מבריסק  הגר"ח  מתלמידי  תשכ"ו(, 

485. ארכיון הרב ורהפטיג
אוסף מכתבים, ניירות ומסמכים מבית הגאון רבי ירוחם 
אשר ורהפטיג. מכתבים שונים שנשלחו אליו או לאשתו, 
הרבנית.  צוואת  קבלות,  משפחה.  ובני  ישיבות  מראשי 
גורדון, רבי  יחיאל מרדכי  זוין, רבי  מכתבים מהרב ש"י 

עובדיה הדאיה, ראשי ישיבות נובהרדוק. ועוד.
אוצר  )תרל"ג-תשכ"ו,  ורהפטיג  אשר  ירוחם  רבי  הגאון 
הרבנים 11605(, בעל "דברי ירוחם", חתן רבי יעקב זרח 

פיינשטיין. ראה עוד אודותיו בפריטים הסמוכים.
כ-19 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

484. Letter by Rabbi Baruch Ber 
Leibowitz  
A letter by Rabbi Baruch Dov Leibowitz, Rosh 
Yeshiva of Kaminetz, to Rabbi Yerucham Asher 
Warhaftig. Kaminetz, 1932.
A letter of thanks for the book Divrei Yerucham 
(Belogorya, 1931): "To The Renowned Gaon… 
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig in Warsaw… 
I have received his nice book… Torah scholars 
in our yeshiva find pleasure in his book".
Rabbi Baruch Dov (Ber) Leibowitz (1864-1940), 
one of the leading disciples of Rabbi Chaim of 
Brisk in the Volozhin Yeshiva. He succeeded his 
father in law, Rabbi Zimmerman in the Halusk 
rabbinate and established a yeshiva there. After 
13 years, he was asked to serve as Rosh Yeshiva 
of Knesset Beit Yitzchak in Slobodka which 
eventually moved to Vilna and Kaminetz. He 
was one of the leading Torah teachers of his gen-
eration. He wrote Birkat Shmuel on Talmudical 
issues – his Torah teachings are one of the basic 
building blocks of Torah study in depth. 
Letter recipient: Rabbi Yerucham Asher 
Warhaftig (1873-1965), a disciple of Rabbi Chaim 
of Brisk and Rabbi Shimon Shkop, a prominent 
Torah scholar in Warsaw and Jerusalem. See fur-
ther information about him see previous items.
Official stationary of the yeshiva, with a pho-
tograph of Rabbi Yitzchak Elchanan. 29cm. c. 
18 handwritten lines, his stamp and signature. 
Good-fair condition, wear and tears to folds and 
margins, minor creases. 

Opening Price: $1000

485. Archives of Rabbi 
Warhaftig 
Collection of letters, papers and documents 
from the household of Rabbi Yerucham Asher 
Warhaftig. Various letters from Yeshiva prin-
cipals and relatives, sent to him or to his wife. 
Receipts, the Rebbetzin's will. Letters from 
Rabbi S. Y. Zevin, Rabbi Yechiel Mordechai 
Gordon, Rabbi Ovadiah Hadayah, the heads of 
the Novhardok yeshivas, and more.
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig (1873-1965, 
Otzar HaRabbanim 11605), author of "Divrei 
Yerucham", son-in-law of Rabbi Ya'akov Zerach 
Feinstein. More details in accompanying items.
Approx. 19 items. Varying condition and size.

Opening Price: $300

בפ אודותיו  ראה  וירושלים.  בווארשא  התורה  ומגדולי 
ריטים הקודמים.

נייר מכתבים רשמי של הישיבה, עם תמונת רבי יצחק אלחנן. 
טוב- מצב  וחתימתו.  חותמתו  בכת"י,  שורות  כ-18  ס"מ.   29

בינוני, קרעים ובלאי בקפלים ובשוליים, קמטים קלים.

פתיחה: $1000
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486. רשימה אוטוביוגרפית ושטר תנאים - 
רבי ירוחם אשר ורהפטיג

של  חייו  וקורות  תולדות   - אוטוביוגרפית  1. רשימה 
ידו  בכתב  שנכתבה  ורהפטיג,  אשר  ירוחם  רבי  הגאון 
לעת זקנתו. המחבר מספר על לימודיו בישיבות ואצל 
הגר"ח מבריסק, על נישואיו עם בתו היחידה של הגאון 
על  שקיבל.  הנדוניה  ועל  מוולקוביסק  זרח  יעקב  רבי 
בישיבת  תלמידיו  על  המסחר.  מעולם  ויציאתו  כניסתו 
ספריו  תוכן  על  ברק,  ובבני  וורשא  בעיר  נובהרדוק, 
הוא  רועד,  בכתב  שנכתב  הגליון,  בשולי  ועוד.  שחיבר 
מציין לעורך ספריו כי "באתי רק להסביר את הספרים 

ולא לנגוע בהיסטוריא שלי".
4 עמ' בכת"י, 25X12 ס"מ. + דף פוליו במכונת כתיבה. מצב 

טוב-בינוני.
2. הסכם מעניין על עניני כספי הנדוניה לנישואיו, עם 

486. Autobiography and 
Engagement Document – Rabbi 
Yerucham Asher Warhaftig  
1. Autobiographic list – genealogy and life 
history of Rabbi Yerucham Asher Warhaftig, 
handwritten by himself when approaching 
old age. The author recalls his studies in the 
Yeshivas and under Rabbi Chaim of Brisk, of 
his marriage with the only daughter of Rabbi 
Ya'akov Zerach of Wolkowisk and of the dowry 
she brought. Of his ventures in the business 
world and his departure from it. Of his stud-
ies in the Novhardok Yeshiva, in the city of 
Warsaw and in B'nei Brak, of the contents of 
the books he authored and other matters. In 
the sheet margin, he notes to the editor of his 
books in a shaky hand that "I am describing 
my books and have no wish to embark on my 
personal history"
4 handwritten pages, 25 x 12cm. + 1 typewritten 
folio (A4) page. Good-fair condition.
2. An interesting financial agreement con-
cerning his nuptial dowry, signed by the groom 
and witnesses. [Codicil to the engagement con-
tract]. Wolkowisk, 1900.
35cm. Good-fair condition.
Rabbi Yerucham Asher Warhaftig (1873-1965, 
Otzar HaRabbanim 11605), author of "Divrei 
Yerucham", son-in-law of Rabbi Ya'akov Zerach 
Feinstein. More details in accompanying items.

Opening Price: $180

וואלק ]נספח לשטר תנאים[.  והעדים.  וחתימות החתן 
וויסק, תר"ס )1900(.

35 ס"מ. מצב טוב-בינוני.

אוצר  )תרל"ג-תשכ"ו,  ורהפטיג  אשר  ירוחם  רבי  הגאון 
הרבנים 11605(, בעל "דברי ירוחם", חתן רבי יעקב זרח 

פיינשטיין. ראה עוד אודותיו בפריטים הסמוכים.

פתיחה: $180
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487. מכתב רבי יעקב ישראל קניבסקי 
- הסטייפלער

יששכר  רבי  הגאון  הנגב  ישיבת  מראש  המלצה  מכתב 
המכתב  בשולי  לישיבה.  בחור  לקבלת  שליט"א,  מאיר 
הסו וחתימת  יד  בכתב  שורות   3 המלצה מכתב   נוסף 
הנ"ל  הב'  את  לקבל  אבקש  אני  גם  "בעה"י.  טייפלר: 
גדולה  והמצוה  שמים  ויראת  בתורה  שיצליח  ולסדרו 
תשל"ו  כסלו  קנייבסקי".  ישראל  יעקב  המעתיר,  מאד. 

.)1975(
20 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול וכתמים קלים.

פתיחה: $500

488. מכתב מה"סטייפלר" - הוראות 
למדפיס

יעקב",  ה"קהלות  ספרי  של  למדפיס  הוראות  מכתב 
קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבינו  המחבר  בכתי"ק 

ה"סטייפלר".
"בבקשה שלא להדפיס הסימן כ"ג... כי אני צריך לתקן 
בו דברים. וידפיס לגמור סימן כב ולהדפיס אח"כ מסימן 

כ"ד כסדרן". )לא חתום(.
היה  )ה"סטייפלער"(,  מהורונסטייפל  הקדוש  הגאון 
יעקב",  "קהלות  ספריו  בכתיבת  שלמים  לילות  מתייגע 
ונוח  יהיה מבורר  ומתקן, על מנת שהענין  וחוזר  כותב 
לדפוס  חידושיו  שמסר  אחר  אף  הישיבות.  בני  להבנת 
]=דפי  ה"קורעקטין"  את  ומתקן  לפעמים  חוזר  היה 
)עפ"י  עוד מה לשפר.  הדפסה ראשונים[ בחושבו שיש 

תולדות יעקב, עמ' ריט(.
9X21 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $350

487. Letter from Rabbi Ya'akov 
Yisrael Kanievsky – the Steipler 
A letter of recommendation from the principal 
of Yeshivat HaNegev, Rabbi Yissachar Meir, 
to accept a student to the Yeshiva. Another 
recommendation has been added to the page 
margin, three rows handwritten and signed 
by the Steipler: "Please G-d. I add my request 
to accept the aforementioned student and 
assist him to succeed in Torah and devotion, 
it would be an exceptional deed. In prayer, 
Ya'akov Yisrael Kanievsky". Kislev 1975.
20cm. Good condition, fold marks and light 
stains.

Opening Price: $500

488. A Letter by the Steipler - 
Instructions to the Printer
A letter with instructions for the printer of the 
books Kehillot Ya'akov, in the handwriting of 
Rabbi Ya'akov Yisrael Kanievsky, the Steipler.
"Please don't print Siman 23… because I need 
to make corrections. Finish printing Siman 22 
and afterward from Siman 24 consecutively". 
(Unsigned).
The Rabbi of Hornistopol (the Steipler), used to 
toil throughout the nights writing his books, 
making correction after correction to elucidate 
issues for the benefit of yeshiva students. Even 
after he delivered his novella to print, he would 
sometimes make corrections on the early 
drafts, thinking that there was yet room for 
improvement. (Toldot Ya'akov, pg. 209).
21X9cm. Good condition, folding marks.

Opening Price: $350
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489. מכתב הרב מטשעבין ורבי שלמה זלמן 
אויערבאך

לקבלת  ברק,  בבני  "בתי-אבות"  להנהלת  בקשה  מכתב 
תלמידה לפנימיה. תשרי תשכ"א )1960(.

בסוף המכתב מצטרף לבקשה בחתימת יד-קדשו הגאון 
מטשעבין רבי "דוב בעריש ווידענפעלד". ולאחריו כותב 
"גם אני מצטרף  זלמן:  וחותם בכת"י קדשו רבי שלמה 
בכל לב לבקשה גדולה זו --- גדולה הצלת נפשות. והנני 

חותם בכל חותמי ברכה, שלמה זלמן אויערבאך".
2 עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. חור-תיוק.

פתיחה: $400

489. Letter from the Tchebiner 
Rebbe and Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach 
A letter appealing to the administration of 
"Batei Avot" in B"nei Brak to accept a (girl) stu-
dent to the dormitory. Tishrei 1960.
At the end of the letter, the Tchebiner Rebbe, 
endorses the request with his signature Rabbi 
"Dov Berish Wiedenfeld". It is followed by a 
handwritten and signed request from Rabbi 
Shlomo Zalman Auerbach "I wholeheartedly 
sanction this great appeal……the impor-
tance of saving souls. And sign with a wealth 
of blessing, Shlomo Zalman Auerbach"
2 pages, 20.5cm. Good condition. Filing hole.

Opening Price: $400

490. ארבעה מכתבי המלצה - רבי אליהו 
חזן – רבי נחום פרצוביץ – רבי אהרן זעליג 

אפשטיין

ארבעה מכתבי המלצה לבחור מטורונטו שעלה לארץ-
ישראל, על מנת ללמוד בישיבת מיר בירושלים, ומשם 

נסע ללמוד בישיבת לייקווד בניו-ג'רזי.
אל  חזן,  אלי'  רבי  הגאון  ובחתימת  יד  בכתב  1. מכתב 

הגאון רבי נחום פרצוביץ.
נחום פרצוביץ,  יד וחתימת הגאון רבי  2. מכתב בכתב 

לאביו של הבחור.
נחום פרצוביץ,  יד וחתימת הגאון רבי  3. מכתב בכתב 

אל הגאון רבי שניאור קוטלר.
4. מכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי אהרן זליג אפשו

טיין, אל הגאון רבי נחום פרצוביץ ]תשל"ד[.

הגאון רבי אליהו חזן )תרס"ו-תשמ"ב(, מתלמידי הגאון 
שבחבורת  מהאריות  ליבוביץ,  )בער(  דוב  ברוך  רבי 
התורה  מרביצי  ומגדולי  בשנחאי,  מיר  ישיבת  תלמידי 

באמריקה, ראש ישיבת "תורה ודעת".
הגאון רבי נחום פרצוביץ )תרפ"ג-תשמ"ז(, מגדולי מרביצי 

רבי  הגאונים  תלמיד  בדורו.  התורה 
אלחנן וסרמן ורבי ברוך בער ליבוביץ, 
וחניך ישיבת מיר באירופה ובשנחאי. 
ישיבת  וראש  הגר"ח שמואלביץ  חתן 

מיר בירושלים.
אפשטיין  זליג  אהרן  רבי  הגאון 
מיר  ישיבת  חניך  )תרע"ב-תשס"ט(, 
המקורבים  ומתלמידיו  באירופה 
ליבוביץ.  ירוחם  רבי  המשגיח  של 
שמעון  רבי  הגאון  של  נכדתו  חתן 
באמריקה,  התורה  מגדולי  שקאפ. 
גרודנא   – התורה  שער  ישיבת  ראש 

)קווינס(. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $600
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491. רבי אהרן מנדל הכהן – הניסיון לחידוש 
הסמיכה – דפים, מכתבים, מסמכים

רבי  של  הענפה  מפעילותו  ומסמכים  מכתבים  אוסף 
רבנים"  "אגודת  להקמת  הכהן,  )הרא"ם(  מנדל  אהרן 

ולחידוש ה"סמיכה".
מרדכי  מרבי  הכהן:  הרא"ם  אל  מכתבים  מכיל  האוסף 
הכהן שטראססער, אב"ד אלטענדארף )הונגריה(, בעניין 
"ספר האגודה" ]תרע"ד[; מרבי דוב בעריש ווינטער אב"ד 
]בסביבות  רבנים  אסיפת  ארגון  בעניין  חאראסטקוב, 
ושני  לאגודת הרבנים,  חוזר" להרשמה  "מכתב  תרס"ג[; 
לערנער  יוסף  ]רבי  רבנים  חתימות  עם  "חוזרים",  חלקי 
פלידערבום  חיים  אברהם  רבי  וואלאטשיסק;  אב"ד 
אב"ד טשעכוב[; "מרנן ורבנן" - דף מודפס משנת תרפ"ג 
בירושלים;  גדול  דין  בית  להקמת  ההכנות  על  המכריז 
"תמונת  הכיתוב:  עם  הכהן  רא"מ  של  מודפסת  תמונה 

בי הגדול  ב"ד  לייסד  ישראל  גדולי  המאסף  ונשיאנו... 
"כנסת  אגודת  ועד  של  יד[  ]בכתב  דו"ח  רושלים..."; 
ישראל", על קניית שטח בירושלים לצורך הקמת "בית 
הדין הגדול". חלק ממכתב לתושבי קהילת בגדאד בעניין 
הנ"ל ]נייר מכתבים רשמי של "אגודת הרבנים הכללית"[.
יליד  )תרכ"ו-תרפ"ז(.  הכהן  מנדל  מנחם  אהרן  רבי 
טבריה, גאון ומחבר ספרים. שימש כרבה האשכנזי של 
קהיר כשלושים שנה. התפרסם במיוחד בשל פעילותו 
הענפה והמסועפת לחידוש ה"סמיכה". במסגרת זו ארגן 
הקים את   ,)1903( "אסיפת קראקא" בשנת תרס"ג  את 
הראשונה  העולם  מלחמת  ולאחר  הרבנים",  "אגודת 
הקים את אגודת "כנסת ישראל" ופעל להקמת בית דין 

מרכזי ]כעין סנהדרין[ בירושלים.
אינם  מהפריטים  ]חלק  משתנים  ומצב  גודל  פריטים.   9 ס"ה 

שלמים[.

פתיחה: $300

490. Four Letters of 
Recommendation – Rabbi 
Eliyahu Chazan – Rabbi Nachum 
Pertzovitz – Rabbi Aharon Zelig 
Epstein
Four letters of recommendation to a young man 
of Toronto who made Aliyah to Eretz Israel to 
study in Yeshivat Mir in Jerusalem, and from 
there went to study in Lakewood Yeshivah in 
New Jersey.
1. Handwritten and signed letter by Rabbi 
Eliyahu Chazan, to Rabbi Nachum Pertzivitz.
2. Handwritten and signed letter by Rabbi 
Nachum Pertzovitz to the young man's father.
3. Handwritten and signed letter by Rabbi 
Nachum Pertzovitz, to Rabbi Shneur kotler.
4. Handwritten and signed letter by Rabbi 
Aharon Zelig Epstein, to Rabbi Nachum 
pertzovitz [1974].
Rabbi Eliyahu Chazan (1906-1982), a disciple of 
Rabbi Baruch Dov (Ber) Leibovitz, a prominent 
disciple in Mir Yeshivah in Shanghai, and later 
an outstanding teacher in America, head of 
yeshivat "Torah Va'da'at".
Rabbi Nachum Persovitz (1923-1987), a lead-
ing teacher in his generation. Disciple of Rabbi 
Elchanan Wasserman and Rabbi Baruch Ber 
Leibovitz, and a Mir disciple in Europe and 
Shanghai. Son in law of Rabbi Shmulevitch and 
head of Yeshivat Mir in Jerusalem.
Rabbi Aharon Zelig Epstein (1912-2009), dis-
ciple of Mir Yeshivah in Europe and a close 
disciple of the Mashgiach Rabbi Yerucham 
Leibovtiz. Son in law of the granddaughter of 
Rabbi Shimon Shkapp. A leading scholar in 
America, head of yeshivat Sha'ar Ha'Torah – 
Grodno (Queens).
Size varies. General good condition.

Opening Price: $600

Total of 9 items. Various sizes and conditions 
[some items are incomplete].

Opening Price: $300
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491. Rabbi Aharon Mendel 
Ha-Cohen – Trial to Renew the 
Ordination – Leaves, letters, 
Documents 
Collection of letters and documents of the 
diverse activity of Rabbi Aharon Mendel 
(HaRe'em) Ha-Cohen, to establish "a Rabbis 
Society" and to renew "Ordination".
The collection contains letters to HaRe'em: 
from Rabbi Mordechai Ha-Cohen Strasser, 
Rabbi of Altendorf (Hungary), concerning 
"the Society's Book" [1914]; from Rabbi Dov 
Berish Winter Rabbi of Khorostkiv, regard-
ing assembling a rabbis meeting [ca. 1903]; 
"circular letter" regarding registration to the 
Rabbis Society, and two partial "circular let-
ters", with signatures of rabbis [Rabbi Yossef 
Lerner of Volochysk; Rabbi Avraham Chaim 
Fliederbaum of Tchekov]; "Maranan Ve-
Rabanan" – printed leaf of 1923 declaring 
the preparations to establish a High Court in 
Jerusalem; a printed photograph of RA"M Ha-
Cohen with the inscription: "photograph of our 
president…gathering leading Jewish figures to 
establish a court in Jerusalem…"; report [hand-
written] of the committee of "Knesset Israel" 
society, about purchase of land in Jerusalem 
to establish "the High Court". Part of letter to 
members of Baghdad community about the 
same matter [official stationery of the "General 
Society of Rabbis"].
Rabbi Aharon Menachem Mendel Ha-Cohen 
(1866-1927). Born in Tiberias, genius and 
author. Served as Ashkenazi Rabbi of Cairo for 
about thirty years. Became well known for his 
diverse activity to renew the "ordination". He 
organized the "Krakow Conference" in 1903, 
established the "Rabbis Society", following 
World War I he established "Knesset Israel" 
society and acted to establish a central court 
[resembling a Sanhedrin] in Jerusalem.

492. ישיבת טלז לאחר השואה – מכתבים 
ומסמכים

הישיבה  מרבני  יד,  בכתב  ומכתבים  מסמכים  אוסף 
בין השנים  לאחר השואה.  טלז  ישיבת  ובוגריה, שרידי 

תש"ז-תשי"ב.
בלוך, משנת תשי"ב,  מאיר  אליהו  רבי  מכתבים מהגאון 
של  מסמכים  ועוד;  בא"י  טלז  ישיבת  הקמת  בעניין 
באירופה"  )ליטא(  טלז  ישיבת  תלמידי  שרידי  "איחוד 
והשניה  הראשונה  הישיבה  של  בכת"י  סיכום  הכוללים: 
שקיים ה"איחוד" בשנת תש"ז, עם פרטים רבים מדברי 
הישיבה  ראשי  את  הספידו  אף  היתר  שבין  הנואמים, 
שנחרבה; מכתבים מאת רבי ישראל מאיר קרנוביץ )קרנו( 
]לאחר מכן רב בשיקגו[, ורבי חיים שטיין, שניהם מחברי 

ה"איחוד", בנושאים שונים הקשורים לישיבת טלז.
כל המכתבים נשלחו לרבי שלום יואל יבנר )נדיב ועסקן 

ציבורי, מחניכי טלז – ראה פריט הבא(.
מן המסמכים עולה סיפור ההשתקמות של ישיבת טלז 

492. Telz Yeshiva - Post-War - 
Letters and Documents  
Collection of documents and handwritten let-
ters from the Yeshiva Rabbis and its alumni 
who survived the Holocaust. Between 1947 
-1952.
Letters from Rabbi Eliyahu Meir Bloch, from 
1952, concerning resurrection of the Yeshiva 
in Israel and other issues; documents of the 
"Union of Surviving Students of the Telz 
Yeshiva (Lithuania) in Europe" included: a 
handwritten summary of the first and second 
meetings held by the union in 1947, quoting 
in detail the message of the speakers, amongst 
other things, eulogies of the Yeshiva leaders 
who perished; letters from Rabbi Yisrael Meir 
Karnowitz (Karno) [who later became a Rabbi 
in Chicago], and Rabbi Chaim Stein, both 
members of the union, on various issues con-
cerning Telz Yeshiva.
All the letters were sent to Rabbi Shalom Yoel 
Yavner (Philanthropist and communal worker 
and former Telz student – see following item).
From these documents we can read the history 
of the Telz Yeshiva in its post-war era, of its 
rehabilitation in Europe, America and Israel.
Total of 15 items (paper). Varying condition and 
size.

Opening Price: $450

לאחר המלחמה, באירופה, אמריקה וארץ ישראל.
סה"כ 15 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $450
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493. ארכיון רבי שלום יואל יבנר - מכתבי 
רבנים 

משוויץ.  )יאוונער(  יבנר  יואל  שלום  רבי  הנגיד  ארכיון 
מכתבי רבנים ומסמכים. 

אליו  שפנו  שונים  מרבנים  וחתימות  מכתבים  בארכיון: 
בבקשות ובהכרת תודה, ביניהם: רבי איסר זלמן מלצר, 
רבי שניאור קוטלר ]ובני משפחתו[, רבי מרדכי שולמן, 
רבי  לאפיאן;  חיים שמואל  רבי  רבי אברהם קלמנוביץ; 
רבי  ברעוודא,  שלמה  רבי  ליס,  יוסף  רבי  קוליץ,  יצחק 
בנימין בינוש פינקל, רבי אברהם פרבשטיין; רבי יעקב 

חיים סרנא ]ובני משפחתו[. ועוד רבים.
ביניהם:  תורה,  ומוסדות  ישיבות  מהנהלות  מכתבים 

וישיבת פוניבז' )עם תצלום(, ישיבת חברון, ישיבת סלבו
יבנר  דקה ומתיבתא רבי חיים ברלין; פנקס שיקים של 
)ללא שיקים(, על הספחים רשומים שמות ישיבות ורבנים 
הכסף  וסכומי  ועוד[  אברמסקי  סולובייציק,  ]הרבנים: 
כהנמן.  מהרב  אחד  מברקים,  כתרומה.  ממנו  שקיבלו 
חליפת מכתבים גדולה בעניין הצלה רפואית של אשת 
אחד מראשי הישיבות; מכתבים אישיים מידידיו של רבי 

יואל יבנר; מסמכים בעניין הסכסוך בישיבת נחלים.
לאחר  התיישב  טלז,  מתלמידי  יבנר,  יואל  שלום  רבי 
המלחמה בשוויץ, נודע כנגיד וכעסקן ציבורי מסור. את 

הונו הוריש לקרן מיוחדת התומכת בישיבות.
כ-80 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

494. שלשה מכתבים – הרב והרבנית דסלר פתיחה: $750
מכתבים מרבי אליהו אליעזר דסלר ומהרבנית דסלר, אל 

הנגיד רבי שלום יואל יבנר. גייטסהד, תש"ו-תש"ז.
אל  דסלר,  אליעזר  אליהו  רבי  מהגאון  מכתבים  שני 
יקר  ]=ידיד  יאוונער"  מר  פריינט  טייערער  "טייערער 

יקר[, ומכתב אחד מאשתו הרבנית, כולם בכתב-יד.
3 מכתבים )ביידיש(, גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $600

493. Archives of Rabbi Shalom 
Yoel Yavner – Letters from Rabbis  
Archives of philanthropist Rabbi Shalom Yoel 
Yavner of Switzerland. Letters from Rabbis and 
documents.
In the archives: letters and signatures from 
various Rabbis requesting his favours and 
extending their thanks, included: Rabbi Isser 
Zalman Meltzer, Rabbi Shneur Kotler [and 
his family], Rabbi Mordechai Shulman, Rabbi 
Avraham Kalmanowitz, Rabbi Chaim Shmuel 
Lopian, Rabbi Yitzchak Kulitz, Rabbi Yosef 
Liss, Rabbi Shlomo Brevda, Rabbi Binyamin 
Beinish Finkel, Rabbi Avraham Farbstein, 
Rabbi Ya'akov Chaim Sarna [and his family], 
and many more.
Letters from the administration of yeshi-
vas and other Torah institutions, including: 
Ponevezh Yeshiva (with photograph), Hebron 
Yeshiva, Slabodka Yeshiva, and Rabbi Chaim 
Berlin Metivta; chequebook of Yavner (without 
cheques), registered on the stubs are names 
of yeshivas and rabbis [Rabbis: Soloveichik, 
Abramski and others] and the sum of the dona-
tion received from him. Telegrams, one from 
Rabbi Kahanemann. A lengthy letter exchange 
addressing the medical recovery of the wife of 
one of the Yeshiva principles; personal letters 
from friends of Rabbi Shalom Yoel Yavner, doc-
uments relating to the dispute in the Yeshiva of 
Nechalim.
Rabbi Shalom Yoel Yavner, student of Telz, 
settled in Switzerland after the war, renowned 
as a philanthropist and dedicated communal 
worker. He bequeathed his fortune to a special 
trust fund providing for yeshivas.
Approx. 80 items (paper). Varying condition and 
size.

Opening Price: $750
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494. Three Letters – Rabbi and 
Rebbetzen Dessler
Letters from Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler, 
to "a very dear friend, Mr. Yavner", and one 
letter from his wife the Rebbetzen. All letters 
are handwritten.
3 letters (in Yiddish), varying size, Good 
condition.

Opening Price: $600

495. מעשה בית דין – הגאון רבי משה 
פיינשטיין

מעשה ב"ד על נתינת גט, בכתב יד ובחתימת הגאון רבי 
משה פיינשטיין, ובחתימת חברי בית דינו הגאונים: רבי 

מיכל בירנבוים ורבי חיים עוזר חייט. 1958-1970.
– חבר  מצורפים: מכתב מהגאון רבי אריה ליב גרוסנס 
הדין  בית  של  רשמיים  מסמכים  שני  בלונדון,  הבד"ץ 

בלונדון ומכתב נוסף באנגלית, כולם באותו נושא.
5 דפים. גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $700

495. Rabbinic Court Ruling– 
Rabbi Moshe Feinstein
Court ruling on handing over a divorce, hand-
written and signed by Rabbi Moshe Feinstein, 
and signatures of his fellow members of the Bet 
Din: Rabbi Mechel Birnbaum and Rabbi Chaim 
Ozer Chaiat. 1958-1970.
Attached: Letter from Rabbi Aryeh Leib 
Grossnass, member of the London Bet Din, two 
official documents of the London Bet Din and 
another letter in English, all concerning the 
related issue.
5 leaves. Varying size. Good condition.

Opening Price: $700

496. רבי סיני שיפר – ארבעה מכתבים
סיני  רבי  הגאון  וחתימת   יד  בכתב  מכתבים  ארבעה 

ליעבען. קארלס רבי שלמה מנחם  אל חתנו  ושיפפער, 
רוא, תרעד-תרפ"א ]1914-1921[.

המכתבים עוסקים בענייני תורה, דיני מילה, ציצית ועוד.
 ,)16507 הרבנים  אוצר  )תרי"ג-תרפ"ד,  שיפר  סיני  רבי 
גאון מופלא, מתלמידי ה"כתב סופר". אב"ד קרלסרוהא 

)גרמניה(. מחבר "סתרי ומגיני" ועוד.
ליעבען,  מנחם  שלמה  רבי   - חתנו  המכתבים,  מקבל 
תלמיד חכם ומלומד, רופא ומוהל מומחה בפראג. נספה 

בשואה.
]9[ עמודים כתובים. 18 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

494495



 אוקטובר 2010 |  328

497. מכתב מרבי אהרן יוסף רייך אב"ד 
ליסקא 

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי אהרן יוסף רייך, כתוב 
ובצדו האחורי של כרוז מודפס, בנוגע לחשש חמץ במש

קאות אלכוהוליים. גרוסוורדיין )אורדאה-מארה(, ]שנות 
התר"ץ?[.

גיסו  )הונגריה(.  בהאדהאז  שו"ב  רייך,  יוסף  אהרן  רבי 
חיים",  "טל  בעל  פרידלנדר,  חיים  רבי  האדמו"ר  של 
אב"ד ליסקא. מונה מטעמו למשגיח על ייצור משקאות 
חריפים )שליבוביץ( כשרים לפסח בעיר ליפסא. מתוך 
אל  האדהאז  אב"ד  רוזנברג  יצחק  רבי  שכתב  מכתב 
רבי משה הירש פוקס אב"ד גרוסוורדיין )שו"ת גבורות 
יצחק, ירושלים תשס"ב, עמ' 110(, עולה כי מאן-דהוא 
עורר ספקות ביחס לטיב השגחתו של הרב רייך. המסמך 

שלפנינו עוסק באותו נושא.
בסוף  יידיש,  כתובים  המכתב  ורוב  המודפס  הכרוז 

המכתב בכתב-יד הערה בעברית.
דף 29 ס"מ. מצב טוב, מעט קמטים.

פתיחה: $100

496. Rabbi Sinai Schiffer – Four 
Letters   
Four handwritten and signed letters by Rabbi 
Sinai Schiffer, to his son-in-law Rabbi Shlomo 
Menachem Lieben. Karlsruhe, [1914-1921].
The letters deal in matters pertaining to Torah, 
laws of Mila [circumcision], Tzitzit and more. 
Rabbi Sinai Schiffer (1853-1924, Otzar 
HaRabbanim 16507), exceptional genius, 
among the disciples of the Ktav Sofer. Av Beit 
Din of Karlsruhe (Germany). Author of Sitri 
U’Magini and more. 
Recipient of the letters, his son-in-law – Rabbi 
Shlomo Menachem Lieben, learned scholar, 
physician and expert Mohel in Prague. Perished 
in the Holocaust.
[9] written pages. 18cm. Very good condition. 

Opening Price: $200

497. Letter by Rabbi Aharon 
Yoseph Reich Rabbi of Liska
Rabbi Aharon Yoseph Reich's handwriting and 
signature, on back is printed an announcement 
of his, concerning suspicion of chametz in alco-
holic beverages. Grosswardien, [1930s?]. 
Rabbi Aharon Yoseph Reich, Rabbi in 
Hajdnhadhaz (Hungary). Brother in law of the 
Rebbe Chaim Freidlander, author of Tal Chaim, 
Rabbi of Liska. Rabbi Aharon Yoseph Reich 
was appointed on his behalf as kashrut super-
visor of alcoholic beverages (Slivovitz) kosher 
for Passover in the city of Lipsa. From a letter 
written by Rabbi Yitzchak Rosenberg Rabbi 
of Hajdnhadhaz to Rabbi Moshe Hirsh Fucks 
Rabbi of Grosswardien (responsa Gevurot 
Yitzchak, Jerusalem 2002, page 110), someone 
raised doubts concerning the quality of Rabbi 
Reich's supervision. The document before us 
deals with the same subject.
The printed announcement and most of the 
letter are written in Yiddish, at the end of the 
letter a note is written in Hebrew. 
Leaf 29cm. Good condition, few creases.

Opening Price: $100

498. מכתב רבי משה ברכין – מוסקבה, 
1912

תרע"ג  כסלו  מאסקווא,  בַרכין,  הלוי  משה  רבי  מכתב 
.)1912(

הכותב  ממליץ  בו  שמעון  מו"ה  לנדיב  המופנה  מכתב 
]וולקובסקי[  מרדכי  אליהו  ר'  הגאון  להרב  לסייע 

בהדפסת ספרו.
נולד   ,)14515 הרבנים  )אוצר  ברכין  הלוי  משה  רבי 
עבר  מוהילב(,  )פלך  בקרופקי  רב  תרנ"ג  תרכ"ג, משנת 
כמורה  בה  וכיהן  מוסקבה  הבירה  לעיר  תרע"ב  בשנת 

הוראה. ראה אודותיו חומר מצורף.

496
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498. Letter by Rabbi Moshe 
Brachin – Moscow, 1912 
Letter by Rabbi Moshe HaLevi Brachin – 
Moscow, Kislev 1912.
A letter addressed to the generous contribu-
tor Rabbi Shimon wherein the writer recom-
mends assisting Rabbi Eliyahu Mordechai 
[Wolkovsky] to print his book.
Rabbi Moshe HaLevi Brachim (Otzar 
HaRabbanim 14515), born in 1863, Rabbi of 
Krupki (in the Mohilev District) from 1893, 
moved to the capital city of Moscow in 1892 
and served there as a posek. See attached mate-
rial about him. 
21cm. Good condition, minor damage to margins. 

Opening Price: $100

21 ס"מ. מצב טוב, פגיעות קלות בשוליים.

פתיחה: $100

499. פרוטוקול חתום - ישיבת "עץ חיים" 
ו"הצדקות המאוחדות" - ירושלים

מכתב פרוטוקול מאסיפת מינוי חברים חדשים להנהלת 
המגבית  איחוד  בירושלים,  המאוחדות"  "הצדקות 
למוסדי הציבור ישיבת "עץ-חיים" ובית החולים "ביקור 

חולים". ל' כסלו תש"ך )1959(.
חתימת-יד של הרבנים חברי ההנהלה: רבי שלמה זלמן 
זלזניק ]ראש הישיבה[, רבי ניסן אהרן טוקצינסקי, רבי 
משה ליב שחור, רבי אברהם יעקב זלזניק ]לימים: ראש 
ברלין  חיים  רבי  התורה[,  גדולי  מועצת  וחבר  הישיבה 
)מצד עץ חיים(, רבי יצחק אריאלי ]בעל "עינים למשפט" 
ומייסד ישיבת מרכז הרב[, רבי שמעון בוקשפן ]מייסד 
ליטא  ]מרבני  אייזנמן  הלוי  יוסף  רבי  קרלין[,  ישיבת 
וארה"ב[, רבי משה פרוש ]מראשי "אגודת ישראל"[, רבי 
אהרן הכהן, רבי משה ליב שטיינברג )מצד ביקור חולים 

האספיטאל(.

499. Signed Protocol – Etz Chaim 
Yeshiva and The United Charities 
– Jerusalem 
A letter of the protocol of a meeting at which 
new members were appointed to the manage-
ment of The United Charities in Jerusalem, 
the Association of Collection for the Public 
Institutes of the Etz Chaim Yeshiva and the 
Bikur Holim Hospital. 30th of Kislev 1959.
The signatures of Rabbis of the board of man-
agers: Rabbi Shlomo Zalman Zelaznik [Rosh 
Yeshiva], Rabbi Nissan Aharon Tucatzinsky, 
Rabbi Moshe Leib Shachor, Rabbi Avraham 
Ya'akov Zelaznik [later Rosh Yeshiva and 
member of Moetzet Gedolei HaTorah], Rabbi 
Chaim Berlin (on behalf of Etz Chaim), Rabbi 
Yitchak Arieli [author of Einayim LaMishpat 
and founder of the Mercaz Harav Yeshiva], 
Rabbi Shimon Bukshpan [founder of the Karlin 
Yeshiva], Rabbi Yoseph HaLevi Eisenman [of 
Lithuania and the US], Rabbi Moshe Porush 
[one of the heads of Agudat Yisrael], Rabbi 
Aharon HaCohen, Rabbi Moshe Leib Steinberg 
(on behalf of Bikur Holim Hospital).
Official stationary with pictures of the institu-
tions' buildings. 27.5cm. Good condition. File 
holes and folding marks.

Opening Price: $100

ס"מ.   27.5 המוסדות.  בניני  תמונות  עם  רשמי  מכתבים  נייר 
מצב טוב. נקבי תיוק וסימני קיפול.

פתיחה: $100
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500. מכתב מהגאון רבי יוסף זכריה שטרן
שטערן  זכריה  יוסף  רבי  הגאון  וחתימת  בכת"י  מכתב 
אב"ד שאוויל, לגיסו הרב ]יעקב רבינוביץ?[ מראזינאי. 

בענינים משפחתיים ]שידוכים וכו'[. 
אוצר הרבנים  )תקצ"א- תרס"ד,  זכריה שטרן  יוסף  רבי 
8783(, עילוי וגאון, מגדולי חכמי ליטא ופוסקי דורו. רב 
ביאשינובקה, ומשנת תרכ"א רב בשאוועל )ליטא(. בעל 

"זכר יהוסף", "תהלוכות האגדות".
דף 20.5 ס"מ, כתוב בצפיפות משני צידיו. מצב בינוני, פגיעות 

)משוקמות( בשוליים, עם מעט חסרון.

פתיחה: $600

500. A Letter by Rabbi Yosef 
Zecharia Stern
A letter handwritten and signed by Rabbi 
Yoseph Zecharia Stern, Rabbi of Shavl, to his 
brother-in-law Rabbi [Ya'akov Rabinowitz?] of 
Rasayn. On family matters [matches etc.].
Rabbi Yosef Zecharia Stern (1831-1904, Otzar 
HaRabbanim 8783), was one of the great-
est Torah scholars of Lithuania. Rabbi of 
Yashinovka, and from 1861 rabbi of Shavl 
(Lithuania). Wrote Zecher Yehosef and 
Tahaluchot Ha-Aggadot.
Leaf 20.5cm, closely written on both sides. Fair 
condition, damages (restored) to margins, slightly 
missing.

Opening Price: $600

501. מכתב רבי שלמה יוסף שלוזברג - 
מרבני ליטא

מכתב הגאון רבי שלמה יוסף שלאזבערג, ל"הרב הגאון 
ר' מאיר שליט"א". תרצ"ג )1933(.

501. A Letter by Rabbi Shlomo 
Shlozberg – A Lithuanian Rabbi  
A letter by Rabbi Shlomo Yoseph Shlozberg, to 
"Rabbi Meir". 1933.
The content of the letter: a halachic responsum 
concerning the laws of milking on Shabbat by 
machine where a non-Jew is unavailable. A 
letter of thanks for financial assistance and a 
description of the difficulties of livelihood in 
Russia. He signed "Shlomo Yoseph Shlozberg, 
the Rabbi here". The content of the letter re-
veals that he lived in the region of the city of 
Smolensk.
Rabbi Shlomo Yoseph Shlozberg (Otzar 
HaRabbanim 18848), was born in 1876, 
served in the Kaleshek rabbinate in 1904. 
During World War I, he exiled to the region of 
Smolensk, where he continued to serve as rabbi 
until his trail was lost. This letter is from the 
later years of his life. 
Leaf 21cm. written on both sides. Dry paper, good-
fair condition, minor damage on leaf margins.

Opening Price: $150

ע"י  בשבת  חליבה  בדין  בהלכה  תשובה  המכתב:  תוכן 
מכונה, במקום שאין נכרי. תודה על עזרה כספית ותיאור 
"שלמה יוסף שלאזבו  קשיי המחיה ברוסיה. הוא חותם
ערג רב דפה". מתוך המכתב עולה כי מקום מגוריו הוא 

באזור העיר סמולנסק.
רבי שלמה יוסף שלוזברג )אוצר הרבנים 18848(, נולד 
בשנות  תרס"ד.  בשנת  בקאלעשק  ברבנות  כיהן  תרל"ו, 
שם  סמולנסק,  לאזור  גלה  הראשונה  העולם  מלחמת 
לפנינו  עקבותיו.  שאבדו  עד  ברבנות,  לכהן  המשיך 

מכתב מתקופתו האחרונה, לעת זקנתו.
טוב-בינוני,  מצב  יבש,  נייר  צידיו.  משני  כתוב  ס"מ,   21 דף 

פגיעות קלות בשולי הדף.

פתיחה: $150
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502. מכתב ראשי קהלת קארלסבורג - 
חתימת הרב אברהם פרידמן - הרב הראשי 

למדינת טרנסילבניה 

מכתב מראשי קהלת קארלסבורג, בעניני ניהול קופות 
הצדקה של העיר. בחתימתם ובחתימת הרב הראשי, רבי 

אברהם פריעדמאן. פברואר 1853 ]תרי"ג[. 
)נפטר תרל"ט(, בשנות התק"ץ  פרידמאן,  הרב אברהם 
בשנת  לאראד.  הסמוכה  שימאנדא  קהלת  כרב  כיהן 
להתיר  שלא  תשובה,  סופר"  ה"חתם  לו  שלח  תקצ"ד 
סי'  ב'  אהע"ז  חת"ס  )שו"ת  כדין  שלא  להנשא  ליבמה 
פב(. בתשובה זו הוא כותב לו בכבוד: "ידידי", "המופלג 
יעשה  "שלא  בחריפות  תוקפו  הוא  ומאידך  בתורה", 
לאחר  ח"ו".  בפרהסיא  תורה  דברי  על  לעבור  טצדקי 
פטירת בעל "מראה יחזקאל" בשנת תר"ה )1845(, נבחר 
ורב הכולל של  בתמיכת השלטונות לרב בקארלסבורג 
לא  החרדים  המדינה  רבני  רוב  טרנסילבניה.  מדינת 
ליכטנשטיין  הלל  רבי  וכשנבחר  פעולה,  אתו  שיתפו 
לרב בקלויזנבורג, ביטל הרב פרידמאן את הבחירה. עם 
)ראה  בטרנסילבניה.  הכולל"  "רב  מוסד  בוטל  פטירתו 

ואודותיו: אישים בתשובות חת"ס, עמ' כט; חכמי טראנ
סילוואניה, עמ' 189-190(.

יידיש-דייטש.
34 ס"מ. מצב טוב-בינוני, סימני קיפול, פגיעות קלות בראש 

הדף.

פתיחה: $150

502. Letter by Heads of the 
Karlsburg Community – Signed by 
Rabbi Avraham Freidman – Chief 
Rabbi of Transylvania  
A letter by the heads of the Karlsburg commu-
nity, concerning the management of the city's 
charity funds. Signed by them and by the Chief 
Rabbi, Rabbi Avraham Freidman. February 
1853.
Rabbi Avraham Friedman (d. 1879) served 
as Rabbi of the Shimanda community, next 
to Arad, in the 1830s. In 1834, the Chatam 
Sofer sent him a responsum instructing him 
not to allow a yevama to marry in opposition 
of Torah law (Chatam Sofer Responsa, Even 
HaEzer 2, Siman 82). The Chatam Sofer calls 
Rabbi Friedman "My Friend", "Great in Torah 
Knowledge" yet he attacks him strongly "not 
to find an excuse to publicly transgress the 
words of Torah, G-d forbid". After the pass-
ing of the Mareh Yechezkel in 1845, he was 
elected, through government intervention, as 
Rabbi of Karlsburg and General Rabbi of the 
Transylvania district. Most of the Charedi 
rabbis of the area did not cooperate with him 
and when Rabbi Hillel Lichtenstein was elected 
as Rabbi of Klausenburg, Rabbi Friedman can-
celled his election. With his passing, the office of 
"General Rabbi" was cancelled in Transylvania. 
(See Persons in the Chatam Sofer's Responsa, 
page 29; Chachmei Transylvania, pages 
189-190).
Yiddish-Deitsch.
34cm. Good-fair condition, folding marks, minor 
damage at top of leaf.

Opening Price: $150

503. מעשה בי"ד של רבי שלמה אויערבאך 
אב"ד לינטשיץ

מעשה בי"ד - אישור על סידור גט, ]עם פרטים הלכתיים 
ועל כתיבת השמות[, בכת"י וחתימת רבי שלמה אויער

באך אב"ד לינטשיץ ובית דינו. ]תרח"ם 1888[.
זצ"ל  אויערבאך  מאיר  מו"ה  בהגאון  "שלמה  חתומים: 
"יוחנן  הכהן";  ז"ל  במהר"י  "פנחס  הנ"ל";  פק"ק  אב"ד 

בהר"א ז"ל". 
בינה",  ה"אמרי  של  בנו  אויערבאך,  שלמה  רבי  הגאון 
ממלא מקום אבותיו ברבנות לינטשיץ )משנת תרל"ג(. 
למלא  יבא  כי  ירושלים  בני  בו  הפצירו  תרל"ח  בשנת 
האדמו"ר  כשחלה  ירושלים.  של  ברבנותה  אביו  מקום 
בעל ה"שפת אמת", הירבה בתפילות לרפואתו, וכששב 
לביתו חש ברע ונסתלק לעולמו באותו רגע בו נסתלק 
אודותיו  )ראה  תרס"ה.  שבט  ה'  ביום  אמת",  ה"שפת 
"חכמי פולין", א', עמ' שסג-שסד; ובמבוא לספר "אמרי 

בינה - דרשות", עמ' 76-77(.
נייר מכתבים רשמי, 21 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $250
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503. Beit Din Document by Rabbi 
Shlomo Auerbach, Av Beit Din of 
Lintshits  
A Beit Din document – an authorization of a 
get, [with halachic details of writing the names], 
handwritten and signed by Rabbi Shlomo 
Auerbach, Av Beit Din of Lintshits. [1888].
Signed by: "Shlomo, the son of Meir Auerbach; 
Pinchas HaCohen; Yochanan son of Rabbi A.".
Rabbi Shlomo Auerbach, son of the Imrei Bina, 
successor of his lineage as Rabbi of Lintshits 
(from 1873). In 1878, the people of Jerusalem 
begged him to succeed his father as Rabbi of 
Jerusalem. When the Rebbe, author of Sfat 
Emet, became ill, Rabbi Auerbach prayed 
profusely for his health and when he returned 
home he felt ill and died at the same moment 
as the Sfat Emet, on the fifth of Shvat, 1905. 
(See Chachmei Polin, Part 1, pgs. 363-364; and 
in the introduction to the book "Imrei Binah – 
Sermons", pg. 76-77).
Official stationary, 21cm. Good condition, stains.

Opening Price: $250
505. מכתב מרבי יוסף שלופפר אב"ד 

סלונים

מכתב מרבני סלונים, רבי יוסף ]שלופפר[ ורבי שמואל 
דוד הכהן ראטנער. סלונים, תרנ"ה )1894(.

מוה"ר  ישרים  מגזע  היקר  ל"הבחור  רווקות,  אישור 
"יוסף  חתומים  סת"ם".  סופר  שמעון  בה"ר  שמואל 
הכהן  בהר"מ  דוד  "שמואל  סלאנימא",  פק"ק  החונה 

ראטנער דומ"צ בפ"ק הלז".
הגאון רבי יוסף שלופפר )אוצר הרבנים 8660(, "העילוי 
הגאון  של  חתנו  וואלוז'ין.  ישיבת  תלמיד  מדינאבורג" 
המפורסם רבי אייזיל חריף אב"ד סלונים. מפורסם עליו 
הסיפור הידוע: איך בחר בו רבי אייזיל לחתן, לאחר שרץ 
אחרי העגלה הנוסעת מישיבת וואלוז'ין, כדי לשאול את 

רבי אייזיל מה הוא התירוץ לקושיתו.
כס  על  עלה  תרמ"ה  בשנת  בדרעטשין,  ברבנות  כיהן 

504. מכתב רבי שמואל זנוויל קלעפפיש 
ראב"ד ווארשא

ומכתב בכת"י וחתימת הגאון רבי שמואל זאנוויל קלע
פפיש )Klepfisz(. ווארשא, תרנ"ה )1895(.

היקר...  הבחור  "הן  רווקות(,  )אישור  תעודה"  "מכתב 
מפה ק"ק, אשר נסע מפה ועזב עיר מולדתו... לא היה 

עליו לא זיקת אירוסין ולא זיקת נישואין".
)תקפ"ה-תרס"ב(, תלמיד  זנוויל קלעפפיש  רבי שמואל 
הגאון מקוטנא בעל "זית רענן". משנת תר"י כיהן כמו"צ 
בוורשא, ומשנת תרל"ג כיהן כ"ראב"ד" וכ"ממלא מקום 
התורנית  הסמכות  בעל  בזמנו  שהיה  תפקיד  הרב", 
הרבה  בחכמתו  נודע  ווארשא.  הבירה  בעיר  הבכירה 
והיה מגדולי ההוראה, רבים מגדולי הרבנים בדורו )כמו 

504. A Letter by Rabbi Shmuel 
Zanvil Klepfisz, Rabbi of Warsaw  
A letter handwritten and signed by Rabbi 
Shmuel Klepfisz. Warsaw, 1895.
"A letter of certification" (authorization of single 
status), "the dear boy… of this community, who 
traveled from here and left his homeland… was 
not betrothed or married".
Rabbi Shmuel Klepfisz (1825-1902), disciple 
of the Gaon of Kutna, author of Za'it Ra'anan. 
From 1850, he served as a rabbi in Warsaw, and 
from 1873 he served as Head of Beit Din and 
Deputy Rabbi, a position that at that time held 
the most senior Torah authority in the capital 
city of Warsaw. He was renowned for his tre-
mendous wisdom and was one of the greatest 
poskim and many of the great rabbis of his gen-
eration (such as the Chidushei HaRim and the 
Beit HaLevi) relied on his halachic decisions. 
(See Chachmei Polin, Part 1, pgs. 343-345).
Official stationary, 21cm. Good condition, stains.

Opening Price: $400

הוראותיו  על  סמכו  הלוי"(  וה"בית  הרי"מ"  ה"חידושי 
עמ'  א',  פולין,  חכמי  בספר  אודותיו  )ראה  ההלכתיות. 

שמג-שמה(.
נייר מכתבים רשמי, 21 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $400
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505. Letter by Rabbi Yoseph 
Shlopfer, Rabbi of Slonim  
A letter by the rabbis of Slonim, Rabbi Yoseph 
[Shlopfer] and Rabbi Shmuel David HaCohen 
Rotner. Slonim, 1894.
An authorization of unmarried status, for the 
"dear young man of good descent from Rabbi 
Shmuel son of Rabbi Shimon Sofer Stam". 
Signed by "Yoseph who lives here in Slonim", 
"Shmuel David son of Rabbi M. HaCohen 
Rotner". 
Rabbi Yoseph Shlopfer (Otzar HaRabbanim 
8660), "the genius of Dinaburg" student of 
Volozhin Yeshiva. Son-in-law of the renowned 
Rabbi Izele Charif (Yehoshua Isaac Shapira), 
Av Beit Din of Slonim. [He is the subject of the 
famous story: Rabbi Izele chose him as a son-
in-law because he ran after the wagon traveling 
from the Volozhin Yeshiva to ask Rabbi Izele 
the answer to his question].
He served as Rabbi of Dretchin; in 1885 after 
the death of Rabbi Yoseph Reizin of Telz who 
served as Rabbi of Slonim he succeeded his 
father-in-law as Rabbi until his death in 1905. 
Rabbi Mordechai Ushminer was his successor 
as Rabbi of Slonim. See attached material.
16cm. Good condition, stains.

Opening Price: $400

תרס"ה.  בשנת  פטירתו  עד  בסלונים,  חותנו  רבנות 
ממלא מקומו ברבנות סלונים הוא הגה"ק רבי מרדכי'לה 

אושמינער. ראה חומר מצורף.
16 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $400

506. מכתב מרבי משה אריה הלוי אב"ד 
יאנובה

מכתב הגאון רבי משה אריה במוהרא"ז הלוי. יאנאווא, 
תרמ"ב )1882(.

 --- יוסף  מ'  "להאברך  נישואין:  עבור  לאישור  מכתב 
נ"י  יהודא  מ'  ואביו  נכבדה  ממשפחה  הוא  אשר  הכהן 
ליב  אריה  מ'  המנוח  הגדול  הרב  צדיק  לאותו  בן  הוא 

שהיה אב"ד בפ"ק...". 
פוניבז'  איישישוק  אב"ד  הלוי,  אריה  משה  רבי  הגאון 
חמשת  בין  היה  תרל"ב  בשנת  קובנא(.  )פלך  ויאנובה 

של  הראשונה  למהדורתו  שנתנו הסכמתם  הדור  גדולי 
ספר "חפץ חיים" שיצא אז באנונימיות, הסכמה בה הוא 
הרב  נפשי  וידיד  "ידידי  חיים":  ה"חפץ  רבינו  על  כותב 
הגדול חו"ב ירא וחרד לדבר ה'... וכאשר ידעתי את הרב 
ולהגדיל  שכרו  להרבות  ח"ו  לא  אשר  שיחו  ואת  הנ"ל 
שמו חיבר את הספר הזה, רק כוונתו רצויה לשם שמים". 

נפטר בשנת תרנ"ב בערך. ראה אודותיו חומר מצורף.
וכתמים  קרעים  טוב-בינוני,  מצב  ובהיר,  דק  נייר  ס"מ.   10.5

בשוליים. חותמת שעוה.

פתיחה: $350
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506. Letter from Rabbi Moshe 
Aryeh HaLevi Rabbi of Yanov 
A letter by Rabbi Moshe Aryeh HaLevi. Yanov, 
1882.
A letter of authorization for marriage: "For the 
young man Yoseph HaCohen from an honor-
able family and his father is Yehuda son of the 
late Tzaddik and Great Rabbi Aryeh Leib who 
was Rabbi here… ".
Rabbi Moshe Aryeh HaLevi, Rabbi of Eishishok, 
Ponovezh and Yanov (Kovna district). In 1872, 
he was one of the five great rabbis that gave 
their approbation of the first edition of the 
book Chafetz Chaim that had then been pub-
lished anonymously. In the approbation he 
writes about the Chafetz Chaim: "My friend the 
Great Rabbi G-d Fearing… and as I know this 
Rabbi and his ways that he did not write this 
book for money or honor, his only intent was 
for the sake of Heaven". He died c. 1892. See at-
tached material.
10.5cm. Thin and light-colored paper, good-fair 
condition, tears and stains on margins. Wax stamp.

Opening Price: $350

507. מכתב מרבי משולם ראטה 
מכתב מהגאון רבי משולם ראטה, בעניני כספים עבור 
תשי"ט  ירושלים,  הי"ד.  מקיצמאן  הרב  גיסו  יתומי 

.)1951(
הגאון רבי משולם ראטה )תרל"ז-תשכ"ג, אוצר הרבנים 
15707(, אב"ד טשרנוביץ. מגדולי המשיבים בדורו, בעל 
שו"ת "קול מבשר". חבר מועצת הרבנות הראשית בארץ 

ישראל.
גלוית דואר 9X14 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

507. Letter by Rabbi Meshulam 
Roth 
Letter by Rabbi Meshulam Roth, concerning 
monetary matters for the orphans of his broth-
er-in-law, the rabbi from Kitzman. Jerusalem, 
(1951). 
Rabbi Meshulam Roth (1877-1963, Otzar 
Harabbanim 15707) served as Rabbi of 
Chernowitz. He was one of the leading halachic 
authorities in his time, and a member of the 
Chief Rabbinic Council in Eretz Israel.
14X9cm. postcard. Very good condition. 

Opening Price: $120

508. אוסף מכתבי רבנים אל הסופר אפרים 
טובנהויז

מישראל,  ומחברים,  סופרים  רבנים,  מכתבי  אוסף 
אמריקה וקנדה, אל הסופר רבי אפרים טובנהויז מחיפה, 

בין השנים תש"י-תשכ"ד 1950-1964.
)וויניפג,  הורוויץ  הלוי  ישעיה  רבי  מהרבנים:  מכתבים 
קנדה - צפת(; רבי מאיר שווארצמן )קנדה(; רבי שמואל 
רב   – קניאל  יהושע  רבי  יורק(;  )ניו  טיקטין  אפרים 
ראשי בחיפה; האדמו"ר רבי אברהם אביש קנר )חיפה(; 

מכתבים מבית האדמו"ר מסדיגורא בתל אביב ועוד.
ובמכתבים מגוון נושאים: ענייני ספרים וסופרים, פרסו
ומים ומאמרים בעיתונים בארץ ובעולם, נושאים הקשו

רים לבית האדמו"ר מסדיגורא-תל אביב. כמו כן, מובאים 
הרבנים  של  רבים  אוטו-ביוגרפיים  רישומים  במכתבים 
עצמם, שכתבו לו את תולדותיהם במסגרת תפקידו של 

טובנהויז כעורך במפעל ה"אנציקלופדיה" של תדהר.
חיפה,  תושב  )תרס"ה-תשמ"ג(  טובנהויז  אפרים  רבי 
ומאמרים, מקורב לחסידות  פורה, מחבר ספרים  סופר 
סדיגורא ואיש "המזרחי". השתתף במפעלים ספרותיים 
בין השאר היה מעורכי ה"אנציקלופדיה לחלוצי  רבים, 

הישוב ובוניו" של תדהר.
למעלה מ-70 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

507
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508. Collection of Letters 
from Rabbis to author, Ephraim 
Tobenhaus 
Collection of letters written by rabbis and 
authors from Israel, America and Canada, to 
writer, Ephraim Tobenhaus of Haifa, between 
1950-1964.
Letters from rabbis: Rabbi Yeshayah HaLevi 
Horwitz (Winnipeg, Canada – Safed); Rabbi 
Meir Schwarzman (Canada); Rabbi Shmuel 
Ephraim Tiktin (New York); Rabbi Yehoshua 
Kaniel – Chief Rabbi of Haifa; Rabbi Avraham 
Abish Kanner (Chassidic Rebbe in Haifa); let-
ters from Sadigur Rebbe's residence in Tel Aviv, 
and more.
The letters relate to diverse issues: books and 
authors, advertisements and articles in Israeli 
newspapers and worldwide, topics concerning 
the Sadigur headquarters in Tel Aviv. The let-
ters also contain many autobiographical notes 
from the rabbis, who related their life history 
to Tobenhaus in his capacity as editor of the 
Tidhar "Encyclopedia". 
Rabbi Ephraim Tobenhaus (1905-1983) Haifa 
resident, prolific writer, authored books and 
articles, an ardent supporter of the Sadigur 
Chassidut and a member of the "Mizrachi" 
movement. Participated in many literary proj-
ects, notably as an editor of the "Encyclopedia 
of Pioneers of the Settlement and its Builders", 
a Tidhar publication.
Over 70 letters. Varying size and condition.

Opening Price: $300

509. אוסף מכתבים ומסמכים מראשי 
הישיבות

אוסף מכתבים ומסמכים חתומים, מגדולי התורה וראשי 
הישיבות בארץ-ישראל:

509. Collection of Letters 
and Documents from Yeshiva 
Principals  
Collection of signed letters and documents 
from Torah Leaders and Yeshiva Principals in 
Israel:
Rabbi Zalman Sorotzkin, Rabbi Elazar 
(Menachem) Shach, Rabbi Shmuel Rozovsky, 
Rabbi Yosef Shlomo Kahaneman, Rabbi 
Yechezkel Sarna, Rabbi Moshe Shmuel Shapira, 
Rabbi Shlomo Wolbe, Rabbi Chaim Pinchas 
Sheinberg, Rabbi Mechel Yehudah Lefkowitz, 
Rabbi Nissim Karelitz.
10 items, varying size and condition.

Opening Price: $500

510. אוסף מכתבים - פתח תקוה
אוסף מכתבים מעניין, מרבני פתח תקוה, הגאונים: רבי 
ראובן כץ, רבי עמרם אבורביע, רבי ברוך שמעון סלומון, 
רבי משה מלכא, רבי יהושע משה אהרונסון ורבי שלמה 

ראם. 
תוכן המכתבים: בעניני מקוואות וכשרות, טומאת כהנים 
תועבה.  פרסומות  ומניעת  שבת  שמירת  חולים,  בבתי 
]מכתב משנת 1970 בו ראש העיר מר פיינברג טוען כי 

והרבנים לא היו צריכים להפגין נגד חילולי השבת בקו
לנוע היכל[. 

10 מכתבים, 8 מתוכם מכתבי רבנים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

רבי זלמן סורוצקין, רבי אלעזר ]מנחם[ שך, רבי שמואל 
רוזובסקי, רבי יוסף שלמה כהנמן, רבי יחזקאל סרנא, רבי 
משה שמואל שפירא, רבי שלמה וולבה, רבי חיים פנחס 

שיינברג, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, רבי ניסים קרליץ.
10 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500
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510. Collection of Letters – 
Petach Tikvah  
An interesting collection of letters from Petach 
Tikvah rabbis: Rabbi Reuven Katz, Rabbi 
Amram Aburbiye, Rabbi Baruch Shimon 
Salomon, Rabbi Moshe Malka, Rabbi Yehoshua 
Moshe Aaronson and Rabbi Shlomo Romm.
Contents of letters: concerning ritual bath-
houses and dietary laws, contamination (ritual) 
of Cohanim in hospitals, Sabbath observance 
and prevention of inappropriate advertising. 
[Letter dated 1970 in which the mayor, Mr. 
Feinberg deplores what he terms as an unneces-
sary protest by the rabbis against desecration of 
the Sabbath in the Hechal Cinema].
10 letters, of which 8 are written by rabbis. 
Varying size and condition.

Opening Price: $180

511. כתב סמיכה לשוחט – רנגון, בורמה
רבי  לשוחט  סמיכה  כתב  רנגון",  בעיר  סמיכה  "כתב 
בנימין אצלאן "מעיר בגדד מתושבי העיר רנגון". רנגון 

)ינגון, בורמה(, תרמ"ד ]1884[.
כתיבה מזרחית. חתומים: "הצעיר אליהו ציון", "יחזקאל 
סלמאן  אלישע  "הצעיר  הי"ו",  שמאש  שמעון  מאיר 

אלישע יצ"ו".
קהילה  ה-19  במאה  נוסדה  בורמה,  בירת  רנגון,  בעיר 

יהודית קטנה, רוב חבריה היו יהודים יוצאי בבל.
דף מקופל, 33 ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים בשוליים וסימני 

קיפול.

פתיחה: $200

511. Rabbinical Ordination of 
Ritual Slaughterer – Rangoon, 
Burma  
"Rabbinical ordination in the city of Rangoon", 
rabbinical ordination for the ritual slaugh-
terer Rabbi Benjamin Atzlan "from the city 
of Bahgdad, and now a resident of the city of 
Rangoon". Rangoon (Yangon, Burma), 1884.
Oriental writing. Signed: "Eliyahu Zion", 
Yechezkel Meir Shimon Shamash", "Elisha 
Salman Elisha".
A small Jewish community was established in 
the 19th Century in Rangoon, capital of Burma, 
the majority of its members were expatriates 
from Iraq (Babylon).
Folded page, 33cm. Good condition. Slightly torn 
on the margins and fold marks.

Opening Price: $200

512. אוסף כתבי-יד מתימן
חתומות.  ותעודות  מכתבים  מסמכים,  כתבי-יד:  אוסף 

תימן, ]המאה ה-19-20[.
אישור לשוחטים מנציג בית הדין של צנעא שנת ב'קצח 

512. Collection of Yemenite 
Manuscripts   
Collection of manuscripts: documents, let-
ters and signed certificates. Yemen, [19-20 
centuries.]. 
Authorization for slaughterers by representa-
tive of Tzan'a Beit Din, 1887, authorization for 
slaughterer from Jerusalem rabbis. Handwritten 
signature and glosses by Rabbi Yosef Tzarum, 
among the rabbis of Tzan'a. Marriage Ketubah 
from the 1895. The collection contains other let-
ters and documents as well.
7 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

לשטרות )ה'תרמ"ז ליצירה, 1887(, אישור לשוחט מרבני 
מרבני  צארום  יוסף  רבי  והגהות  יד  חתימת  ירושלים. 
)התרנ"ה  לשטרות  ב'רו  לנישואין משנת  כתובה  צנעא. 

ליצירה, 1895(. ועוד מכתבים ומסמכים.
7 פריטים, גודל ומצב משתנה

פתיחה: $400
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513. שלשה מכתבים מרבני טבריה
לעדת  הראשית  מ"הרבנות  מעניינים,  מכתבים  שלשה 
בירוו לרבנות  שנשלחו   , ת"ו טבריה  בעיה"ק  "ישראל 
תרע"ט-תר"ף  טבריה,  אלישר.  משה  חיים  ולרבי  שלים 

.)1919-1920(
"המוכ"ז מר לוטפי בן יצחק ן' שחוד,  באחד המכתבים: 
מבגדד, שהוא )לפי מה ששמענו מפיו( בן יאודים שנתגדל 

אצל מושלימים, רוצה עתה לשוב לדת אבותיו...".
מאחינו  ארבעה  "...נשפטו  מספרים:  הם  אחר  במכתב 
לישיבה בבית הסהר בעון השתתפותם בתגרה שהיתה 
אור ליום י"ד באייר בין הנכרים והיהודים", ובבית הסהר 

אילצו את היהודים לעבוד בשבת.
חיים  "רַּבינֹו  הרב  הראשי,  מהרב  הם  המכתבים 
חי  יעקב  ורבי  המכתבים  בכל  שחותם  אבואלעפיא" 

זריהן ששמו וחותמתו נמצאים ]אך אינו חתום בידו[.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

513. Three Letters from Rabbis of 
Tiberias   
Three interesting letters from the “Chief 
Rabbinate of the Israel Congregation of 
Tiberias”, which were sent to the Jerusalem 
Rabbinate and to Rabbi Chaim Moshe Elyashar. 
Tiberias, (1919-1920). 
In one of the letters: “the deliverer of this 
letter Mr. Lotfi son of Yitzchak Shachod from 
Baghdad, who [according to what we have 
heard from him] is a Jew who was raised by 
Muslims, and who now desires to return to 
his forefathers’ heritage…”
In another letter they relate: “Four of our fel-
lows were sentenced and imprisoned for par-
ticipating in the skirmish which took place on 
the eve of the 14th of Iyar between the Jews 
and gentiles”, and the Jews were coerced to 
perform labor on Shabbat. 
The letters are from the chief rabbi, Rabbi 
Chaim Abulafia who signs all the letters and 
Rabbi Ya’akov Chai Zrehan whose name 
and signature appear [however, not in his 
handwriting]. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

514. כתב שליחות – רבי מסעוד אדאהן
מסעוד  רבי  באלג'יר,  טבריה  לשליח  שליחות,  כתב 

אדהאן. טבריה, ]תר"ע 1910[.
כתב שליחות נאה בחתימת וחותמות רבי רפאל ביבאס, 
מופנה  ילוז.  חיים  יוסף  ורבי  טולידנו  משה  יעקב  רבי 
לרבני אלג'יר: רבי יאודה אזאנקוט ורבי יאודה ן' שמואל, 

ותוכנו בקשת תמיכה במוסד התלמוד תורה בטבריה.
37 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים.

פתיחה: $120

514. Certificate for Emissary – 
Rabbi Mas'ud Adahan  
Certficate for emissary of Tiberias to Algeria, 
Rabbi Mas'ud Adahan. Tiberia, [1910].
A fine mission certificate signed and ink-
stamped by Rabbi Raphael Bibas, Rabbi Ya'akov 
Moshe Toledano and Rabbi Yossef Chaim 
Yiluz. Addressed to the rabbis of Algeria: Rabbi 
Yauda Azankot and Rabbi Yauda Shmuel, its 
contents expressing a request to support the 
Talmud Torah in Tiberias.
37cm. Good condition. Stains. Restored tears.

Opening Price: $120
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515. אוסף מסמכים בערבית מרבנות העיר 
יפו, שנות התר"ע-תר"ץ

45 מסמכים מממשרד הרבנות בעיר יפו, חלקם בכתב-יד 
וחלקם בדפוס, 1914 ]תרע"ד[ עד שנות ה-30 ]תרצ"-[.

בודדים  מסמכים  ערבית,  כתובים  המסמכים  מרבית 
כתובים צרפתית, מהם על ניירות-מכתבים רשמיים של 
הרבנות הראשית ביפו. אחד המכתבים על נייר מכתבים 
חכם-באשי  "מ"מ  עוזיאל,  חי  מאיר  בן-ציון  רבי  של 

בעיה"ק יפו ואגפיה".
חתומים בחותמות וחתימות בערבית.

קלים  קרעים  חורי-תיוק,  בחלקם  טוב,  מצב  משתנה,  גודל 
וכתמים.

פתיחה: $400

515. Collection of Documents in 
Arabic by the Rabbinate of the 
City of Jaffa, 1914-1930's  
Most documents are in Arabic, few are in 
French, some on official stationery of the Chief 
Rabbinate in Jaffa. One letter on stationery of 
Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel, "..Chacham 
Bashi in the City of Jaffa..".
Signed and ink-stamped in Arabic.
Size varies, good condition, filing holes to some 
documents, slight tears and stains.

Opening Price: $400

516. מסמכי בית דין – איראן, תשכ"ו-תשכ"ז
בטהראן.  הקהלה"  "ועד  של  הדין  מבית  מסמכים   4
תשכ"ו-תשכ"ז ]1966-1967[. טענה על חילול שבת בידי 

יהודי, מסמכי גירושין.
חתימות הרבנים: רבי שלמה ילוז, רבי ידידיה שופט, ורבי 
בפרסית  אחד  מסמך  רשמיות.  חותמות  דוידי.  אוריאל 

ולצדו מסמך נוסף עם תרגומו לעברית.
 ]5[ דף. 29 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וחורי תיוק.

פתיחה: $120

516. Court Documents – Iran, 
1966-1967
4 Documents of the "Va'ad Ha'Kehila" court in 
Teheran. 1966-1967. Complaint about the des-
ecration of Shabat by a Jew, divorce documents.
Signatures of rabbis: Rabbi Shlomo Yiluz, 
Rabbi Ydidya Shofet and Rabbi Uriel Davidi. 
Official ink-stamps. One document in Persian 
alongside another documents with a transla-
tion into Hebrew.
[5] leaves. 29cm. Good condition. Folding marks 
and filing holes.

Opening Price: $120

515516
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מכתבים - חסידות
Letters - Hassidism

517. מכתב שקיבל רבי משה שפירא בזמן הכתרתו לרבנות סלאוויטא
מכתב שקיבל הגאון הקדוש רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא, בזמן הכתרתו לרבנות 

בסלאוויטא.
"מה נכבד היום הזה אשר בא להיות נמנה עמנו החבורה דנר תמיד הי"ו, דין אבא למלכא, 
ה"ה האברך אשר נתקבל פה ק' להיות יושב על כסא רבנות, מ"ה משה בנן של קדושין. 
הרב נ"י המופלג חכם הכולל, בהרב המפורסם בוצינא קדישא איש אלקי מ"ה פנחס נ"ע 

בג"מ. השם יזכהו להיות נמנה עם הצדיקים והחסידים ...".
הרבנים  אוצר  )תק"כ-תקצ"ח,  סלאוויטא  ור"מ  אב"ד  שפירא  משה  רבי  הקדוש  הרב 
של  וחבר  תלמיד  שהיה  )תפ"ח-תק"ן(  מקוריץ  פנחס  רבי  האדמו"ר  של  בנו   .)15211

בס הרבנות  כסא  על  עלה  משה  רבי  ממעזריטש.  המגיד  ותלמידו  הקדוש  והבעש"ט 
לאוויטא בערך בשנת תקנ"ב, אך הואיל ולא רצה להתפרנס מן הציבור, הקים את בית 

הדפוס הידוע בסלאוויטא ואת הרבנות ניהל ביד רמה שלא על מנת לקבל פרס. 
)היו שכתבו כי קבלת הרבנות והקמת בית הדפוס היו ביזמת אביו רבי פנחס מקוריץ, 
אולם המסמך שלפנינו מפריך את דבריהם, שכן מוזכרת בו הכתרת רבי משה בן "מורנו 

הרב פנחס נוחו עדן בגנזי מרומים"(. 
בו   יש גם רמז קל לסירובו של רבי משה לנהוג באדמו"רות, במה שנאמר  זה  במכתב 

"השם יזכהו להיות נמנה עם הצדיקים והחסידים ...".
רבי משה ניהל את בית הדפוס עד אמצע שנות התק"ף ואז העביר את ניהול בית הדפוס 

לבניו הקדושים רבי שמואל אברהם אבא )תקמ"ז-תרכ"ד( ורבי פנחס )תק"ן-תרל"ב(.
בבית דפוס זה נדפסה מהדורתו הראשונה של ספר ה"תניא" ע"י האדמו"ר הזקן מלאדי, 
המגיד  רבם  אצל  שקירבו  מקוריץ,  פנחס  לרבי  טובה  הכרת  בכך  ראה  התניא  )בעל 
ממעזריטש - ראה חומר מצורף(, וכן ספרי קבלה, מוסר וחסידות רבים, ספרי תפלות, 

חומשים ומחזורים, ש"ס, תלמוד בבלי, ארבעה טורים, שלחן ערוך ועוד.
הספרים שנדפסו בדפוס סלאוויטא מבוקשים עד היום ע"י נקיי הדעת, בגלל קדושת 
הספרים שיצאו לאור ע"י המדפיסים הקדושים ובפרט גודל זהירותם בעבודת הקודש, 
שנעשתה בטהרה ולשם מצוה, מיציקת האותיות )שנעשתה בדפוסי האותיות שהאדמו"ר 
רבי משה הכין במו ידיו(, ההגהה המדויקת, ההדפסה שנעשתה בקדושה ובטהרה, ועד 

כריכת הספרים.
במשך השנים, כשהתעשר רבי משה, הוסיף הידור על הידור הדפוס, ויצק אותיות של 
כסף במקום אלו של עופרת. משום הידור מצוה ומשום איכות ההדפסה באותיות אלו, 

והכל לכבוד התורה הקדושה ולשם שמים. 
על  לעלילה  שהתפתחה  דם  עלילת  תקצ"ה-תקצ"ח,  בשנים  סלאוויטא  עלילת  לאחר 
הדפסת ספרים ללא רשיון הצענזור, סגרו השלטונות את בית הדפוס ורבבות טפסים של 
ספרים שנדפסו בסלאוויטא הועלו על המוקד, )זו אחת הסיבות לנדירות ספרים מבית 
ורבי פנחס נשלחו  ורבי שמואל אבא  - ראה חומר מצורף(  הדפוס הגדול בסלאוויטא 

לגלות בסיביר בשנת תקצ"ח. 
)יש  כסלו תקצ"ח  בט'  לבב  נפטר בשברון  רבי משה  הישיש האדמו"ר הקדוש  אביהם 
כותבים: ט' כסלו ת"ר - ראה חומר מצורף(. הרב הקדוש רבי שמואל אבא ואחיו חזרו 

מסיביר בשנת תרט"ז, ורבי שמואל אבא נהג באדמו"רות עד פטירתו בשנת תרכ"ד.
ע"י  תר"ז  בשנת  זיטאמיר  בעיר  מחדש  אח"כ  הוקם  שפירא  משפחת  של  הדפוס  בית 
נכדיו של הרב מסלאוויטא - רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 

תרכ"ז.
בשולי הדף יש כתב נוסף מעניין משנת תרס"ז, מחבורת "נר תמיד", "הקרבנו את הרבני 
הנגיד ה"ר משה בהרב מו"ה יהושע העשיל ז"ל להיות נטפל לעושה מצוה הנ"ל ויעלה 
בהקלפי ככל אחד מהחבורה" וחתומים שמות אחדים. אין אנו יודעים מהי "חבורת נר 
לפי המכתב בראש הדף מסתבר מאד  יהושע העשיל.  רבי  בן  רבי משה  ומיהו  תמיד" 

רבי  של  בנו  שהוא 
העשיל  יהושע 
פנחס[  ]ב"ר  שפירא 
מזיטומיר  המדפיס 
הקרוי ע"ש אביו זקנו 
רבי  הקדוש  הגאון 
הרב  שפירא  משה 

מסלאוויטא.
טוב,  מצב  ס"מ.   31 דף 
כתמי זמן, קרע בכיתוב 

ללא חסרון בטקסט.

פתיחה: $3500
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517. Letter to Rabbi Moshe Shapira from the time of 
his Appointment to Rabbinate of Slavita  
A letter received by Rabbi Moshe Shapira, from the time of his appoint-
ment to Rabbinate of Slavita.
Rabbi Moshe Shapira, Av Beit Din Slavita (1760-1838, Otzar Ha-Rabanim 
15211). Son of Admor Rabbi Pinchas of Koretz (1728-1790) who was a disci-
ple and friend of the Ba'al Shem Tov, and disciple of the Magid of Mezritch. 
Rabbi Moshe served as Rabbi in Slavita around 1792, but since he did not 
want to make a living of it he established his well known printing house in 
Slavita, and in this way could hold his position without recieving benefits 
from it. 
(It has been written that Rabbi Moshe's acceptance of Rabbinate and the 
establishment of the printing house were initiated by his father Rabbi 
Pinchas of Koretz but this document refutes this, as it mentions the ap-
pointment of Rabbi Moshe, son of "our teacher Rabbi Pinchas May His 
Soul Rest In Peace In Heaven").
This letter also contains a hint to the refusal of Rabbi Moshe to accept 
position of Admor, as it reads "Hashem will give him the honor of being 
counted with the Tzadikkim and Hassidim…".
Rabbi Moshe managed the printing house until mid 1820's and then passed 
management to his sons Rabbi Shmuel Avraham Aba (1787-1864) and Rabbi 
Pinchas (1790-1872). In this printing house the first edition of the Tania 
was printed by the old Admor of Liadi, (The Ba'al Ha-Tania regarded this 
as a gesture of thanksgiving to Rabbi Pinchas of Koretz, for drawing him 
near their Rabbi Ha-Magid of Mezritch - see enclosed materials), and also 
many Kabbalah, Musar and Hassidut books, prayer books, Chumashim 
and Mahzorim, Sha"s, Talmud Bavli, Arba'ah Turim and Shulchan Aruch 
and more. 
Books printed in the Slavita printing house are sought after to this very day 
by the pure-minded for the sanctity of the books and especially their care-
fulness in the holy work done in purity and for the sake of Mitzvah, from 
the casting of the letters (done with the letters the Admor Rabbi Moshe 
casted with his own hands), the precise proofreading, the printing done in 
sanctity and purity, and the binding. 

Over the years, when Rabbi Moshe became rich, he casted silver letters 
instead of the lead ones, for the sake of Mitzvah and for the better printing 
quality achieved by these letters, and all in honor of the Holy Torah.
After the Slavita Libel, between 1835-1838, which developed into a libel 
claiming the books were printed without proper censorship licenses, the 
authorities closed down the printing house and tens of thousands of copies 
of books printed in Slavita were burned (this is one of the reasons for the 
rarity of the books printed at the great printing house in Slavita - see en-
closed materials), and Rabbi Shmuel Aba and Rabbi Pinchas were exiled to 
Siberia in 1838. 
Their old father Rabbi Moshe died of broken heart on 9th of Kislev 1838 
(some claim it was in 1840 - see additional materials). Rabbi Shmuel Aba 
and Rabbi Pinchas returned from Siberia in 1856, and Rabbi Shmuel Aba 
became Admor until his demise in 1864. 
The Shapira printing house was later re-established in Zhitomir in 1847 
by Rabbi Moshe's grandchildren - Rabbi Hanina Lipa and Rabbi Yehoshua 
Heshil Shapira and was active until 1867. 
On margins of the page there is a different interesting writing from 1907, 
from the "Ner Tamid" society, mentioning the name of Rabbi Moshe son 
of Rabbi Yehoshua Heshil, with a few signatures. We don't know what is 
the Ner Tamid society and who is Rabbi Moshe son of Rabbi Heshil but it 
is likely that he is the son of Rabbi Yehoshua Heshil Shapira, printer from 
Zhitomir, who is named after his great grandfather Rabbi Moshe of Slavita.
Single page 31cm. Good condition, stains, tear to written part with no loss of 
text. 

Opening Price: $3500
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518. הקוויטל של רבי משה אריה פריינד
פתקת ה"קוויטל" המקורי שכתב והגיש הגאון הקדוש 
יואל  רבי  הגה"ק  ורבו  למורו  פריינד,  אריה  משה  רבי 
משה".  "ויואל  בעל  מסאטמר  האדמו"ר  טייטלבוים, 

ירושלים ]תשכ"ד, 1964?[.
תוכן מרגש. הכותב מבקש שיתפלל עליו "לישועה בנו"ג 
בתורה  התלמידים  עם  ולהצלחה  והצלחה,  ולפרנסה 

ויר"ש, ולהנצל מכל מכשול בעניני הוראה".
)תרס"ד-תשנ"ו(,  פריינד  אריה  משה  רבי  הצדיק  הגאון 
בן הגה"ק רבי ישראל אב"ד בוניהאד )נפטר ת"ש( ונכד 
מנאסויד  פריינד  יהושע  אברהם  רבי  הגה"ק  האדמו"ר 
)תרט"ו-תרצ"ב(, היה מגדולי הקנאים בדורו. בנו של רבי 
משה אריה פריינד ראש הקהל בסיגט בזמן ה"ייטב לב" 
וה"קדושת יו"ט". מתלמידיו הנאמנים של האדמו"ר רבי 
נאסויד  אב"ד  בסאטמר,  כדומ"צ  כיהן  מסאטמר,  יואל 
לירושלים  עלה  השואה  לאחר   .1938 תרצ"ח  משנת 
ראב"ד  הוראה.  ומורה  סאטמר  ישיבת  כראש  וכיהן 
נתמנה  יצחק",  העדה החרדית. לאחר פטירת ה"מנחת 

לגאב"ד העדה החרדית.
11.5X11.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $1500

518. The Kvitl of Rabbi Moshe 
Aryeh Freund 
The original Kvitl note written and presented 
by Rabbi Moshe Aryeh Freund to Rabbi Yoel 
Teitelbaum, Admor of Satmar, author of "Va-
Yoel Moshe". Jerusalem [1964?].
The writer asks the Admor to pray for him "for 
redemption, livelihood and success, and suc-
cess with his students in Torah and G-d fear-
ing, and to avoid all obstacles in teaching". 
Rabbi Moshe Aryeh Freind (1904-1996), son of 
Rabbi Yisrael, Av Beit Din Bonyhad (died 1940) 
and grandson of the Admor Rabbi Avraham 
Yehoshua Freund of Nassod (1855-1932), one of 
the most zealous of his generation, son of Rabbi 
Mohe Aryeh Freund, Rosh Ha-Kahal in Siget in 
the time of the "Yitav Lev" and the "Kedushat 
Yom Tov". One of the faithful disciples of 
Admor Rabbi Yoel, held position as Dayan and 
Moreh Tzedek in Satmar, Av Beit Din Nassod 
from 1938. After the Holocaust emigrated 
to Jerusalem and held position as head of the 

Satmar Yeshivah and teacher. Rosh Beit Din 
Ha-Edah Ha-Haredit. After the demise of the 
"Minhat Yitzhak" was appointed Gaon Av Beit 
Din Ha-Edah Ha-Haredit. 
11.5x11.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $1500

519. מכתב האדמו"ר מלובלין - רבי אלטר 
עזריאל מאיר אייגר

רבי  מלובלין,  האדמו"ר  וחתימת  בכת"י  ארוך  מכתב 
אלטר עזריאל מאיר אייגר. אטוואצק, תרצ"ה )1935(.

הדברים,  מתוכן  כנראה  צדקה.  בעניני  מעניין  מכתב 
הגבירים  אחד  של  מהתעלמות  התאכזב  האדמו"ר 
מענין צדקה נחוץ, והוא שולח אליו את מקבל המכתב 
שיוכיחנו בשמו ויאמר לו: "יזכור מאמר חכז"ל אמירתו 
לגבוה כמסירתו להדיוט. צדקה חשובה כזו, גם מחשבתו 
לאמירה ונתינה דמי. ולא יגרום לאי כבוד וצער לאשה 
חשובה בת ת"ח קדוש כזאת. בלי כל תירוץ, ישלח תיכף 

הסכום הראוי לפי כבודו וכבוד המצוה כי רבה". 
בדעת  מה  נא  תודיעני  "גם  כותב:  הוא  המכתב  בסוף 
לחסידים,  ועד  בית  מקום  אודות  יחיו,  היקרים  אנ"ש 
שהוא בכלל המצוה ועשו לי מקדש הנוהג גם לדורות".

בן  )תרל"ג-תש"א(,  אייגר  מאיר  עזריאל  אלטר  רבי 
וחונך  גדל  מלובלין.  אייגר  אברהם  רבי  האדמו"ר 
מלובלין.  אייגר  ליבלי  רבי  האדמו"ר  הגדול  סבו  אצל 
כיהן  תרע"ז  משנת  וחסד.  צדקה  ובמעשי  בתורה  גדול 
מחבר  ובוורשא.  ללובלין(  )הסמוכה  בפילוב  כאדמו"ר 
בעניני  רבים"  "תקנת  וקונטרס  נחוצה"  תקנה  "הצעת 
איסור ריבית וספר "אבני זכרון" על סוגיות הש"ס. נספה 

בשואה, הי"ד. ראה אודותיו חומר מצורף.
קל  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   19.5 עמודים,   2

בקפלי הנייר.

פתיחה: $1500
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520. שתי גלויות מודפסות מאדמו"רים
1. גלויה מודפסת, הזמנה לחנוכת הקלויז בסטניסלב, 
נחוג  "אשר  ]מאטיניא[:  הגר  חיים  רבי  האדמו"ר  של 
בעזה"י בחג השבועות... הנני בזה לעורר את כל אנ"ש 
המסתופפים בצל קדושתו, עורו נא ובואו אי"ה על חג 
השי"ת  בעזר  יושעו  שבוודאי  חזק  ובטחוני  הבע"ל... 
. סטאניו "בישועות ברפואות... ישראל בהה"צ שליט"א

סלאוו, ]שנות התרפ"- 1920[. 
של  אחיו  )תרכ"ג-תרצ"ג(,  הגר  חיים  רבי  האדמו"ר 
ה"אהבת ישראל" מויזניץ, וחתנו של האדמו"ר רבי יצחק 
לאחר  באטיניא,  כאדמו"ר  תרנ"ג  משנת  כיהן  מבוהוש. 
מלחמת העולם הראשונה עבר לסטניסלב, ובנה בה את 
בית מדרשו. לחצרו נהרו חסידים רבים מארצות שונות, 
עמם  להשתעשע  שאהב  והחריפים,  הלמדנים  במיוחד 
בדברי תורה. בנו האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף נהרג 

בשואה, הוא וכל משפחתו, הי"ד.
פרידו מענדיל  מנחם  "הרבנים  מודפסת:  2. גלויה 
הודעה  רומאניע",  באהוש,   - טווערסקי  דוד  רבי  מאן, 
מו"ה  האדמו"ר  ע"י  ביאסי,  קהל  קבלת  על  )ביידיש( 
הנגיד הנכבד... דאהער קענט  "כבוד  מענדלי שליט"א. 
איהר נעמען דיע ברכות מפה קדשו" ]=בתרגום חופשי: 
קדשו[.  מפה  ברכות  ולקבל  לבוא  יכול  הנגיד...  כבוד 

בוהוש )Buhusi(, ]שנות התרפ"- 1920[.
)תרל"ו-תש"ג(,  מבוהוש  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 
נכדו של רבי יצחק מבוהוש, בשנת תרס"ח פתח ישיבה 
טוורסקי. בשנת תרפ"ג  דוד  רבי  גיסו  עם  יחד  בבוהוש 
ישראל  רבי  ודודו  חותנו  מקום  על  לאדמו"ר  הוכתר 
שלום יוסף מבוהוש. נפטר למחרת יום הכפורים תש"ג, 
וחתנו ובן אחיו, רבי יצחק פרידמן הוכתר כאדמו"ר, הוא 

האדמו"ר מבוהוש-תל-אביב. 

גודל ומצב משתנים. חותמות דואר פגומות.

פתיחה: $240

519. A Letter by Lublin Rebbe – 
Rebbe Alter Azriel Meir Eiger  
A long letter handwritten and signed by the 
Lublin Rebbe, Rebbe Alter Azriel Meir Eiger. 
Otwock, 1935.
An interesting letter in regard to charity. 
Apparently, from the content of the letter, the 
Rebbe was disappointed that a prominent 
person ignored an urgent plea for charity and 
he sent the recipient of the letter to rebuke 
him in the Rebbe's name and tell him that: "… 
Such an important charity, even a thought 
to give is as if he promised to contribute and 
he should not cause dishonor and distress to 
the important woman, the daughter of such a 
holy Torah scholar. Without any excuses, he 
should immediately send a fitting amount of 
money to honor this great mitzvah". 
At the end of the letter he writes: "Also please 
let me know what is in the mind of our dear 
friends about a place of gathering for the 
Chassidim, which is included in the mitzvah 
of building a temple to be practiced in all 
generations". 
Rebbe Alter Azriel Meir Eiger (1873-1941), the 
son of Rebbe Avraham Eiger of Lublin. He was 

the Admor from Buhusi-Tel-Aviv. 
Various sizes and conditions. Damaged 
postmarks. 

Opening Price: $240

raised and educated by his grandfather, Rebbe 
Leib'le Eiger of Lublin. He was great in Torah 
and loving-kindness. From 1917, he served as 
rebbe in Pulav (near Lublin) and in Warsaw. 
He is the author of booklets on the prohibition 
of interest and the book Avnei Zicharon on the 
Talmud. He perished in the holocaust. See at-
tached material about him.
2 pages, 19.5cm. Dry paper, good-fair condition, 
slight wear in paper folds.

Opening Price: $1500
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521. מכתב האדמו"ר ממודזיץ
שמואל  רבי  של  המלאה  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
אליהו טאוב האדמו"ר ממודזיץ, למרכז אגודת ישראל. 

תל-אביב, אדר תש"ח )1948(.
את  להציל  בכדי  לאירופה  נוסע  והוא  מאנ"ש  הוא   ..."
אשתו ובנו יחי' ממחנות גרמניה, ולמצוה גדולה יחשב 
טאוב  אלי'  שמואל  בקשתו...  את  ולמלאות  לתמוך 

בהרה"ק מהרשי"א זצוק"ל ממודזיץ".
הגאון הקדוש רבי שמואל אליהו טויב )תרס"ה-תשמ"ד, 
אנצי' לחסידות, ג, עמ' תשצא-תשצנ(, בנו של רבי שאול 
ישראל  ידידיה אליעזר האדמו"ר ממודזיץ, עלה לארץ 

520. Two Printed Postcards from 
Admorim   
1. Printed postcard, invitation to the inaugura-
tion of the Klois [Beit Midrash] in Stanislav, of 
the Admor Rabbi Chaim Hager [from Atinia]: 
“which we will celebrate on the holiday of 
Shavuot… I am hereby calling out to our 
people, followers of the Admor to attend… 
and I am certain that they will have a salva-
tion and recovery… Yisrael son of Rabbi Z.”. 
Stanislav, [1920’s]. 
The Admor Rabbi Chaim Hager (1863-1933), 
brother of the Ahavat Yisrael from Vizhnitz, 
and son-in-law of the Admor Rabbi Yitzchak 
from Buhusi, served as Admor of Atinia from 
1893. After World War I moved to Stanislav and 
reestablished his Beit Midrash. Many Hassidim 
from various countries flocked to his court, es-
pecially the erudite and astute individuals, who 
he enjoyed sharing his words of Torah with. 
His son, the Admor Rabbi Yisrael Shalom was 
killed in the Holocaust with his entire family. 
2. Printed postcard: “Rabbi Menachem 
Mendel Friedman, Rabbi David Twerski 
– Buhusi, Romania”, notice [in Yiddish] an-
nouncing reception of the public in Iaşi, by the 
Admor Rabbi Mendli. “The honorable philan-
thropist… may come and receive blessings 
from his holiness”. Buhusi. [1920’s]. 
The Admor Rabbi Menachem Mendel from 
Buhusi (1876-1943), grandson of Rabbi Yitzchak 
from Buhusi. In 1908 opened a Yeshiva in 
Buhusi together with his brother-in-law Rabbi 
David Twerski. In 1923 was crowned as Admor 
in place of his father-in-law and uncle Rabbi 
Yisrael Shalom Yosef from Buhusi. Passed 
away the day after Yom Kippur of 1943, and his 
son-in-law, son of his brother, Rabbi Yitzchak 
Friedman was appointed as Admor, known as 

521. Letter from the Modzitzer 
Rebbe 
Letter handwritten by Rabbi Shmuel Eliyahu 
Taub, Modzitzer Rebbe and with his full signa-
ture, to Agudat Yisrael Center. Tel Aviv, Adar 
1948.
"…he belongs to our sect and is traveling 
to Europe to save his wife and son from the 
German camps, and it would be a veritably 
noble deed to help and support him in all that 
he requests….Shmuel Eliyahu Taub, son of 
Rabbi Shaul Yedidyah Eliezer of Modzitz ".
Rabbi Shmuel Eliyahu Taub (1905-1984, 
Encyclopedia of Chassidut, Vol III, p. 791-793), 
son of Rabbi Shaul Yedidyah Eliezer of Modzitz, 
emigrated to Eretz Yisrael in 1946 whereupon 
he founded his House of Torah Study. Was rated 
amongst the prominent rebbes in Eretz Yisrael 
and was a member of the "Mo'etzet Gedolei 
HaTorah. The letter presented belongs to the 
beginning of the period in which he served as 
rebbe, shortly after his father's demise in Kislev 
1947.
21.5cm. Official notepaper. Good-fair condition. 
Filing holes and stains.

Opening Price: $300

בשנת תרצ"ו והקים בה את בית מדרשו. היה מחשובי 
גדולי  "מועצת  ומחברי  ישראל  בארץ  האדמו"רים 
התורה". מכתב זה שלפנינו הינו מתחלת תקופת כהונתו 

כאדמו"ר, לאחר פטירת אביו בכסלו תש"ח.
תיוק  נקבי  טוב-בינוני,  מצב  רשמי.  מכתבים  נייר  ס"מ.   21.5

וכתמים.

פתיחה: $300
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522. תשובה הלכתית מרבי יצחק אייזיק 
רוזנבוים - האדמו"ר מזוטשקא

מכתב תשובה הלכתי, מרבי יצחק אייזיק רוזנבוים לרבי 
יהושע דייטש אב"ד קטמון. בני ברק, תשמ"ח )1987(.

הוא  דבריו  בסוף  בכלים".  וסותר  "בונה  בדיני  תשובה 
"והנה אירע לכהדר"ג  מסכם את דבריו בלשון תקיפה: 
בזה, שמוצאים  שליט"א כמו לשאר הרבנים המתירים 
בשו"ע  פסוקה  דהלכה  ממש,  בהם  ואין  להיתר  ראיות 
חילול  בענין  דהוא  מאד,  גדול  והאחריות  כנ"ל,  דאסור 
שבת ר"ל, ואפשר לפתוח בערב שבת ולא ליכנס אפילו 

לשום חשש...".
המכתב כתוב במכונת כתיבה, עם תיקונים בכת"י. חתום 
אייזיק  יצחק  הק'  בלונ"ח.  דש"ט  "ידידו  קדשו:  בכת"י 
בחג  המברכו  זצוקללה"ה,  מהר"מ  בהה"ק  ראזענבוים 

שמח עכטס"א". 
ורבי 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.
33 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול. 

פתיחה: $200

522. Halachic Response from 
Rabbi Yitzchak Eizik Rosenbaum – 
Zutchker Rebbe  
A letter with halachic response, from Rabbi 
Yitzchak Eizik Rosenbaum to Rabbi Yehoshua 
Deutsch, Rabbi of Katamon. B'nei Brak, 1987.
A response concerning the laws of "developing 
and destroying utensils". In conclusion he un-
compromisingly summarizes his words: "and 
his eminence, like other rabbis who permit it, 
has submitted proofs without substance for a 
license that blatantly negates an explicit ruling 
of the Shulchan Aruch, it is a tremendous li-
ability since it concerns an issue of Sabbath 
desecration, G-d forbid, and could easily 
be resolved by opening before the Sabbath, 
thereby dispelling all reason for concern…"
The letter is typewritten, corrected by hand and 
signed with his signature: "a very close friend 
who cares for your wellbeing. Yitzchak Eizik 
Rosenbaum, wishing you a happy Holiday 
and all the best".
Rabbi Yitzchak Eizik Rosenbaum (1906-2000, 
Encyclopedia of Chassidut Vol II p. 392-393), 
son of Rabbi Itamar of Nadvorna. His lifelong 
diligence for Torah study from early childhood 
until ripe old age was legendary. He served as 
Rebbe in Zutchke and Vashkowitz. After sur-
viving the Holocaust, he served as Rebbe in 
America and in Israel. Many flocked to his doors 
to receive a blessing or advice, consolation and 
encouragement. Until the last days of his life, he 
actively waged the battle for Torah, publicizing 
notices, essays and many pamphlets. 
33cm. Good condition, fold marks.

Opening Price: $200

522
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523. טיוטת מכתב היסטורי מרבני חב"ד 
לרבי מליובאוויטש  

טיוטת מכתב דיווח לרבי מליובאוויטש, מאספה סודית 
של רבני חב"ד בארץ-ישראל. אלול תשכ"ט )1969(.

ו"לכ"ק אדמו"ר שליט"א. נתוועדו עכשיו הרבנים החתו
מים למטה ... וקראו את מכתב כ"ק אלי ... בדבר שאם 
אומרים שהיום הוא אתחלתא דגאולה יש גם בזה סכנת 
נפשות. המכתב הוא מאותם כל המכתבים שנגנבו ממני. 
והנה נתגלגל מכתב מכפר חב"ד, והביאו להאסיפה ודנו 
אם יש לפרסם תוכן הדברים ברבים, שלא בשם אומרו 
עכ"פ. וכל אנשי האסיפה דעתם לפרסם, ואני אין דעתי 
כך, כי לדעתי יהיה בזה משום ירידת קרן חב"ד בעיני כל 
חות  ע"ז  הוחלט לשאול  וע"כ  באופן מבהיל...  הציבור 

דעת כ"ק שליט"א". 
"הרב  האסיפה[:  ]משתתפי  החתומים  הרבנים  רשימת 
זוין, גרליק, חן, יודאסין, סלונים, חנזין, טרבניק, אשכנזי, 

גורודצקי, וילומובסקי, פילבר".
מסמך חשוב ומענין. כפי הנראה מתוכן הדברים, מכתב 
זה נכתב ע"י הרב שלמה יוסף זוין, ראה "אגרות-קודש", 
כרך כ"ו, אגרת ט'תריג. התשובה למכתב זה לא פורסמה 

ב"אגרות קודש", כנראה, משום רגישות הנושא.
22 ס"מ. מצב טוב, שולי הדף הימניים לא ישרים, נקבי תיוק.

פתיחה: $100

524. שטר פרוזבול בד"צ העדה החרדית 
- רבי משה אריה פריינד ורבי ישראל משה 

דושינסקי

מקהלות  לכל  צדק  דין  "בית  מודפס,  פרוזבול  שטר 
האשכנזים, ע"י העדה החרדית". ירושלים, אלול תשל"ג 

.)1973(
אריה  משה  רבי  הדין:  בית  חברי  חתימת  בכת"י.  מילוי 
פריינד; רבי ישראל משה דושינסקי ורבי אליהו זלוטניק.
הגאון רבי משה אריה )הרמ"א( פריינד )תרס"ד-תשנ"ו(, 
השואה  לאחר  נאסויד.  ואב"ד  בסאטמר,  כדומ"צ  כיהן 
ומורה  סאטמר  ישיבת  כראש  וכיהן  לירושלים  עלה 
הוראה. נודע בצדקותו ובקנאותו, לימים נתמנה לראב"ד 
"העדה החרדית" ולאחר פטירת ה"מנחת יצחק", נתמנה 

לגאב"ד העדה החרדית.
האדמו"ר רבי ישראל משה דושינסקי )תרפ"ב-תשס"ג(, 
בנו של הרב מגאלאנטא הגאון רבי יוסף צבי )המהרי"ץ( 
אביו  מקום  מילא  תש"י  משנת  ירושלים.  של  רבה 
באדמו"רות ובראשות ישיבת "בית יוסף צבי". כיהן כדיין 
רמ"א  ולאחר פטירת  בבד"צ העדה החרדית,  וכראב"ד 

פריינד נתמנה לגאב"ד "העדה החרדית". 
הגאון הירושלמי רבי אליהו זלוטניק )תרס"ה-תשל"ה(, 
מהדיינים הוותיקים בבד"צ העדה החרדית, בעל שו"ת 

"פרי אליהו".
22 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

523. Draft of a Historical Letter 
Sent to Lubavitcher Rebbe by the 
Chabad Rabbis  
Draft of a report letter to the Lubavitcher 
Rebbe, from a secret Chabad Rabbis meeting in 
Israel. (1969).
“… The Rabbis who have signed below have 
gathered… and have read to me the letter about 
the danger of defining our time as the begin-
ning of the Redemption. This letter is among the 
ones which were stolen from me. A letter from 
Kfar Chabad, which had been going around, 
was brought to the meeting, during which 
we’ve discussed whether or not to publish its 
content to the wide public without mention-
ing its origin. Everybody at the meeting was in 
favor of publishing the letter but I disagree, be-
cause this may very well bring down the value 
of Chabad in the eyes of the wide public… that’s 
why we have decided to submit the question to 
[the Lubavitcher Rebbe’s] opinion.”
List of the Rabbis who have signed [and took 
part in the gathering]: Rabbi Zevin, Garelik, 
Chen, Yudasin, Slonim, Chenzin, Trebnik, 
Ashkenazi, Gorodetski, Wilamowski, Pulver”.
Important and interesting document, based on 
the content, this letter was apparently written 
by Rabbi Shlomo Yosef Zevin, see the “Igrot 
Kodesh”, volume 26, 9-613. The reply to that 
letter was not published in the “Igrot Kosdesh” 
apparently due to the sensitive nature of its 
subject.
22cm. Good condition, right margin of the leaf 
isn’t straight, filing holes.

Opening Price: $100
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525. האדמו"ר ממונקאטש – מכתבים
האדמו"ר  של  מכתבים  נייר  על  מכתבים  שלשה 

ממונקאטש, רבי ברוך רבינוביץ, תשל"ח-תשמ"ד.
הכנסת  לבית  צמוד  מקווה  בבניית  עוסקים  המכתבים 
המועצה  אל  וממוענים  בפתח-תקווה  האדמו"ר  של 
הדתית של פתח תקווה ואל מחלקת מקוואות ועירובין 

של משרד הדתות בירושלים.
לאחד  האדמו"ר.  של  בחתימת-ידו  חתומים  שלשתם 
המועצה  ראש  מאת  מכתב-אישור  מצורף  המכתבים 
הדתית פ"ת בדבר הפעולות המתקיימות בבית הכנסת 

ובית המדרש של האדמו"ר.
)תרע"ה-תשנ"ח(.  רבינוביץ,  ירחמיאל  יהושע  ברוך  רבי 
דמות מעניינת של רב, פרופסור ואדמו"ר. נולד תרע"ה 
בפולין לאביו האדמו"ר רבי נתן דוד מפרציווא )ביאלה(. 
נשא את בתו היחידה של ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש, 
כחתונה  תקופה  אותה  בעיתונות  שתועדה  בחתונה 
היהודית הגדולה ביותר במדינות הונגריה. כיהן כאב"ד 
מונקאטש והנהיג את העדה הגדולה הזאת שלש שנים 
עד שנות השואה בהן גורש ממונקאטש ולאחר גלגולים 

רבים הגיע לירושלים.
בשנת תש"ה לאחר פטירת אשתו הראשונה )ממנה ירש 
של  מביתם  העתיקים,  יד  וכתבי  הספרים  ספריית  את 
נישא  ממונקאטש(  תשובה"  וה"דרכי  אלעזר"  ה"מנחת 
ברבנות,  כיהן  שם  שבברזיל  פאולו  לסאן  ונסע  שנית 
ולימד באוניברסיטה המקומית פילוסופיה, סוציולוגיה 
בעיר  ברבנות  לכהן  לארץ  עלה  בתשכ"ג  ופסיכולוגיה. 
חולון. בשנת תשל"ו עבר לפתח-תקוה בה הקים את בית 
מדרשו וכתב את ספריו "בינת נבונים" ו"דברי נבונים". 
המפורסמים  האדמו"רים  הם  בזיוו"ר  מאשתו  בניו 

ממונקאטש ודינוב שליט"א בארצות הברית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $280

524. Pruzbul Badatz Eidah 
HaCharedit – Rabbi Moshe Aryeh 
Freund and Rabbi Yisrael Moshe 
Dushinsky 
A printed pruzbul, "Beit Din Tzedek of 
all Ashkenasi communities, by the Eidah 
HaCharedit". Jerusalem, Elul 1973. Filled out 
by hand. Signed by the members of the Beit 
Din: Rabbi Moshe Aryeh Freund; Rabbi Yisrael 
Moshe Dushinsky and Rabbi Eliyahu Zlotnik.
Rabbi Moshe Aryeh (Rama) Freund (1904-
1996), served as Rabbi of Satmar, and of 
Naszod. After the holocaust, he immigrated to 
Jerusalem where he served as Rosh Yeshiva of 
Satmar and as a Rabbi. He was renowned for 
his righteousness and his zealousness, eventu-
ally he was appointed Av Beit Din of the Eidah 

HaCharedit and after the death of the Minchat 
Yitzchak he was appointed Ga'avad (Gaon Av 
Beit Din) of the Eidah HaCharedit. 
The Rebbe Yisrael Moshe Dushinsky (1922-
2003), son of the Rabbi of Galanta, Rabbi Yoseph 
Zvi (Maharitz), Rabbi of Jerusalem. From 1950, 
he continued his father's role as Rebbe and 
Rosh Yeshiva of Beit Yoseph Zvi. He served as 
Dayan and Rabbi of Badatz Eidah HaCharedit, 
and after the death of Rama Freund he was ap-
pointed Ra'avad of the Eidah HaCharedit. 
The Jerusalemite Rabbi Eliyahu Zlotnik (1905-
1975), was a senior dayan of the Badatz Eidah 
HaCharedit, author of responsa Pri Eliyahu.
22cm. Very good condition.

Opening Price: $120

524525
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526. מכתבי המלצה – רבני הונגריה 
1. מכתב המלצה, בחתימת וחותמת האדמו"ר רבי יוסף 
פאנעט, אב"ד דעעש. ברוקלין, 1959. אישור כי רבי צבי 
גרין למד בישיבתו בדעעש, קיבל שם סמיכה להוראה 

ולימד בה למעלה מעשר שנים.
גרינו יהושע  רבי  וחותמת  בחתימת  2. מכתב המלצה, 
וולד, אב"ד חוסט. ברוקלין, 1959. אישור כי רבי צבי גרין 
עשר  במקום  ולימד  להוראה  שם  נסמך  בדעעש,  למד 

שנים.

שני המכתבים כתובים וחתומים באנגלית.
אוצר  )תרנ"ה-תשכ"ב,  פאנעט  יוסף  רבי  האדמו"ר 
בעל  פאנעט  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  בן   ,)8512 הרבנים 
אב"ד  תרפ"ט  משנת  דעעש.  אב"ד  יחזקאל",  "כנסת 
וראש ישיבה באילונדא )טרנסילבניה(. לאחר המלחמה 

קומם את הריסות החסידות בארצות הברית.
הגאון רבי יהושע גרינוולד )נפטר תשכ"ט, אוצר הרבנים 
"ערוגת  בעל  גרינוולד  משה  רבי  של  נכדו   ,)7545
לגירוש הקהילה  עד  חוסט,  רבה האחרון של  הבושם", 
לאושוויץ, שרד את השואה והקים קהילה ליוצאי חוסט 

בארה"ב.
וסימני  בשוליים  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף.   ]2[

קיפול.

פתיחה: $120

526. Letters of Recommendation – 
Hungarian Rabbis  
1. Letter of recommendation, signed and 
stamped by the Rabbi Yosef Panett, Rebbe of 
De'esh, Brooklyn 1959. Confirms that Rabbi 
Zvi Green studied in his Yeshiva in De'esh, re-
ceived halachic ordination and taught there for 
more than ten years.
2. Letter of recommendation, signed and 
stamped by Rabbi Yehoshua Greenwald, Rabbi 
of Chust. Brooklyn 1959. Confirms that Rabbi 
Zvi Green studied in De'esh, received halachic 
ordination there and taught there for more than 
ten years.
Both letters are written and signed in English.
Rabbi Yosef Panett (1895-1962, Otzar 
HaRabbanim 8512), son of the rebbe, Rabbi 
Yechezkel Panett, author of "Knesset Yechezkel", 
Rabbi of De'esh. From 1929 he was Rabbi and 

525. The Rebbe of Mukachevo 
- Letters
Three letters on stationery of The Rebbe 
of Mukachevo, Rabbi Baruch Rabinowitz, 
1978-1984.
The letters deal with construction of a mikveh 
next to the Rebbe's synagogue in Petach Tikva, 
and are addressed to the Religious Council 
of Petcah Tikva and to the Mikveh. and Eruv 
Department of the Ministry of Religious 
Services in Jerusalem.
All three letters are signed by the Rebbe. 
Attached to one of the letters there is a permis-
sion letter from the head of the Petcah Tikva 
Religious Council, regarding activities which 
take place in the Rebbe's synagogue and Beit 
Midrash. 
Rabbi Baruch Yehoshua Yerachmiel Rabinovich, 
(1915-1998) was an interesting figure of a Rabbi 
who was professor and Rebbe. He was born 
in Poland in 1913 to the Rebbe Natan David 
Rabinovich (1868-1930). In 1933 he mar-
ried the only daughter of the Minchat Eliezer 
Mukachevo. His wedding was one of the grand-
est and most celebrated Hassidic weddings in 
Hungary. He was Av-Beit-Din of Mukachevo, 
and during the Holocaust period was deported 
from Mukachevo. After many troubles managed 
to get to Eretz Israel. In 1945 after his first wife 
died he moved to San Paulo, Brazil, together 
with his second wife. Rabbi Baruch returned to 
Israel in 1963 to become Chief Rabbi of Holon. 
After 15 years he moved to Petach Tikvah where 
he headed a Beit Midrash and wrote his books 
“Binat Nevonim” and “Divrei Nevonim”. His 
sons from his first wife are the famous Rebbes of 
Munkacz and Dinov in the USA.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $280

headed the Yeshiva in Ileanda (Transylvania). 
After the holocaust, from ruins he successfully 
rebuilt the Chassidut in America.
Rabbi Yehoshua Greenwald (d.1969, Otzar 
HaRabbanim 7545), grandson of Rabbi Moshe 
Greenwald, author of "Arugat HaBossem", the 
last rabbi of Chust until the community was 
exiled to Auschwitz. He survived the holocaust 
and established a community for Chust expa-
triates in America.
[2] leaves. 28cm. Good condition. Margins slightly 
torn and crease marks.

Opening Price: $120

526
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527. Letters from Chassidic 
Rebbes and Rabbis  
A collection of letters from Rebbes and Rabbis. 
Signed letters from Rabbi Avraham Yissachar 
Englard – Rudziner Rebbe; Rabbi Eliezer 
Ze'ev – Krechnifer Rebbe; Rabbi Avraham 
Chaim Rothe – Shomrei Emunim Rebbe; 
Rabbi "Yochanan ben Cherna" – Erlau Rebbe; 
Rabbi Yisrael Moshe son of Rabbi Yosef Zvi 
Dushinski; Rabbi Ya'akov Yissachar Ber 
Rosenbaum – Nadvorna Rebbe; Rabbi Moshe 
Halberstam and others.
8 letters. Varying size and condition.

Opening Price: $500

527. מכתבי אדמורי"ם ורבנים
חתומים  מכתבים  ורבנים.  מאדמורי"ם  מכתבים  אוסף 
מראדזין;  האדמו"ר  ענגלארד"  יששכר  "אברהם  מרבי 
רבי אליעזר זאב - האדמו"ר מקרעטשניף; רבי אברהם 
"יוחנן  רבי  אמונים;  משומרי  האדמו"ר   - ראטה  חיים 
משה  "ישראל  רבי  מערלוי;  האדמו"ר   - טשערנא"  בן 
זי"ע דושינסקי"; רבי יעקב  בלאאמו"ר הגה"ק מהרי"ץ 
יששכר בער רוזנבוים - האדמו"ר מנדבורנה; רבי משה 

הלברשטאם ועוד.

8 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

528. מכתב רבי שבתי שעפטיל ווייס אב"ד 
שימאני

הגאון  וחותמת,  חתימה  יד,  בכתב  תורה,  בדברי  מכתב 
]ת"ש  ]הונגריה[,  שימאני  ווייס.  שעפטיל  שבתי  רבי 

.]1940
מכל  בכל  ומושלם...  מכל  לי  האהוב  תלמידי  "לכבוד 
כל... מוהר"ר ר' פייבל ני"ו, אשר שאלת, ידוע לך משנה 

יבמות... והחכמה תחיה בעליה... דבר רבך להועיל...".
)תרכ"ו- הי"ד  ווייס  שעפטיל  שבתי  רבי  הקדוש  הגאון 
תש"ד, אוצר הרבנים 18058א(, גאון מופלא וצדיק פועל 
סופר".  ה"שבט  תלמיד  הונגריה.  רבני  מגדולי  ישועות. 
רוב  שנה.  כחמישים  והסביבה  שימאני  כאב"ד  שימש 
רבתא  "הלכתא  הספר  מלבד  בשואה,  אבדו  חיבוריו 

ולשבתא", ששרד ונדפס וחיבורים נוספים שנדפסו לאח
רונה ]ראה חומר מצורף[.

גלויה, 10.5X14.5 כתובה משני צידיה. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $500

528. Letter by Rabbi Shabtai 
Sheftel Weiss Rabbi of 
Nagysimonyi 
Handwritten letter, signed and stamped, Rabbi 
Shabtai Sheftel Weiss. Nagysimonyi [Hungary], 
[1940]. 
"To my dearest disciple … R' Feivel, you asked, 
you know the mishna in Yevamot …".
Rabbi Shabtai Sheftel Weiss (1866-1944, Otzar 
HaRabbanim 18058a), a great gaon and tzad-
dik, who performed wonders. One of the great 
Hungarian rabbis. Disciple of the Shevet Sofer. 
Served as Rabbi of Nagysimonyi and its sur-
roundings for fifty years. Most of his writings 
were lost in the holocaust, besides the book 
Hilchata Rabbata L'Shabta, which survived 
and was printed, and other writings that were 
recently printed [see attached material].
Postcard, 14.5X10.5 written on both sides. Good 
condition. Folding mards.

Opening Price: $500

527

528
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529. ארבעה מכתבים מגדולי הדור 
למהרי"ץ דושינסקי

ובענינים שונים, שנשלחו  מכתבים שונים בדברי תורה 
להגאון רבי יוסף צבי דושינסקי רבה של חוסט, גלנטא 

וירושלים ולבנו רבי ישראל משה דושינסקי.
מכתב מעניין משנת תרמ"ט, מאחיו הגאון רבי "מתתיהו 
של  הגדול  אחיו  דושינסקי,  מתתיהו  ]רבי  דושינסקי" 
המהרי"ץ. גאון מופלא. תלמיד דודו המהר"ם שיק וחתן 
בשנת  צעיר  בגיל  נפטר  ליטש-רוזנבוים.  משה  רבי  
תרנ"ב. מחידושיו נדפסו בשו"ת מהרי"ץ[. מכתב חתום 
עם  אונגר",  הלוי  דוד  "שמואל  רבי  מנייטרא,  מהגאון 
מכתב מבנו, תלמיד המהרי"ץ, רבי "חיים ידידיה הלוי בן 
מרים לאה", ]הגאון רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא, 
מגדולי דורו. בשנות השואה פעל במסירות נפש להצלת 
ביחד עם חתנו הגאון  והברחתם מעמק הבכא,  יהודים 
רבי מיכאל דוב וייסמנדל. נפטר במקום מחבואו בשנת 
תלמיד  ידידיה,  חיים  רבי  בנו   .292 פריט  ראה  תש"ה. 
מרבי  מכתב  באושוויץ[;  נספה  דושינסקי,  המהרי"ץ 
דברי- הדברים  בתוך  מזכיר  ובו  מחוסט  כהנא  יעקב 
תורה ששמע ממהרי"ץ בשנת תרפ"ט; מכתב ברכה לבר 
מצוה של רבי ישראל משה דושינסקי מ"הק' משה סג"ל 

פראגער בן הרב הגאון אב"ד דק"ק פאפראד יע"א".
וחסרונות  לחות  פגעי  משתנים,  ומצב  גודל  מכתבים.   4

משוקמים.

פתיחה: $700

529. Four Letters by the Greatest 
Rabbis to the Maharitz Dushinsky 
Various letters on Torah thoughts and various 
matters, sent to Rabbi Yoseph Zvi Dushinsky 
Rabbi of Chust, Galanta and Jerusalem and to 
his son Rabbi Yisrael Moshe Dushinsky. 
An interesting letter from his brother Rabbi 
Matityahu Dushinsky from 1889; a letter from 
his disciple Rabbi Chaim Yedidya HaLevi 
with a letter signed by Rabbi Shmuel David 
HaLevi Unger, with letter from his son, both 
died during the holocaust; a letter from Rabbi 
Ya'akov Kahana of Chust with mention in the 
midst of other matters of Torah thoughts heard 
from the Maharitz in 1929; a letter of blessing 
on the occasion of the Bar-mitzvah of Rabbi 
Yisrael Moshe Dushinsky from "Moshe Segal 
Prager son of Rabbi of Pabrade".
4 letters. Varied size and condition, moisture 
damage and restored omissions. 

Opening Price: $700

529
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530. תלמוד ירושלמי קדשים )המזויף( - שני החלקים בעותק מפואר 
ומיוחד, עם דפים לא ידועים ביבליוגרפית 

תלמוד ירושלמי )המזויף( סדר קדשים, עם פירוש חשק שלמה, מהמו"ל שלמה יאודה 
ב'  חלק  זבחים-ערכין,  א'  חלק  ]פריעדלענדער[.  הספרדי,  זצ"ל  מהר"ם  בהגאון  ס"ט 

חולין-בכורות, ס. - וואראהל )סאיני(, תרס"ז-תרס"ט 1907-1909.
עותק מפואר במיוחד, נדפס על נייר משובח, כרוך בכריכה מפוארת עם שדרת עור.

בדפוס.  מעולם  הובא  ולא  הראשונים  בתקופת  אבד  קדשים  סדר  על  ירושלמי  תלמוד 
בדויה של צאצא  זהות  )שאימץ לעצמו  בתחילת המאה העשרים קם שלמה פרידלנדר 
למשפחת אלגזי הספרדית(, העתיק ברוב כשרון את כל מאמרי הירושלמי קדשים שהובאו 
בספרי הראשונים בשילוב מאמרי ירושלמי מסדרים אחרים, ופרסם ברבים כי הוא מצא 

בכתב יד ישן נושן את הירושלמי האבוד. 
מעשה זיוף זה הכשיל את רוב הרבנים והחוקרים כדוגמת המהרש"ם, שאף כתב הגהות 
עפ"י  דרבנו תם  תפילין  להניח  חיים" שהתחיל  ה"חפץ  חלקיו,  בכל  לספר, שנתפרסמו 
הנכתב בספר, ועוד. מאידך היו חדי עין כבעל ה"כלי חמדה", הגאון מרוגאטשוב ועוד, 
שגילו את הזיוף ופרסמו על כך ברבים. פולמוס הירושלמי ארך מספר שנים, במהלכן 

והתפרסמו ספרים לכאן ולכאן )רוב הפרסומים בעד הירושלמי היו מעשי ידיו של פרי
דלנדר שפרסם תחת שמות בדויים שונים קונטרסים להצדיק את ה"ירושלמי קדשים"(. 

לאחר שהתברר הזיוף נגנזו רוב העותקים. 
אודות זיוף זה נכתבו מאמרים רבים, עיין תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה מס' 

.0308377
בעותק המיוחד שלפנינו, נמצאים פרטים נוספים דוגמת צילום "כתב היד" מעבר לשער 
ערכין,  מסכת  כל  על  הירושלמי  המודפסות;  והמעטפות  הראשון  החלק  של  הראשון 

כשבתקליטור מפעל הביבליוגרפיה נרשם כי נדפס רק עמוד ראשון.
כרך א': ]1 שער מעטפת[, ]8[, ק דף, ]1 מעטפת אחורית[. כרך ב': ]10[, עח; ]1[, מז דף. 36 ס"מ. 
נייר איכותי, שוליים רחבים, מצב טוב מאד, כריכה מפוארת עם שדרה ופינות מעור, עם שפשוף 

ופגיעות.
נדיר ביותר. שינויים רבים מהעותקים שנרשמו בידי הביבליוגרפים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $800

פולמוס
Polemics
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530. Jerusalemite Talmud – 
Kodshim (Forged) – both Sections 
in Magnificently Unique Copy, 
with Bibliographically Unknown 
Pages  
Jerusalemite Talmud (forged) – Kodshim, 
Cheshek Shlomo commentary, by the publisher 
Shlomo Yehudah ben Maharam Ha-Sephardi 
[Friedlander]. Section one: Zvachim-Erchin, 
Section two: Chulin-Bchorot. Seini, 1907-1909. 
Especially magnificent copy, printed on high 
quality paper, magnificent binding with 
leather spine. 
The Jerusalemite Talmud on Seder Kodshim 
was lost in the Rishonim's period, and was 
never printed. In the beginning of the 20th 
century, a man named Shlomo Friedlander 
(who also adopted for himself the false identity 
of a descendant of the Spanish Algazi family) 
copied, with great talent, all of the citations 
from Kodshim-Jerusalemite found in works 
of the Rishonim, together with citations from 
different Sedarim. He then publicized that he 
had found an antique manuscript of the miss-
ing Jerusalemite Talmud, which was lost in the 
Rishonim's time. 
This forgery mislead most of the rabbis 
and researchers of his time; including the 
Maharsham, who even wrote glosses to the 
book which were published in all its parts; the 
Chafetz Chaim, who began to wear Rabeinu 
Tam Tefillin based upon this forged Talmud, 
and more. At the same time, there were rabbis of 
very sharp perception such as the Kli Chemda 
and the Rogachover Ga'on, who discovered the 
forgery and publicized it. The polemic over the 
Jerusalemite Talmud lasted for several years, 
and books were printed expressing both sides 
of the argument, (most of the publications 
siding with the Jerusalemite were written by 

Friedlander himself, under different names). 
After the forgery was confirmed, most of the 
copies were buried.
Many essays were written regarding the forg-
ery; see the Bibliography Institute CD, record 
no. 0308377. 
This unique copy includes additional details 
such as a photocopy of the manuscript beyond 
the first title page of the first section, as well as 
the printed title-covers; The Jerusalemite is on 
the entire Erchin tractate although according 
to the Bibliography Institute CD only one page 
was printed. 
Volume one: [1 title cover], [8], 100 leaves, [1 back 
cover]. Volume two: [10], 78; [1], 47 leaves. 36cm. 
High quality paper, wide margins, very good 
condition, magnificent binding with leather spine 
and corners, rubbed out and damaged.
Very rare. Many changes from the copies listed 
in the Bibliography Institute CDs. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection. 

Opening Price: $800
531. אש דת – רבי דוד ניטו – לונדון, תע"ה

אש דת, "קנאת ה'... ]נגד[ נחמיה חייא חיון, עובר ועוכר 
לונדריש  ניטו.  דוד  רבי  מאת  תורתנו",  עיקרי  ועוקר 

)לונדון(, תע"ה ]1715[.
צבי  נגד כת שבתי  "ויכוחים"  פולמוס המכיל שני  ספר 

ונגד השבתאי נחמיה חיון מאמשטרדם. 
בשער רישום בעלים בכת"י איטלקי משנת ]תקמ"א?[. 

מספר תיקונים בכתב יד ]המחבר?[. 
גאון   ,)4926 הרבנים  אוצר  )תי"ד-תפ"ח,  ניטו  דוד  רבי 
בתורה ובמדעים. דיין, דרשן ורופא בליוורנו ולאחר מכן 
רבה הראשון של קהלת הספרדים בלונדון. מחבר הספרים 

"כוזרי שני" ו"מטה דן". מגדולי הלוחמים בשבתאות.
נחמיה חייא חיון )תט"ו-ת"ץ בערך(. חכם ומקובל שבתי, 

מקובל כי היה גדול השבתאים לאחר מות שבתאי צבי.
שנדפס  ספרדי,  בתרגום  הספר  את  כולל  ]אינו  דף.  לח   ,]1[
עמו:                            , 17 ס"מ. נייר כהה, מצב טוב. 

קרעים בשולי מספר דפים. כתמים. חותמות. כריכה חדשה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל". 

פתיחה: $300

]Es dat, ò, Fuego legal
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532. לוחות עדות - על צדקת רבי יהונתן 
אייבשיץ

ספר לוחות עדות, מאמרים ומכתבי הרבנים, על פולמוס 
הקמיעות שהתעורר נגד רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונא, 

]תקט"ו 1755[. מהדורה ראשונה.
ואנשים  דור  חכמי  רוב  למשפט  כסאות  ישבו  "אשר 
בו  ענו  שקר  כי  לישראל...  עדות  מפורסמי',  מקובלים 

533. שו"ת זכרון יוסף / אמרי נועם - פולו
מוסי החסידות

יוסף  רבי  מהגאון  ודרושים  שו"ת  יוסף,  זכרון  1. ספר 
תקל"ג-תקל"ד  פיורדא,  פיורדא.  אב"ד  משטיינהרט 
תוכחה  דברי  המחבר  בהקדמת  יחידה.  מהדורה   .1773

וופולמוס נגד תנועת החסידות. ]בתקליטור מפעל הבי
בליוגרפיה מובא כי הקדמה זו נתלשה מרוב הטפסים[. 
וחרבות  עריצים  "זמיר  הנדיר  הספר  את  מזכיר  הוא 
צורים" ש"נדפס מקרוב במדינת פולין ע"פ המורים, כי 

גם עתה קמה שמה כת אחת...". 
]3[, כד, ]1[, כה-מו, מו-סז, סז-קיט, ]2[ דף. 32.5 ס"מ. מצב 
הספר  שאר  האחרונים,  בדפים  קשים  עש  פגעי  טוב-בינוני, 
במצב טוב. כריכה חדשה. חתימת בעלים קצוצה בשער ]"מגן 

הוא לכל החותם בו, הק' עוזר ---?"[.
שמשון  יעקב  רבי  בין  רבא  וויכוחא  נועם,  2. אמרי 

532. Luchot Edut – In Support of 
Rabbi Yehonatan Eibeshitz  
Luchot Edut, articles and rabbinic letters re-
garding the polemic of the amulets which arose 
against Rabbi Yehonatan Eibeshitz. Altona, 
[1755]. First edition. 
Articles, letters and proclamations from rabbis 
and community leaders, who supported Rabbi 
Yehonatan Eibeshitz in the polemic which 
arose following the erred accusation, that he 
had joined the Shabtai Zvi false messianic 
movement, and regarding the objections to the 
amulets which he wrote. At the beginning of 
the book introduction of Rabbi Yehonatan with 
the development of the controversy. At the end 
a commentary upon one amulet and a sermon 
which “I gave when the earthquake began in 
February 23, 1751, where I have apologized…”. 
[12], 2-78 leaves. 18.5cm. Very good condition. 
Old cardboard binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $600

531. Esh Dat – Rabbi David Nitto – 
London, 1715 
Esh Dat, "Outrage against G-d….[attacking] 
Nechemiah Chiye Chayoun, who transgresses, 
undermines and destroys the principles of our 
Torah", by Rabbi David Nitto. London, 1715.
A book of polemic comprising two "controver-
sies" against the Shabtai Zvi cult and against 
Shabtain, Nechemiah Chayoun of Amsterdam.
Ownership inscription on title page in Italian 
handwriting dated [1781?]. Several handwritten 
modifications [author?].
Rabbi David Nitto (1654-1728, Otzar 
HaRabbanim 4926), brilliant in Torah and in 
science. Halachic judge, orator and doctor in 
Livorno and later, the first rabbi to the Sephardic 
Community in London. Authored books "The 
Second Kuzari" and "Mateh Dan". Amongst the 
foremost antagonists of the Shabtai movement.
Nechemiah Chiya Chayoun (1655-c.1730). 
Shabtai sage and kabbalist. Popularly accepted 
to have been the most prominent of the Shabtai 
followers after Shabtai Zvi's death.
[1], 38 leaves. [does not include Spanish transla-
tion of the printed together with it: Es Dat, o, 
Fuego legal], 17cm. Dark paper. Good condition. 
Several page margins torn. Stained. Ink-stamps. 
New binding.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

בהרב... יהונתן נר"ו אב"ד... אה"ו... והצדיקו אותו בכל 
הדברים וחוקים אשר... חקקו... לבל ישמע ויפקד שום 

ואיש מישראל... בגנות הגאון הנ"ל... וכל הכתבים המח
רפים... באש ישרפו...".

וראשי- פרנסים  מרבנים,  וכרוזים  איגרות  מאמרים, 
במחלוקת  אייבשיץ  יהונתן  ר'  לימין  שעמדו  קהילות, 

ושהתחוללה בעקבות ההאשמה בטעות, שנתפס לשב
הספר  בראש  שכתב.  הקמיעות  על  והערעורים  תאות, 
המחלוקת.  סיפור  השתלשלות  ובה  יהונתן  ר'  הקדמת 
כאשר  "שדרשתי  ודרוש  אחד  קמיע  על  פירוש  בסופו 
23.2.1751[ במקהו ]החל הרעש ביום כו שבט תקיא"ל 

לות, אשר הרבתי להתנצל עצמי". 
]12[, ב-עח דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכת קרטון ישנה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל". 

פתיחה: $600
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533. Zichron Yosef Responsa / 
Imrei No’am – Hassidic Polemics
1. 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. [In 
the Bibliography Institute CD it is mentioned 
that this introduction was torn off from the 
majority of the forms]. The rare book “Zamir 
Aritzim VeCharavot Tzurim” is mentioned.
[3], 24, [1], 25-46, 46-67, 67-119, [2] leaves. 
32.5cm. Good-fair condition, severe moth 
damage to last pages, the remainder of the book 
is in good condition. New binding. Cut off owner 
signature on title page [“protection for anyone 
who signs it, Ozer --?”]. 
2. Imrei No’am, debate between Rabbi 
Ya’akov Shimshon from Shepetovka and Rabbi 
Yechezkel Landau from Prague author of the 
Nodah B’Yehudah. (Includes the pamphlet 
“Ma’aseh Chanoch”). [Chernovitz-Munkach, 
1907]. 
[1], 11, 4 pages. (Additional pamphlets which 
were part of the appendix are missing), 15cm, 
good condition, simple binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $180

משפיטובקה ובין רבי יחזקאל לנדא מפראג בעל נודע 
]צ'רנוביץ- חנוך"(.  "מעשה  קונטרס  )בהוספת  ביהודה. 

מונקאטש, תרס"ז 1907[. 
]1[, 11, ד עמ'. )חסרים קונטרסים נוספים שנספחו לקונטרס 

זה(, 15 ס"מ, מצב טוב, כריכה פשוטה. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $180

534. ילקוט הרועים – אודסה, 1869 - 
מחלוקת צאנז וסדיגורה

ילקוט הרועים, מכתבי "גאונים וצדיקי זמננו", המאסף 
רמ"ז ]=רבי משה זליקוביץ[. אודסה, ]תר"ל[ 1869.

להגיד  והספורים  התעודות  המכתבים,  כל  "קבצתי 
לעמנו מכל הנעשה" - מכתביו החריפים של האדמו"ר 
רבי חיים הלברשטאם בעל ה"דברי חיים" מצאנז, מכתבי 
בער  דוב  רבי  נגד האדמו"ר  נוספים,  ואדמו"רים  רבנים 
יעקב  אברהם  רבי  האדמו"ר  ואחיו  )ליאובה(  מליעווע 
מחלוקת   - מרוזין  ישראל  רבינו  של  מבניו  מסדיגורא, 

צאנז וסדיגורה.
80 עמ', 20 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב, כתמי שימוש. 

כריכה מקורית, מנותקת.
נדיר. רוב העותקים הושמדו ע"י חסידי רוז'ין וסדיגורה.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250

534. Yalkut HaRo’im – Odessa, 
1869 – Sanz and Sadigura Polemic   
Yalkut HaRo’im, letters of “contemporary 
righteous rabbis”, anthology of Rabbi Moshe 
Zlikowitz. Odessa, 1869. 
“I have gathered all letters, documents and 
stories in order to convey everything to 
our nation” – harsh letters of Rabbi Chaim 
Halberstam author of Divrei Chaim from Sanz, 
letters from other rabbis, opposing Rabbi Dov 
Ber from Liova and his brother Rabbi Avraham 
Ya’akov from Sadigura, among the sons of 
Rabbi Yisrael from Ruzhin – Sanz and Sadigura 
polemic. 
80 pages, 20cm. High quality paper, good condi-
tion, stains of usage. Original binding, detached. 
Rare. The majority of the copies were destroyed 
by Hassidim of Ruzhin and Sadigura.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250
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535. קדמות ספר הזוהר והקבלה – שני 
ספרים

1. ארי נוהם – "ספקות וריבות על תולדות ספר הזוהר 
אריה  יהודה  רבי  מאת  הקבלה",  בעלי  נגד  ויכוח  עם 

ממודינא. לייפציג, ]ת"ר[ 1840. מהדורה ראשונה.
2. אדרת אליהו – חיבור תגובה מאת רבי שלמה נסים, 
על  תרי"ב[  גוריציאה  שד"ל,  ]מאת  הויכוח"  "ספר  נגד 
ליוורנו,  הקבלה.  חכמת  וקדמות  הזוהר  ספר  קדמות 

]תרט"ו 1855[.

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

536. אוהב משפט – קהילת הספרדים 
בסיגעט – לבוב, תרמ"ח 

קונטרס אוהב משפט, "דברי ריבות אשר בעיר סיגעט...", 
]תרמ"ח[,  לבוב,  בראדשין.  אב"ד  הלוי  פייבל  רבי  מאת 

1887. "יו"ל במצות קהל עדת ספרדים דק"ק סיגעט".
סיגעט  בעיר  התלקחה  תרמ"ג-תרמ"ח  השנים  בין 
שהצטרפו  בקהילה  החרדים  בין  סוערת  מחלוקת 
"קהל  לבין  )הונגריה(,  בפעסט  האורתודוקסית  ללשכה 
בנוסח ספרד[ שנרשמו  ]חסידים המתפללים  ספרדים" 
את  לקבל  שסירבו  מאחר  "סטטוס-קוו"  קהילת  בתור 

535. Beginning of Sefer HaZohar 
and Kabbalah – Two Books  
1. Ari Nohem – “Uncertainties and disputes re-
garding the history of Sefer HaZohar including a 
polemic against the Kabbalists”, by Rabbi Yehuda 
Aryeh of Modina. Leipzig, 1840. First edition. 
2. Aderet Eliyahu – composition by Rabbi 
Shlomo Nissim, in opposition of Sefer 
HaVikuach [Shmuel David Luzzatto, Gorizia 
1852], regarding the origin of Sefer HaZohar 
and the wisdom of Kabbalah. Livorno, [1855].
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300

מרות הלשכה האורתודוקסית בבודפשט, שראשיה היו 
מבית מדרשו ה"אשכנזי" של החתם סופר. 

בספר זה נדפסו מכתבי הרבנים התומכים ב"קהל עדת 
מוויזניץ,  האגר  ברוך  רבי  האדמו"ר  מהם:  ספרדים", 
הגרי"א איטינגא מלבוב, הנצי"ב מוואלוז'ין, ועוד. בתגובה 
הדפיסו האורתודוקסים את הספר "מכתב גלוי - מלחמת 

מצוה" )סיגט, תרמ"ט 1888(. ראה חומר מצורף.
חותמות.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 דף.  כה-קד   ,]24[ עמ';   16  ,]4[

כריכה ישנה עם שדרת עור.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300
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536. Ohev Mishpat – The 
Sepharad Community of Siget – 
Lvov, 1888  
Pamphlet Ohev Mishpat, "Concerning dis-
agreements in the town of Siget…", By Rabbi 
Feivel HaLevi, Rabbi of Brodshin. Lvov, 1888. 
"Published at the request of the Sepharad 
Community of Siget"
Between the years 1883 and 1888 a raging argu-
ment erupted between the orthodox members 
of the community who affiliated themselves to 
the Orthodox Department in Pest (Hungary), 
and the "Kahal Sepharadim" [Chassidics who 
pray Sephardi version], who were registered 
as a "Status Quo" Community after refus-
ing to accept the authority of the Orthodox 
Department in Budapest, whose leaders be-
longed to the "Ashkenaz" Synagogue of the 
Chatham Sofer.
Letters supporting the "Sepharad Congregation" 
are printed in this book, from Rabbi Baruch 
Hager of Vishnitz, Rabbi Y. A. Ittinga of Lvov, 
the Netziv of Volozhin, and others. In re-
taliation, the orthodox community published 
a book "Open letter – Obligatary War" (Siget, 
1888). [see enclosed material].
[4], 16 leaves; [24], 25-104 leaves. 22cm. Good con-
dition. Ink stamps. Old binding with leather spine.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

537. קנאת ציון – תורת הקנאות – אמשטרו
דם, תר"ו - הקדשה מהמחבר משי"ח ס"ט 

התורה...  דגל  להרים  צבאות...  ה'  "קנאת  ציון,  קנאת 
בעיר  שמה  ונאספו  ירוצו  רשעים...  אלה  ]נגד[ 
,ברוינשווייג" רבי משה ישראל חזן ]משי"ח[. אמשטרו

דם, תר"ו ]1846[.
הרפורמים  אסיפת  החלטות  נגד  מחאה  חיבור 

ובברוינשווייג ובו מכתבי מחאה מרבני ארץ ישראל )ירו
שלים, טבריה וצפת(.

כרוך עם: ספר תורת הקנאות, מכתבי רבני גרמניה, הולנד, 
בברוינשווייג.  הרפורמים  אסיפת  נגד  והונגריה,  פולין 

]אמשטרדם, תר"ה 1845; נכרך ללא המעטפת[. 
אסיפת הרפורמים הראשונה נערכה בחודש תמוז תר"ד 
על  הוכרז  ובה  שבגרמניה,  ברוינשווייג  בעיר   )1844(
בתגובה  התפילה.  ובסידור  בהלכה  "תיקונים"  עריכת 
לעהרן  רצ"ה  באמשטרדם,  הפקוא"מ  ראשי  התגייסו 
מכתבים  הריצו  שערה,  מלחמה  להשיב  פרינץ,  ור"א 
לכל גדולי הדור, והדפיסו את מכתבי התשובה שקיבלו 
הספר  את  לאור  הוציאו  ואף  הקנאות",  "תורת  בספר 
ירושלים  "קנאת ציון" של רבי משה ישראל חזן שליח 
)ראה  ואלכסנדריה  קורפו  ברומא,  רב  ואח"כ  לאירופה, 

חומר מצורף(.
רישומי בעלות בכת"י ספרדי: "הצעיר יוסף בן שמחון", 
"אבין".  חותמת  סמחון".  ן'  יעקב  הצעיר  קוני  "קנין 
..." מעניינת:  עצמית  הקדשה  השער  דף  בתחתית 
מאתו  לקנות  אחד  מאיש  נדרשתי  ברחוב  עברי  דרך 
ליד  והבאתיו  ואכירהו  עבור שלושה שילינג  זה הספר 
הדיין המצוין... מוהר"ר אברהם חלואה... תז"ר לפ"ק פה 

לונדון... מנחם מן... מאנצפעלד".
"מנחת  מהמחבר:  הקדשה  הוטבעה  הספר  כריכת  על 
ן' עולייל... מאת  קנאות להגביר המרומם... סי' שלמה 
נאמנו נהנה משולחנו, משי"ח ס"ט". ]משה ישראל חזן[

]1[, יז; לג דף. 26 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש. פגיעה 
קלה בדף השער. כריכה מקורית עם שדרת עור ועיטורי זהב, 

פגועה.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $220

537. Kin'at Zion – Torat HaKan'ut 
– Amsterdam, 1846 – Dedication by 
Author Mashia"ch  
Kin'at Zion, "Zealousy for G-d, …. to raise 
the banner of the Torah……[against] those 
evildoers….who have convened in the town 
of Braunschweig", Rabbi Moshe Israel Chazan 
[Mashia"ch]. Amsterdam, 1846.
An article protesting resolutions determined by 
the Reform Congress in Braunschweig, and in-
cluding letters of condemnation from the Rabbis 
of Eretz Yisrael (Jerusalem, Tiberias and Safed0.
Bound together with: the book Torat HaKan'ut, 
letters from Rabbis from Germany, Holland, 
Poland and Hungary against the Reform 
Congress in Braunschweig. [Amsterdam, 1845; 
bound without jacket].
The first Reform Congress was held in Tammuz 
1844 in Braunschweig, Germany, during which 
they announced "modifications " to Jewish Law 
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538. פולמוס אתרוגי קורפו – שני ספרים
שני ספרים שנדפסו במסגרת איסור הרבנים נגד המסחר 

באתרוגי קורפו ועידוד קניית אתרוגים מא"י.
1. קונטרס פרי עץ הדר, על תכונת אתרוגי ארץ ישראל 
ביינוש  בנימין  רבי  מאת  יפו,  אתרוגי  של  פסולם  ועל 

סלנט. ירושלים, ]תרל"ח 1878[. ש' הלוי 311.
בשבח  רבנים  מכתבי  קובץ  הדר,  עץ  פרי  2-3. ספר 
אתרוגי א"י, ובאיסור אתרוגי קורפו, בהוצאת רבי שלמה 
חותמת  הספר  ]בשער   .1900 תר"ס  קראקא,  מארקוס. 
פלונסק,  אב"ד  מיכלזאהן"  יחזקאל  "צבי  רבי  הגאון 

שמכתבו מודפס בספר[. 
כרוך עם: קונטרס קול יעקב, על דבר הישיבה הקדושה 
תרס"ח  לידה,  ריינס.  יעקב  יצחק  רבי  מאת  בלידא, 

.]1908[

גודל ומצב משתנים. כריכות לא מקוריות.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל"

פתיחה: $200

539. אגרת רשפי קשת – הנובר, 1831  
אגרת רשפי קשת, רבי משה זלאטא קערנער 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 
ושיר  הקדשה   92-93 בעמ'  הספר.  להדפסת  מנויים 

לכבוד הברון רוטשילד.
VIII ,104 עמ'. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. כריכה 
לאנדסהוטה  אליעזר  החכם  ירושת  של  אקס-ליבריס  ישנה. 

מברלין.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $120

538. Polemic over Corfu Etrogim 
– Two Books 
Two books published in context with the rab-
binical embargo on Corfu etrogim in favor 
etrogim from Eretz Yisrael.
1. Pamphlet Pri Etz Hadar, on the qualities 
of the Eretz Yisrael etrog and the flaws of the 
Jaffa etrog, by Rabbi Benjamin Beinish Salant. 
Jerusalem [1878]. S. HaLevi 311.
2-3. The book Pri Etz Hadar, an anthology of 
letters from Rabbis extolling the virtues of the 
Eretz Yisrael etrog, and prohibiting the Corfu 
etrog, published by Rabbi Shlomo Marcus. 
Cracow, 1900. [Title page displays ink stamp 
of Rabbi "Zvi Yechezkel Michaelsohn" Rabbi of 
Plunsk, who's letter is printed in the book].
Bound together with the pamphlet Kol Ya'akov, 
relating to the Lydda Yeshiva, by Rabbi Yitzchak 
Ya'akov Reines. Lydda, 1908.
Varying size and condition. Unoriginal bindings.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

and to the traditional Prayer book. In retalia-
tion, the Committee directors in Amsterdam, 
Rabbi Z. H. Lehrn and Rabbi A. Prinz em-
barked on a fierce campaign, hastening letters 
to all the Torah Leaders, and then printing the 
response in a book "Torat HaKana'ut ", they 
also published the book "Kin'at Zion" by Rabbi 
Moshe Israel Chazan, Jerusalem emissary to 
Europe, and later Rabbi in Rome, Corfu and 
Alexandria (see enclosed material).
Ownership inscriptions in Spanish hand-
writing: "Yosef, ben Simchon", "Ya'akov, ben 
Simchon". Ink stamp "Abin". There is an inter-
esting personal inscription at the foot of the 
page: "….I was walking in the street and a man 
approached me to buy this book from him for 
three shillings and I became acquainted with 
it and brought it to the Rabbinic Judge, Rabbi 
Avraham Chalva'ah…. here in London…..
Menachem Man Manzfeld". 
A dedication from the author is impressed on 
the cover of the book "A gift of zealousy to the 
venerable affluent Shlomo, ben Uleil…..from 
one who enjoyed his hospitality, Mashia"ch. 
[Moshe Israel Chazan]
[1], 17; 33 leaves. 26cm. Fair condition. Stains. 
Moth stains. Slight damage to title page. Original 
binding with leather spine and gilt embossing, 
damaged.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $220
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539. 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 suffering from the jeal-
ousy 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 righ-
teous and those who weren’t…
Includes letters from the Frankfurt rabbis and 
a list of subscribers for the printing of the book. 
On pages 92-93, there is a dedication and a 
poem in honor of Rothschild.
VIII, 104 pages. 20cm. Good-fair condition, 
stains of wear. Old binding. Ex-Libris.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $120

540. תשובת קרן שמואל – על אכילת 
קטניות – פראג, תר"א

תשובת קרן שמואל, תשובה הלכתית על אכילת קטניות 
בפסח, מאת רבי שמואל פריינד. פראג, ]תר"א[ 1841.

ונכתב כתגובה לחוברת "אשרו חמוץ" ולקריאת המשכי
לים והרפורמים להתיר אכילת קטניות בפסח.

רבי שמואל פריינד )תקנ"ה-תר"ך, אוצר הרבנים 19335(, 
גאון מפורסם, ראב"ד פראג, מחבר "עיר הצדק" וספרים 
אודותיו:  ]ראה  בפראג.  ברפורמה  מהלוחמים  נוספים. 

אישים בתשובות חת"ס, עמ' שפט[.
יא דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נקבי עש. כתמים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $120

540. Keren Shmuel Responsum 
– Concerning Eating Legumes – 
Prague, 1841  
Keren Shmuel Responsum, Halachic responsum 
concerning the eating of legumes on Passover, 
by Rabbi Shmuel Freind. Prague, 1841.
Written as a response to the Ashroo Chamutz 
booklet and to the appeal of the enlightenists 
and reformists to permit the eating of legumes 
on Passover. 
Rabbi Shmuel Freind (1795-1860, Otzar 
HaRabbanim 19335), famous genius, Rosh Av 
Beit Din of Prague, author of Ir Hatzedek and 
additional books. Among the fighters against 
the reform in Prague. [For additional infor-
mation related to him see: Personalities in the 
Chatam Sofer Responsa, page 389]. 
11 leaves. 22cm. Good-fair condition. Moth 
stains. Stains. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $120
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541. ספרי פולמוס הלכתיים מרבני המזרח
של  לפסח  כשרות  על  הרועים,  צעקת  קול  1. ספר 
חטים הנטחנות ברחיים הסלינדארי ]של קיטור[, כנגד 
)הרחמ"ן,  בן-נאים  משה  חיים  רפאל  רבי  האוסר  הרב 
)רבה של  גיגי  בן  אליהו  רבי  ג'יברלטר(. מאת  רבה של 
סעידה, אלג'יר(. תוניס, תרע"ה ]1915[. הקדשת המחבר 

בכתב יד.
שנדפסו  לקונטרסים  תשובה  קשות,  אתם  2. ספר 
בווהראן ]אוראן Oran, אלג'יר[, נגד הספר "כבוד יעקב" 
של רבי אברהם פאלאג'י. רבי יאודה ב"ר חיים אלבעלי. 
אזמיר ]תרנ"ג, 1893[. ]הספר "כבוד יעקב" נכתב לכבוד 
רבני  פסק  עפ"י  מקברו  שהוצא  עקריש  יעקב  המנוח 
ראוי  ואינו  לדעת  הוא מאבד עצמו  כי  ווהראן, בטענה 

להקבר בקברי ישראל, לפנינו המשך אותו פולמוס[.
המתים  שרפת  מנהג  אודות  על  באש,  יענה  3. ספר 
ליוורנו,  אמוזג.  בן  אליהו  רבי  קרימאציוני.  הנקרא 

]תרס"ו 1906[.
4. ספר מלחמת המגן, תשובה להצדקת פסק דין מרבני 
קזבלנקה בענין יבום. מאת הרב המתיר רבי משה מאיר 
תרפ"ה  קאזאבלאנקא,  המשמ"ח(.  )הרב  אליקים  חי 
)1925(. ]תגובה לדברים שפרסם הרב האוסר רבי חנניה 
ג'רבה   ,2-1 חוברות  הדת",  "מגן  בספרו  אזולאי,  חביב 

תרפ"ה[.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

542. רשמי שאלה – פולמוס בניית מקווה 
בבטון – לונדון, תרצ"ד

רשמי שאלה, פולמוס בנושא בניית מקוואות באמצעות 
והטוב"  הישר  "מאמר  נפרד[  ]שער  עם:  בטון-מזוין, 
שפירא.  יוסף  יעקב  רבי  מאת  תשובה,  לשבת  דרוש   –

לונדון, תרצ"ד ]1934[.
אייזענב ע"י  המקוה  דפנות  לבנות  מותר  אם  ו"לענין 

מנחם  ]דוד  הגאון  הרב  מכבוד  זה  על  ואזהרה  עטאן... 
שו"ת  בעהמ"ח  טראנפאל...  אבד"ק  באבד[...  מאניש 

חבצלת השרון".
רבי יעקב יוסף שפירא )תרס"ח-תשמ"ב; וונדר, גליציה ה, 
501(, רב קהל חסידים בלונדון, נודע כאיש צדיק וקדוש. 
]2[, כג; ]8[, ד-מא, ]1[ עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

כריכה מנותקת.

פתיחה: $100

541. Halachic Polemic Books by 
Oriental Rabbis  
1. Kol Tse’akat Ha-Ro’im, on Pesach Kasherut 
laws regarding wheat ground with steam pow-
ered grindstones. This book opposes Rabbi 
Rafael Chaim Moshe Ben-Naim (Rabbi of 
Gibraltar) who forbids the consumption of such 
wheat on Passover. Authored by Rabbi Eliyahu 
Ben Gigi (Rabbi of Saida, Algeria). Tunis [1915]. 
Handwritten dedication.
2. Itam Kashot, a response to pamphlets printed 
in Oran, against the book “Kevod Yaakov” by 
Rabbi Avraham Palagi. Rabbi Ya’uda, son of 
Rabbi Chaim Elbali. Izmir [1893]. [The “Kevod 
Yaakov” was a book written in memory of the 
late Yaakov Akrich who was exhumed following 
the Oran rabbis’ verdict according to which the 
latter did not deserve to be buried in the Jewish 
cemetery because he had voluntarily committed 
suicide].
3. Ya’aneh Ba-Esh, on the dead bodies cre-
mation custom. Rabbi Eliyahu Ben Amozeg. 
Livorno, [1906].
4. Milchemet Ha-Magen, an answer to a 
Halachic ruling’s justification by the Casablanca 
rabbis on levirate marriage. By the authoriz-
ing rabbi, Rabbi Moshe Meir Chai Elyakim. 
Casblanca, (192 5). [As a response to the oppos-
ing rabbi, Rabbi Chananya Chaviv Azoulay, in 
his book “Magen Ha-Dat”, booklets 1-2, Djerba 
1925].
Varying sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300
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542. Rishmei She’elah – Polemic 
Regarding Construction of 
Mikvah with Concrete - London   
Rishmei She’elah, polemic concerning the 
construction of Mikvaot with iron-girded con-
crete, includes: [separate title page] “Ma’amar 
HaYashar VeHatov” – homiletic for Shabbat 
preceding Yom Kippur, by Rabbi Ya’akov Yosef 
Shapiro. London, [1934].
“Whether it is permissible to construct the 
side walls of the Mikvah from iron-girded 
concrete… and warning from the honorable 
Rabbi [David Menachem Manish Babad]… Av 
Beit Din of Tranpal… author of Chavatzelet 
HaSharon Responsa”. 
Rabbi Ya’akov Yosef Shapiro (1908-1982; 
Wonder, Galicia 5, 501), Rabbi in London, was 
known as a righteous and holy person. 
[2], 23; [8], 4-41, [1] page. 22cm. Good condition. 
Few stains. Detached binding. 

Opening Price: $100

543. פולמוס הרב קוק - "קול השופר" 
וכרוזים 

כתבי פולמוס, נגד הרב הראשי רבי אברהם יצחק הכהן 
עקב  במיוחד,  נדירים  וכרוזים  קונטרס  וספריו.  קוק 
החרמת רוב הכרוזים ע"י שלטונות המנדט עוד בצאתם 

מבית הדפוס.
1. "קול השופר", כתב איסור על ספר "אורות" שחיבר 
הראי"ה קוק זצ"ל. ]מאת המחבר האנונימי, רבי עקיבא 
פרוש[, אלול תר"ף )1920(. ]קונטרס זה, שנכתב בשפה 
בוטה וחריפה, עורר פולמוס רב ואספות רבנים למחאה 
נגד הדברים, ראה קטלוג "קדם", מכירה 8, פריט 135[. 

עם חותמת המוציאים לאור "ועד אגודת הקודש". 
)12 עמ', גליונות לא חתוכים, מצב טוב מאד. נדיר ביותר. רוב 

הטפסים נשרפו, וברוב הנותרים חסרים עמודים(. 
2. מודעה, "מטעם רבינו מרן הגאב"ד ומהרה"ג הבד"צ 

ושליט"א - כל זמן שהרבנים ר' מאיר בן מלכה )סעמני
ראוי  )האפמאן(, הם במאסר,  בן פרומה  יוסף  ור'  צער( 
ונכון לכל ירא שמים להזכירם בתפילה שלא יאונה להם 
כל רע ח"ו...". עם חותמת הבד"צ של הרב זוננפלד: "בית 
דין צדק לכל מקהלות אשכנזים, עיה"ק ירושלים". ]רבי 
מאיר סמניצר ורבי יוסף הופמן נשלחו למאסר, בעקבות 
קוק,  הרב  נגד  גדול"  ו"קול  השופר"  "קול  הקונטרסים 

שפורסמו על ידם. תרפ"ב 1922[.
3. "עולם חושך וצלמות", כרוז בוטה נגד "אותו האיש... 
בשם רב יכונה", שהשתתף במסיבת "המומרים המכבים". 
האוניברסיטה  בפתיחת  דבריו  מוזכרים  הדברים  בתוך 

העברית. טבת תרצ"ג )1933(. לא ידוע ביבליוגרפית.
הגאונים  הרבנים  מטעם  חמורה,  ואזהרה  4. "מודעה 
"הכתב פלסטר  הבד"צ פרושים וחסידים" - מודעה נגד 
שיצא בפה דובר נבלה נגד כ"ק רבינו הגה"צ רב ואב"ד 
פעיקות"ו וראש הרבנים שליט"א, וכן בדבר העתון קול 
ישראל היוצא לאור ע"י אגודת ישראל מפה, שהוא מלא 
נעשה  הנז'  פלסטר  שהכתב  שנתברר  ואחרי  שקרים... 
של  האחראי  עורך  בלוי  יצחק  שלמה  בן  עמרם  בחת"י 
עתון קול ישראל, וכן יעקב בן משה בלוי... שהם מומרים 
 .)1933( תרצ"ג  שבט  ו'  ת"ח...".  בזיון  של  זו  לעבירה 
חותמת הבד"צ ]בית הדין של הרב פראנק והרב מינצברג[.
5. "בירור דברים על דבר תעלולי האגודה הירושלמית" 

- כרוז באותו ענין, נגד רבי עמרם בלוי ואחיו רבי משה 
"אני עד ראיה בשעת אסיפה גדולה של... רבנים  בלוי: 
שהיו  הבירורים  ועפ"י  ויראה.  תורה  גדולי  גאונים... 
וכן  נידוי ושמתא על הני תרי חציפי...  בפניהם הכריזו 
ולא לחזק את  שלא לתמוך  ]=בחרם חמור[  גזרו בח"ח 

העתון קול ישראל...". ]תרצ"ג 1933[.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $500
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543



 אוקטובר 2010 |  360

544. קונטרס על העברית – האדמו"ר רבי 
חיים לערמאן מקראשנביץ

לשון  חשיבות  ועל  המדינה  שפת  לימוד  נגד  קונטרס 
הקודש, מאת רבי חיים לערמאן. פלאצק, תרס"ג ]1903[.
האדמו"ר רבי חיים לרמן )תרכ"ז-תרע"א, אוצר הרבנים 
פלאצק,  דאברין,  בקהילות  אב"ד  וצדיק,  גאון   ,)6056
קראשנביץ-וורשא. מחבר "נתיבות חיים" וספרים רבים.

כתב יד בדפוס ליטוגרפי. נמצא בארכיון רבי אהרן מנדל 
הכהן, רבה האשכנזי של קהיר )ראה אודותיו, פריט מס' 
491(, וכפי הנראה נשלח אליו על ידי המחבר. ידוע לנו 
מברעזאן  למהרש"ם  גם  זה  קונטרס  שלח  המחבר  כי 
נוספים[, על פי מכתב תשובה שכתב  ]וכנראה לרבנים 

לו על כך המהרש"ם ]ראה חומר מצורף[.
יד עמ'. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים. דפים מנותקים.

פתיחה: $120

543. Rabbi Kook Polemic – Kol 
HaShofar and Proclamations   
Polemic writings, against the chief rabbi Rabbi 
Avraham Yitzcahk HaCohen Kook and his 
books. Especially rare pamphlet and proclama-
tions, due to the confiscation of the majority of 
the proclamations by the British Mandate prior 
to their release from the printing press. 
1. “Kol HaShofar”, letter banning the book 
Orot composed by Rabbi Avraham Yitzchak 
HaCohen Kook. [By the anonymous author, 
Rabbi Akiva Porush], Elul (1920). [This pam-
phlet, which was written in harsh and sharp 
language, spurred a great polemic and protest, 
see Kedem catalogue, auction 8, item 135]. 
Including the stamp of the publishers “Va’ad 
Agudat HaKodesh”. 
(12 pages, uncut sheets, very good condition. 
Exceptionally rare. The majority of the copies 
were burnt, most of the remaining ones are miss-
ing pages). 
2. Notice, “on behalf of the great rabbi, Av-
Beit-Din, and leader of the Beit Din Tzedek – 
as long as Rabbi Meir Ben Malka (Semnitzer) 
and Rabbi Yosef Ben Fruma (Hoffman) are 
in prison, it is appropriate that any G-D fear-
ing person pray for their protection”. Bears 
the stamp of the Badatz of Rabbi Sonnenfeld: 
“Beit Din Tzedek for all Ashkenazi congrega-
tions, Holy City of Jerusalem”. [Rabbi Meir 
Semnitzer and Rabbi Yosef Hoffman were 
imprisoned, following their publishing of Kol 
HaShofar and Kol Gadol pamphlets opposing 
Rabbi Kook. 1922].
3. “Olam Choshech VeTzalmavet”, harsh 
proclamation against “that person… who 
is referred to as rabbi”, who participated in 
the gathering of the apostates. It also pres-
ents quotes from his speech at the dedica-
tion of the Hebrew University. Tevet (1933). 
Bibliographically unknown.
4. “Notice and severe warning, on behalf 

of the great rabbis of the Badatz” – notice 
against “the writing, a product of a despicable 
person who spoke out against the Av-Beit-Din 
and leader, and regarding the newspaper Kol 
Israel published by Agudat Israel, which is 
filled with falsehood… and after verifying 
that the writing was approved by Amram son 
of Shlomo Yitzchak Blau, the chief editor of 
Kol Israel, and Ya’akov son of Moshe Blau… 
who are guilty of the transgression of dis-
gracing a Torah scholar…”. 6 Shvat (1933). 
Signature of the Badatz [Beit Din of Rabbi 
Frank and Rabbi Mintzberg]. 
5. “Clarification regarding the misconduct of 
the Jerusalemite Association” – proclamation 
in the same matter, against Rabbi Amram Blau 
and his brother Rabbi Moshe Blau: “I am an 
eyewitness to the large gathering of… great 
rabbis… G-D fearing Torah giants. And ac-
cording to their findings they excommuni-
cated… and they decreed not to support the 
Kol Israel newspaper…”. [1933]. 
Various sizes and conditions, good condition.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $500
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545. ספרי פולמוס וסאטירה נגד הציונות 
וההשכלה

1. אור לישרים, דברי גאוני הדור נגד השיטה הציונית. 
מקאוונא.  רבינוביץ  יוסף  ורבי  לנדא  זלמן  שלמה  רבי 

ווארשא, תר"ס 1900. מהדורה יחידה.
והוכחות  תשובות  א-ב,  חלקים  ישרים,  2-4. דור 
ותורה  שבעל-פה  בתורה  ההכחשה  טענות  את  לסתור 
מן השמים שבספר "דור דור ודורשיו" של א"ה )אייזיק 
מערטש.  אב"ד  ליפשיץ  הלוי  יהודא  רבי  ווייס.  הירש( 

פיעטרקוב, תרס"ח-תר"ע 1907-1910.
שני הספרים כרוכים יחד עם הספר: מחזיקי הדת, שני 
חלקים. נחיצות חברות מחזיקי הדת, רבי יעקב ליפשיץ 
ראשונה.  מהדורה   .1903 תרס"ג  פיעטרקוב,  מקאוונא. 
)מכתבי רבנים רבים, ליטוגרפיה של מכתב כת"י מרבי 

544. Pamphlet on the Hebrew 
Language – Rebbe Chaim Lerman of 
Krashnevitz  
Pamphlet against the study of the local lan-
guage and about the importance of the Holy 
Language, by Rabbi Chaim Lerman. Placek, 
1903.
Rebbe Chaim Lerman (1867-1911, Otzar 
Ha'rabanim 6056), a righteous Ga'on, Rebbe of 
Dabrin, Placek, Krashnevitz-Warsaw. Author 
of "Netivot Chaim" and many other books.
Manuscript in lithographic printing. Found in 
the archive of Rabbi Aharon Mendel Ha'Cohen, 
Ashkenazi rabbi of Cairo (see about him item 
number 491), and was, most probably sent to 
him by the writer. We know that the writer sent 
this pamphlet to the Maharsham of Brezen as 
well [and apparently to more rabbis], accord-
ing to the reply letter by the Maharsham [see 
attached material].
14 pages. 21.5cm. Good condition. Stains. Tears. 
Detached leaves.

Opening Price: $120

545. Polemic and Satiric Books 
in Opposition of the Zionist end 
Enlightenment Movements   
1. Ohr LaYesharim, geniuses of the generation 
opposing the Zionist movement. Rabbi Shlomo 
Zalman Landau and Rabbi Yosef Rabinowitz 
from Kaunas. Warsaw, 1900. Only edition. 
2-4. Dor Yesharim, parts 1-2, replies and 
evidence refuting the denial of the Oral and 
Written Law in the book Dor Dor VeDorshav 
of Eizik Hirsch Weiss. Rabbi Yehuda HaLevi 
Lifshitz, Av Beit Din of Mertch. Pietrokov, 
1907-1910. 
Both books bound together with the book: 
Machzikei HaDat, two parts. The neces-
sity of the Machzikei HaDat association, Rabbi 
Ya’akov Lifshitz from Kaunas. Pietrokov, 1903. 
First edition. (Letters of many rabbis, lithogra-
phy of a handwritten letter by Rabbi Yitzchak 
Elchanan). 
5. Likrat Tzama (acronym of: Zionist, Mizrahi, 
orthodox) article, polemic and satiric article re-
garding the collaboration between the Mizrahi 
and the liberal Zionists. Pietrokov, (1930). 
Only edition. (Name of author not listed, how-
ever Rabbi N. Kaminetzky in the book Rabbi 
Ya’akov, reveals that the author is Rabbi David 
Tavil Deinowsky, among the disciples of Kelme 
and rabbi of Maltch and Piontenitza). 
6. Masah Binyamin, “regarding the Gog and 
Magog wars… letter of condolences upon the 
defeat of Warsaw into the hands of the hate-
ful enemy, Russian ruler…”. Rabbi Binyamin 
Margaliot. New York, [1915]. Hebrew and 
Yiddish. Only edition. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250

יצחק אלחנן(. 
אורתודוו מזרחים,  )ציונים,  צמ"א,  לקראת  5. מאמר 
הפעולה  שיתוף  על  וסאטירה  פולמוס  דברי  קסים(, 
תר"ץ  פיעטרקוב,  החופשיים.  לציונים  ה"מזרחי"  בין 
נ'  הרב  אך  מחבר,  שם  )ללא  יחידה.  מהדורה   .)1930(
רבי  הוא  המחבר  כי  מגלה  יעקב,  רבי  בספר  קמנצקי, 
דוד טביל דיינובסקי, מתלמידי קלם ורבה של מאלטש 

ופיונטניצה(. 
6. משא בנימין, "על מלחמות גוג ומגוג... מכתב תנחוו
מין על מפלת וורשא אל צר הצורר מלך רוסיה... מוקטר 
מוגש לכל מפלגות הציונזם". רבי בנימין מרגליות. ניו-

יורק, ]תרע"ה 1915[. עברית ויידיש. מהדורה יחידה. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $250
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547. זמיר עריצים - פרסומי אפרים דיינארד
שלשה ספרי פולמוס בעניני תנועת החסידות, שהוצאו 

לאור ע"י אפרים דיינארד. 
קדושיהם.  והמון  החסידים  כת  נגד  עריצים,  1. זמיר 
הספר  של  שלישית  )הוצאה  ממאקוב  דוד  רבי  מאת 
שנדפס בורשא תקנ"ח ובקניגסברג(, עם פתח דבר מאת 
אפרים דיינארד. נוארק נ. דז. בצפון אמעריקא. תרנ"ט 

1899. )חלק מהדפים הודפסו על נייר כחול וכתום(.
ליב  יהודה  אריה  רבי  מאת  הראשון,  עריצים  2. זמיר 
שניה  הוצאה  דיינארד.  אפרים  מאת  הקדמות  מברודי. 
של הספר, שנדפס לראשונה באלקסניץ תקל"ב, ונותרו 
ממנו בעולם רק ארבעה עותקים - "אשר לא ראתהו עד 
. קארני, נ. דז. צפון אמעריו "הנה עין איש בתבל כמעט

קא, תרס"ד )1904(.
עם  "זמירת  א.  מאמרים:  שלשה  בישראל,  3. מפלגות 

546. שלושה ספרי סאטירה וביקורת 
משכיליים

תנועת  נגד  חריפה  סאטירה   - טמירין  מגלה  1. ספר 
1864. ]רישוו  החסידות, מאת יוסף פרל. לבוב, ]תרכ"ד[
מים ביבליוגרפים מעניינים בכת"י ישן, בתחילת ובסוף 

הספר[. מהדורה שניה.
גאו רייסען  פולין  ליטא,  כמנהג  למלמדים,  2. הגדה 
מצב  על  פארודית-עוקצנית  הגדה   - ורומיניה  ליציען 
המלמדים ברוסיה, מאת לוי ראובן זימלין. הוצאה שניה 

ע"י אפרים דיינארד. אודסה, ]תרמ"ג[ 1883.
3. גורל המלמדים או החדר מלפנים ועתה – "השוואה" 
בבתי  ה"מורים"  ומצב  ב"חדרים"  המלמדים  מצב  בין 
תרמ"ג  וינה,  אדלער.  מרדכי  מאת  הממשלתיים,  הספר 

.]1883[

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $320

546. Three Books of Satire 
and Enlightenment Movement 
Criticism  
1. Sefer Megaleh Temirin – scathing satire 
targeting the Chassidic Movement, by Joseph 
Perl. Lvov, 1864. [Interesting bibliographic 
notes in old handwriting at beginning and end 
of book]. Second edition.
2. Hagaddah LaMelamdim, following 
the custom of Poland, Reissen, Galicia and 
Rumania – the Haggadah depicts a vicious 
parody of the status of Jewish teachers in 
Russia, by Levi Reuven Zimlin. Second edition 
by Ephraim Deinard. Odessa, 1883.
3. Goral HaMelamdim o HaCheder Milfanim 
Ve'Atah – "comparison" between the conditions 
of Jewish teachers in Hebrew School (cheder) 
and teachers in the state schools, by Mordechai 
Adler. Vienna, 1883.
Varying condition and size.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $320

נעתק  החסידים,  כת  נגד  הגר"א  פעולות  על  הארץ" 
אפרים  מאת  הקדמה  עם  משקלוב,  בנימין  רבי  מכת"י 
בארץ  ה"סובוטניקים"  על  השובתים"  "כת  ב.  דיינארד. 
רוסיא. ג. "החסידות והרעפארם באמעריקא". ניו-יורק, 

תרנ"ט 1899. 
ופו סופר  היסטוריון,  )תר"ו-תר"ץ(,  דיינארד  ואפרים 

נחשב  דיינארד  רבה.  ביקורת  עוררו  ספריו  למוסן, 
כסופר פרובוקטור, הכותב ללא עכבות בנושאים שנויים 
אודות  היתה  הספרותית  עבודתו  תחילת  במחלוקת. 
והקראים.  קרים  יהודי  הפנימית,  רוסיה  יהודי  תולדות 
היגר מרוסיה לארה"ב בשנות התשעים של המאה ה-19 

ופרסם את ספריו על החסידות ועל הציונות.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $800
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548. אפרים דיינארד - שלשה ספרים 
דבר  על  החדר  מן  "סודות  חטאים,  בציון  1. פחדו 
מטוהרות".  לא  בידים  העצורה  הטהורה...  הציונות 
אמעריקא.  צפון  דז.  נ.  ארלינגטאן,  דיינארד,  אפרים 

]תרע"ז 1917[.
מצח  על  קלון  לאות  שחור  "כתם  בריטניה,  2. חרפת 
כבשת  את  ממנו  לגזול  ישראל  את  בהונותה  בריטניה, 
מאת  דיפלומטית".  מרמה  ע"י  ישראל(  )ארץ  הרש 

אפרים דיינארד, ניוארק, תרפ"ט )1929(.
יוסף  ד"ר  של  הפעולה  שיתוף  נגד  בהיכל,  3. צלם 
עם  בארה"ב(  הציונות  )ממנהיגי  ווייס  וסטיפן  קלויזנר 
הנצרות והמשומדים. מאת אפרים דיינארד. ]סט. לואיס, 

תרפ"ו 1926[. 

גודל ומצב משתנים, כללית מצב טוב מאד.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

547. Zamir Aritzim – Ephraim 
Deinard Publications   
Three polemic books pertaining of the 
Hassidism movement, published by Ephraim 
Deinard. 
1. Zamir Aritzim, in opposition of the 
Hassidism sect and their followers. By Rabbi 
David from Makov (third publication of the 
book which was printed in Warsaw in 1798 and 
in Königsberg), includes a preface by Ephraim 
Deinard. Newark, NJ, North America. 1899. 
(Some of the pages were printed upon blue and 
orange paper). 
2. First Zamir Aritzim, by Rabbi Aryeh Yehuda 
Leib from Brodie. Introductions by Ephraim 
Deinard. Second edition of the book, which was 
first printed in Elkasnitz 1772, of which there 
are only four remaining copies in the world 
– “which so far has barely been seen by any-
body”. Kearny, NJ, North America, (1904). 
3. Miflagot B’Israel, three articles: 1. Zmirat 
Am Ha’aretz on the activities of the Vilna Ga’on 
in opposition of the Hassidism sect, copied 
from the manuscript of Rabbi Binyamin from 
Shklov, including an introduction by Ephraim 
Deinard. 2. Kat HaShovtim concerning the 
Subbotniks in Russia. 3. Hassidism and Reform 
in America. New York, 1899. 
Efhraim Deinard (1846-1930) historian, writer 
and polemicist, his books aroused much criti-
cism. Deinard was considered a provocative 
writer, writing with no inhibitions about con-
troversial topics. His literary career began with 
the biography of Jews of central Russia, Jews of 
Krim and the Karaites. He immigrated from 
Russia to the USA during the 1890’s and pub-
lished his books on Hassidism and Zionism. 
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $800

548. Ephraim Deinard – Three 
Books   
1. Pachadu Be’Zion Chata’im, “secrets re-
garding the pure Zionism… restrained by 
impure hands”. Ephraim Deinard, Arlington, 
NJ, North America. [1917]. 
2. Cherpat Britanya, “black stain as a mark 
of disgrace on Britain for attempting to rob 
the single prized possession (Land of Israel) 
by means of diplomatic fraud”. By Ephraim 
Deinard, Newark, (1929). 
3. Tzelem BaHeichal, in opposition of the 
cooperation between Dr. Joseph Klausner and 
Stephen Weiss (Zionist leaders in the USA) 
with the Christians and apostates. By Ephraim 
Deinard. [St. Louis, 1926].
Various sizes and conditions, generally very good 
condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300
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549. מבוא ללמוד עברית – הספר  הראשון 
עם אותיות עבריות שנדפס בפילדלפיה, 1812

 An Introduction to the Knowledge of the
]מבוא   Hebrew Language without the points
ג'יימס  מאת  ניקוד[,  ללא  העברית  השפה  לידיעת 
פילדו  .)James P[atriot] Wilson ווילסון  )פ]טריוט[ 

לפיה, ]תקע"ב[ 1812.
וקטעים נבחרים מבראשית, ישעיהו ואיוב, בתרגום לא

נגלית. טבלה עם אותיות הא"ב בראשית הספר ומספר 
טבלאות עם הטיות-פעלים, סימני-ניקוד, ועוד.

הספר הראשון שנדפס בפילדלפיה עם כיתוב עברי.
275, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כריכת עור מקורית. אקס-

ליבריס וחותמת מוטבעת בנייר. כתמים. פגמים קלים בכריכה 
ובשולי מספר דפים.

גולדמן 175, אינו נזכר בסינגרמן.

פתיחה: $2500

549. Introduction to the Hebrew 
Language – First Book in Hebrew 
Letters Printed in Philadelphia, 
1812   
Introduction to the study of the Hebrew 
language without vowel symbols, by James 
P[atriot] Wilson. Philidelphia, 1812.
Selected excerpts from Bereshit, Yishayahu 
and Iyov, translated into English. Chart with 
Hebrew alphabet at beginning of book and a 

דפוסי ארצות הברית ואנגליה
Books Printed in USA and UK

number of charts with verb conjugations, vowel 
symbols, and more. 
First book printed in Philadelphia with 
Hebrew writing. 
275, [1] page, 21cm. Good condition. Original 
leather binding. Ex-Libris and embossed stamp. 
Stains. Minor damage to binding and margins of 
a number of leaves.
Goldman 175, not mentioned in Singerman. 

Opening Price: $2500
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550. פולמוס נגד הנצרות – 2 ספרים – ניו 
יורק

1. מלחמה בשלום, "ויכוח בין שני אוהבים יהודי ונוצרי 
יורק,  ניו  בנימינזאהן.  ליב  אברהם  מאת  הדת",  בענייני 
הכולל  הרב  יאזעף  יעקב  רבי  הסכמת   .]1898[ תרנ"ח 
בנויארק ]תלמיד רבי ישראל מסלנט, הראשון והאחרון 

שכיהן במשרת רב-ראשי בניו-יורק[.
2. דורש רשומות האגדה, קובץ מאמרים בנושאים שונים 
בָאֶון-ִגְליֹון"[,  וַעוֹון  "ָאֶון  הוא:  בספר  השלישי  ]המאמר 

מאת נחמיה שמואל ליבאוויטש. ניו יורק, תרנ"ג 1893. 

גודל משתנה. מצב טוב מאד.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

551. הגיון – דף-שיר לא ידוע – לונדון, 
תקפ"ז

"הגיון, אשר בשר במקהלות אחד מהצעירים, מתלמידי 
חברת תלמוד תורה וחנוך ילדים, ביום הועד, יום ה' כ"ו 

טבת תקפ"ז לפ"ק" ]1827[. דפוס ורטהימר, ]לונדון[.
שיר בן חמשה בתים, פותח במלים "הלא תשאלי ישרון 

לשלום בניך? / לצעירים חוסים בצל כנפיך".

דף 31 ס"מ. מצב בינוני. מעט כתמים, קרעים, קמטים וסימני 
קיפול, בעיקר בחלקו התחתון.

אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $180

550. Polemic Against 
Christianity – Two Books – New 
York  
1. Milchama BeShalom, “Polemic between 
two friends, Jew and Christian, in matters of re-
ligion”, by Avraham Leib Binyaminzahn. New 
York [1898]. Approbation by Rabbi Ya’akov 
Yazef, chief rabbi of New-York [disciple of 
Rabbi Yisrael of Salant, who served as first and 
last chief rabbi of New York]. 
2. Doresh Reshumot HaAgada, collection 
of articles in various matters [The third: Aven 
VeAvon BeAven-Gilyon], by Rabbi Nechemia 
Shmuel Liebowitz. New York, 1893. 
Various sizes. Very good condition. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200

551. Higayon – An Unknown Leaf 
of Poetry – London, 1827  
"Higayon, introduced by a youth, a student of 
Chevrat Talmud Torah and Child Education, 
on the meeting day, Thursday 26th of Tevet” 
1827. Wertheimer Printing Press, [London].
A poem of five stanzas.
Leaf 31cm. Fair condition. Few stains, tears, 
creases and folding marks, primarily at bottom.
Bibliographically unknown. 

Opening Price: $180
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553. מלחמת העולם השניה – תפילות 
– לונדון

שני עלוני תפילות שיצאו לאור על ידי משרד הרב הראשי 
של בריטניה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה.

1. "תפלה ותחנונים לתשועת אנשי צבאותינו", תפילה 
 The Nazi War." .1940 מיוחדת ליום ראשון, 26 מאי
Intercession prayer on Sunday, May 26". לונדון, 

]ת"ש[ 1940.
 The Nazi War, Prayer of Supplications, .2
 to be read every shabbath… for the king and
אנשי הצבא  the royal family, תפילה עבור הצלחת 

ומשפחת המלוכה. לונדון, ]ת"ש[ 1940.
עברית ואנגלית עמוד מול עמוד.

קיפול  סימני  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ'.   ]4[  +  ]4[
וקמטים. קרעים קלים.

פתיחה: $150

553. World War II – Prayers 
– London   
Two prayer leaflets published by the Office of 
the Chief Rabbi of Britain during World War II. 
1. “Prayer and plea for the salvation of our 
troops”, Special prayer for Sunday, May 26, 
1940. London, 1940.
2. Prayer for the success of the warriors and 
the royal family. London, 1940.
Hebrew and English, pages facing each other. 
[4] + [4] pages. 22cm. Good condition. Stains. 
Folding marks and creases. Slight tears. 

Opening Price: $150

552. שמונה דפים בודדים – תפלות והנחיות 
למועדים – לונדון

שיש  לתפלות  והנחיות  תפלות  עם  בודדים  דפים   8
לומר במועדים. ]שניים נדפסו בידי אליקום ליזר פייק, 
"שומר דבהכ"נ הגדולה בלונדן". לונדון, תקפ"א-תרי"א 

.]1821-1851
ליום  תקפ"א;  בר-מצוה,  חתני  ודוד,  בנימין  לכבוד  דף 
פרשת  בש"ק  התפלה  סדר  תר"א;  משנת  דף  כפור, 
קדושים, תר"ג; דף לש"ק פרשת אמור, תר"ד; דף לחג 
בצדו  בכ"י  והיסטורי  מעניין  )רישום  תר"ח  הסוכות, 
עם  דפים  שני  תרי"א;  ליום,  לסליחות  דף  האחורי(; 

מזמורי תהלים.
13-18 ס"מ, מצב משתנה.

פתיחה: $250

552. Eight Single Leaves – Prayers 
and Guidelines for Festivals 
– London  
8 single leaves of prayers and guidelines for 
prayers to be said on festivals. [Two were print-
ed by Elikum Leizer Pike, "Guard of the Great 
Synagogue of London". London, 1821-1851].
A leaf in honor of Binyamin and David, Bar-
Mitzva boys, 1821; for Yom Kippur, a leaf 
from 1841; Seder Tefilla for Shabbat Parshat 
Kedoshim, 1843; leaf for Shabbat Parshat Emor, 
1844; leaf for Succot, 1848 (interesting and his-
toric handwritten inscription on reverse side); 
leaf for selichot, 1851; two leaves with Tehillim. 
13-18cm, varied condition.

Opening Price: $250

552

553



  367 |  דפוסי ארצות הברית ואנגליה

554. עשרת הדברות – לונדון, 1870
]תר"ל  לונדון,  עקרים.  עשרה  ושלש  הדברות  עשרת 

1870 בערך[.
עשר  ושלשה  הדברות  עשרת  עם  מיניאטורי  קונטרס 

עיקרי האמונה. 
עברית ואנגלית עמוד מול עמוד.

מנותקים  דפים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   9.5 עמ'.   -8]2[  ,8
וקרעים במקום ההידוק.

פתיחה: $120

554. The Ten Commandments – 
London, 1870  
The Ten Commandments and Thirteen 
Principles of Faith. London, [c. 1870].
Miniature pamphlet of the Ten Commandments 
and Thirteen Principles of Faith. 
Hebrew and English, pages facing each other.
8, [2]-8 pages. 9.5cm. Good condition. Stains. 
Detached leaves and tears in stapled areas. 

Opening Price: $120

555. חמשה דפים מודפסים – לונדון
ואנגלית  בעברית  מודפס  כרוז   – עמי"  בני  1. "אחי 
לטובת הקמת בית חולים. ]לונדון תקצ"ה 1836[. הכרוז 

קופל ונשלח בדואר אל השר משה מונטיפיורי.
2. "בשבטי ישראל הודעתי נאמנה..." – כרוז על מכירה 
רבי  המקובל  הגאון  שכתב  תורה  ספר  של  ]פומבית?[ 
מנחם עזריה פיגו בעל "גידולי תרומה", כמאה ושמונים 
שנה קודם לכן )ראה "שם הגדולים" להחיד"א, בערך רבי 
עזריה פיגו, על ספר תורה זה(. ]לונדון, תקפ"ט 1829[. 
הלוי  ישראל  יוסף  רבי  בדפוס  ]חתום  ואנגלית.  עברית 
- שליח ירושלים לאירופה - ראה אודותיו: יערי, שלוחי 

א"י, עמ' 715[. 
להתעסק  שיתחילו  "קודם  לקברנים  3-4. תפלה 

במתים". ]לונדון[. 2 עותקים.
ואנגלית.  עברית  הלימוד.  קודם  תפלה   - בודד  5. דף 

]לונדון[.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $220

555. Five Printed Leaves – London  
1. "Achei Bnei Ami" – Announcement printed 
in Hebrew and English on behalf of establishing 
a hospital. [London 1836]. The announcement 
was folded and mailed to Sir Moshe Montefiore. 
2. "B'Shivtei Yisrael Hoda'ati Ne'emana… " an 
announcement of the sale [auction?] of a Sefer 
Torah written by the Mekubal Rabbi Menachem 
Azarya Figo, author of Gidulei Teruma, c. 180 
years earlier (see Shem HaGedolim of the Chida, 
Entry Rabbi Azarya Figo, on this Sefer Torah). 
[London, 1829]. Hebrew and English. [Stamped 
by Rabbi Yoseph Yisrael HaLevi Printing Press– 
an emissary from Jerusalem to Europe – See: 
Ya'ari, Sheluchei Eretz Yisrael, page 715].
3-4. Prayer for undertakers "before they begin 
the treatment of the dead". [London]. 2 copies. 
5. Single leaf – Prayer before studying Torah. 
Hebrew and English. [London].
Varied size and condition.

Opening Price: $220

554

555



 אוקטובר 2010 |  368

556. יון מצולה – ונציה, 1653 – מהדורה 
ראשונה

ספר יון מצולה, המרבה לספר גזרות והמלחמות שהיו 
נטע  נתן  רבי  מאת  ובפולין,  וליטא  רוסיא  במדינות 

האנובר. ונציה, ]תי"ג 1653[, דפוס וינדראמינה.
והמלח ות"ט  ת"ח  גזירות  לתולדות  חשובה  וכרוניקה 

מות ברוסיה, ליטא ופולין ומרד הטאטרים והקוזאקים 
בשליט בוגדן חמלניצקי.

ברורה".  ו"שפה  ציון"  "שערי  בעל  הנובר  נטע  נתן  רבי 
)אוצר הרבנים 16425(, גאון ומקובל, רב בזסלב, ליוורנו,  
יאס ומקומות נוספים. ראה במו עיניו את חורבן הקהלות 

ובשנים ת"ח ות"ט ותיעד את קורות הימים בחוברת של
פנינו, שהיא מהמקורות העיקריים לתולדות התקופה. 

נפתלי  ב"ר  יעקב  המגיה  מאת  קינה  האחרון  בעמוד 
במלים:  פותחת  פוזנא",  לק"ק  הסמוכה  גניזן  "מק"ק 

"ידידים עדת קדושים ברוכים".
רישום בעלים מחוק בדף השער. חותמות ספריה.

יב דף, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי חלק מהדפים. 
עטיפת נייר פשוטה.

נדיר מאד.

פתיחה: $800

556. Yeven Metzula – Venice, 1653 
– First Edition 
Yeven Metzula, tells of the decrees and wars in 
Russia, Lithuania and Poland, by Rabbi Natan 
Neta Hanover. Venice. [1653], Vindramina 
Printing Press.
An important chronicle of the history of the 
decrees of Tach and Tat (1648-1649) and the 
wars in Russia, Lithuania and Poland and 
the Tatar and Cossack Revolt led by Bogdan 
Chmielnitzki. 
Rabbi Natan Neta Hanover (Otzar HaRabbanim 
16425), a gaon and mekubal, Rabbi in Zaslov, 
Livorno, Iasi and other places. He saw with his 
own eyes the destruction of communities in the 
years 1648 and 1649 and documented the his-
tory in this booklet, which is one of the primary 
sources of the history of that period. Author of 
Sha'arei Tzion and Safa Berura.
On the last page, a lamentation by the proof-
reader Ya'akov ben Naftali "of Gnesen near 
Posen".
Erased owners' inscriptions on title page. 
Library stamps.
12 pages, 20cm. Good condition. Stains. Tears to 
margins of some pages. Simple paper cover. 
Very rare.

Opening Price: $800

היסטוריה, ביוגרפיה ושונות
History, Biographies and Various

556
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557. קורא הדורות – ונציה, תק"ו
התלמוד  חתימת  מעת  יוחסין  שלשלת  הדורות,  קורא 
קונפורטי.  דוד  רבי  תל"ז[,  ]שנת  זמנו של המחבר  ועד 

ונציה, ]תק"ו 1746[. מהדורה ראשונה.
לתולדות  ביותר  החשובים  המקורות  מן  הנו  זה  ספר 
בפרט.  המזרח  חכמי  ולתולדות  בכלל  ישראל  חכמי 
הספר נדפס בעילום שם, ויש שייחסוהו בטעות למביא 
המקורי  שמו  ירושלים.  איש  אשכנזי  דוד  רבי  לדפוס, 
הוא "מסורת קבלת התורה", והשם הנוכחי נתן לו בידי 
רבי דוד אשכנזי, אשר הביא את כתב היד ממצרים או 
מירושלים לאירופה. המחבר רבי דוד קונפורטי )שע"ח-
ת"ן, אוצר הרבנים 5001(, רב, פוסק ובקי גדול בתולדות 

הרבנים. בתכ"א מרבני ירושלים, בתל"א דיין במצרים.
נב דף, 19 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מצב טוב. פגעי-עש קלים. 

כתמים. כריכת קרטון פשוטה. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $280

557. Kore Ha-Dorot – Venice, 1746  
Kore Ha-Dorot, genealogic chain from the seal-
ing of the Talmud to the author’s time [1677], 
Rabbi David Conforti. Venice, [1746]. First 
edition.
This book is among the most important refer-
ences in the historical study of Israel’s Torah 
scholars in general and of the Eastern sages in 
particular. The book was printed anonymously 
and some mistakenly credited it to Rabbi David 
Ashkenazi from Jerusalem, who brought it to 
print. The original name of the book is “Masoret 
Kabbalat Ha-Torah”, and the present name was 
given by Rabbi David Ashkenazi, who brought 
the manuscript from Egypt or Jerusalem to 
Europe.
The author, Rabbi David Conforti (1618-1690, 
Otzar Ha-Rabbanim 5001) was a Rabbi, a Posek 
and was well versed in Rabbinical history. 
Was among Jerusalem’s rabbis in 1661 and a 
Rabbinical Judge in Egypt in 1671.
52 leaves, 19cm. Light, high quality paper. Good 
condition. Light moth damage. Stains. Plain 
cardboard binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $280

558. שם הגדולים מארץ הגר - ארבעת 
החלקים

וספ הונגריה  רבני  )תולדות  הגר  מארץ  הגדולים  ושם 
ריהם(, רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ. חלק א': פאקש, 
תרע"ד )1914(. חלק ב': מונקאטש, תרע"ד )1914(. חלק 
אחרון,  קונטרס  עם   .)1915( תרע"ה  קליינווארדיין,  ג': 

קליינווארדיין תרע"ח )1918(.
]4[, ]7[126- עמ', ]4[, 129-136 עמ'; ]8[, 104 עמ', ]4 עמ'[; 
80 עמ'; 20 עמ'. ארבעת החלקים כרוכים יחד, 23 ס"מ. מצב 

טוב. כריכת קרטון פשוטה.
וישנם הבדלים רבים בין עותקי ספרים אלה, ראה בתק

558. Shem Ha'Gedolim Me'Eretz 
Hagar- Four Parts  
Shem Ha'Gedolim Me'Eretz Hagar (the his-
tory of Hungarian rabbis and their books), 
by Rabbi Pinchas Zelig HaCohen Shwartz. 
Part 1: Paks, 1914. Part 2: Mukachevo, 1914. 
Part 3: Kleinwardein (Kisvarda) 1915. Part 4: 
Kleinwardein 1918.
[4], 126-[7] pages, [4], 129-136 pages; [8], 104 
pages, [4 pages]; 20 pages. The four parts are 
bound together, 23cm. Good condition. Simple 
cardboard covers.
Many differences 

Opening Price: $100

ליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0168816.

פתיחה: $100
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559. אגודת משפחת איגר / אגרות סופרים
מחבר,  שם  ללא   .1913-1990 איגר  משפחת  1. אגודת 
]1990[. ביבליוגרפיה של כתבי רבני משפחת איגר וכן 

36 אילנות יוחסין מפורטים לענפי המשפחה השונים.
2. איגרות סופרים, מכתבי קודש ממשפחת איגר-סופר 
ומגדולי ישראל, אשר ערכו מכתבים אליהם, רבי שלמה 

סופר. וינה-בודפשט, ]תרפ"ח 1928[.
תמונות רבי שלמה סופר, רבי עקיבא אייגר, רבי שלמה 

אייגר, רבי משה סופר ורבנים נוספים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

560. זכרון בספר - עותק מהופך
ותול מגילה  מסכת  על  חידושים  בספר,  זכרון  וספר 

"עולת  )בעל  קוידער  שמואל  רבי  הגאון  המחבר  דות 
שמואל"(. סוליש, תרצ"ז 1937.

במהופך,  זה  בעותק  נעשו  והכריכה  הגליונות  חיתוך 
משמאל לימין.

]9[, ד-לט עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב, כריכה מקורית עם שער 

559. The Eiger Family Association 
/ Igrot Sofrim  
1. The Eiger Family Association 1913-1990. 
Bibliography of the Eiger family Rabbis’ writ-
ings as well as 36 family trees detailing the vari-
ous branches of the family.
2. Igrot Sofrim, Letters by Eiger-Sofer and 
by leading Jews who wrote to them, by Rabbi 
Shlomo Sofer. Vienna-Budapest, 1928.
Pictures of Rabbi Shlomo Sofer, Rabbi Akiva 
Eiger, Rabbi Shlomo Eiger, Rabbi Moshe Sofer 
and other rabbis.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $150

560. Zikaron BaSefer – a Reverse 
Copy  
The book Zikaron BaSefer, novella on the 
Tractate Megilla and the history of the author, 
Rabbi Shmuel Kauder (author of Olat Shmuel). 
Solisch, 1937.
The sheets and cover were cut reversely in this 
copy, from left to right. 
[9], 4-38 pages. 22cm. Good condition, original 
cover with an additional title page printed and 
pasted on the left cover.

Opening Price: $150

נוסף מודפס ומודבק על הכריכה השמאלית.

פתיחה: $150

561
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561. שמונה ספרי הספדים
אב"ד  סג"ל  יחזקאל  רבי  על  הספד   – אבי  1. אבל 
בומסלא, מאת רבי ליב הלוי גלוגא. פראג, תקפ"ב 1821.
התורה...  שר  פטירת  על  בכי  "קול   – נהי  2. קול 
רשכבה"ג אדמו"ר יצחק אלחנן ]ספקטור[ זצ"ל...", מאת 

רבי שלמה יחזקאל סג"ל. וילנא, תרנ"ז 1896.
שרגא  רבי  על:  הספדים   - דהספידא  מילי  3. מאמר 
נתן דוד אב"ד שידלאווצי,  ובנו רבי  יאיר מביאלאבזעג 
רבי משה יהודה ליב שפירא אב"ד סאסוב, ורבי אליעזר 
אלעזר  חיים  רבי  מאת  בערעגסאס,  רבדק"ק  צוקער 

שפירא ממונקאטש. ברטיסלבה, תרפ"ב ]1922[.
רבי  האדמו"ר  על  הספד   - הפרח  אבידת  4. קונטרס 

פנחס חיים טויב מראזדאל. מרגיטה, תרצ"ו ]1936[. 
– הספד על האדמו"ר ממונקאטש  דחיי"ם  5-6. יקרא 
רבי חיים אלעזר שפירא ועל רבי חיים צבי עהרענרייך 
אב"ד מאד, מאת רבי שלמה זלמן עהרענרייך. שאמלוי, 

]תרפ"ח, צ"ל: תרצ"ח[ 1937. 
מצורף: "הספד מר" על רבי אברהם שמואל בנימין סופר 
אב"ד פרשבורג. ]דפים מתוך ספר "תורת יחזקאל", מאת 

רבי אברהם יחזקאל רייך. גלנטה, תרפ"ט[.
האדמו"ר  על  הספד   – לברכה  צדיק  זכר  7. קונטרס 
ממונקאטש רבי חיים אלעזר שפירא, מאת רבי שלמה 

צוקער. קליינווארדיין, תרצ"ח ]1938[. 
ששון.  דוד  רבי  פטירת  על  הספד   - לדוד  8. שושנים 

ווארשא, ]תר"ם[ 1880. )מעטפות וכריכה, מקוריים(.

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

561. Eight Eulogy Books   
1. Evel Avi – eulogy for Rabbi Yechezkel Segal 
Av Beit Din of Bumsle, by Rabbi Leib HaLevi 
Gloga. Prague, 1821.
2. Kol Nehi – “mourning and lamentation 
upon the death of the Torah giant… the Admor 
Rabbi Yitzchak Elchanan Spector”, by Rabbi 
Shlomo Yechezkel Segal. Vilna, 1896.
3. Ma’amar Milei DeHespeda – eulogies for: 
Rabbi Shraga Ya’ir from Białobrzegi and his son 
Rabbi Natan David Av Beit Din of Shidlovtzi, 
Rabbi Moshe Yehudah Leib Shapiro Av Beit 
Din of Sassov, and Rabbi Eliezer Tzuker rabbi 
of Beregsaz, by Rabbi Chaim Elazar Shapiro of 
Munkatch. Bratislava, [1922].
4. Avedat HaPerach Pamphlet – eulogy for 
the Admor Rabbi Pinchas Chaim Taub of 
Radzal. Rozlo. Margita, [1936].
5-6. Yikrah D’Chaim – eulogy for the Admor 
of Munkach Rabbi Chaim Elazar Shapiro and 
for Rabbi Chaim Zvi Ehrenreich Av Beit Din 
of Mad, by Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich. 
Shamloi, [1928, should be: 1937].
Attached: “Hesped Mar” for Rabbi Avraham 
Shmuel Binyamin Sofer Av Beit Din of 
Pressburg. [Pages from the book Toraht 
Yechezkel, by Rabbi Avraham Yechezkel Reich. 
Galanta, 1929]. 
7. Zecher Tzadik Livracha – eulogy for 
the Admor of Munkach Rabbi Chaim 
Elazar Shapiro, by Rabbi Shlomo Zucker. 
Kleinwardein, [1938].
8. Shoshanim LeDavid – eulogy upon the 
death of Rabbi David Sasson. Warsaw, 1880. 
(Original covers and binding).
Various sizes and conditions. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $400

562. שני הספדים – ברסלוי
1. מספד מר, על פטירת רבי מיכאל שמעון מייא ]נפטר 
תקצ"ג. מגאוני דורו, מח"ס חידושי הגהות על הטורים[, 
]תקצ"ג  ברעסלויא,  לעווענשטאם.  מרדכי  רבי  מאת 

.]1833
רוחי... בעת הצבתי  ה' את  העיר  2. "מזכרת את אשר 
מצבת אבן על קבר זוגתי... מ' צירל בת הרב הגאון מו"ח 
מיכאל שמעון מייא...", מאת רבי מרדכי לעווענשטאם. 

ברעסלויא, ]תקצ"ו 1836[.

בנו  מברסלוי,  ספרים  ומחבר  רב  לוונשטם,  מרדכי  רבי 
של הגאון רבי אריה ליב אב"ד רוטרדם בעל "פני אריה", 

ווחתנו של הגאון רבי מיכאל שמעון מייא המדפיס מבר
סלוי, המחבר "חידושי הגהות" על הטור.

ללא  מנותקים.  דפים  טוב.  מצב  ס"מ.   17 עמ'.   18 עמ';   40
כריכות.

פתיחה: $300
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563. אבני זכרון – מצבות קראיות – וילנה, 
תרל"ב

אבני זכרון לבני ישראל בארץ קירים, אשר חפר ומצא ... 
אברהם ירושלמי פירקאוויץ )פירקוביץ(. וילנה, תרל"ב 

 .]1872[
ובקווקז, בעיקר  תיאור מסעותיו של פירקוביץ בקרים 
בשנים תקצ"ט-תר"ט, בהם אסף ספרים עתיקים וכתבי-
רבות של  רשימות  כולל  יהודיות.  וקהילות  מגניזות  יד 
בסופו  מקופלים  לוחות-תמונות   15 וכן  מצבות  נוסחי 
 ,)1787-1874( פירקוביץ  בכל הטפסים(.  נמצאים  )אינם 
חכם דת הקראים ואספן כתבי-יד וספרים עתיקים. זייף 
מצבות רבות על-מנת להוכיח את קדמות הישוב הקראי 

בקרים.
]2[, 16, 104; 256 עמ', פורטרט, ]15[ דפי-תמונות מקופלים. 

21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $120

562. Two Eulogies – Breslau  
1. Bitter eulogy upon the death of Rabbi 
Michael Shimon Mai [passed away in 1833. 
Among the geniuses of his generation, author 
of Chidushei Hagahot on the Turim], by Rabbi 
Mordechai Levenstam. Breslau, [1833].
2. “In remembrance of HaShem awakening 
my soul… while placing a stone on the tomb-
stone of my spouse… Tzirel daughter of Rabbi 
Michael Shimon Mai…”, by Rabbi Mordechai 
Levenstam. Breslau, [1836].
Rabbi Mordechai Levenstam, rabbi and author 
from Breslau, son of Rabbi Aryeh Leib Av Beit 
Din of Rotterdam author of Pnei Aryeh, and 
son-in-law of Rabbi Michael Shimon Mai of 
Breslau. 
40 pages; 18 pages. 17cm. Good condition. 
Detached pages. Without bindings. 

Opening Price: $300

563. Commemorative Stones – 
Karaite Tombstones – Vilna, 1872 
Commemorative stones from the Jews in 
Crimea, excavated and discovered by Avraham 
Yerushalmi Perkowitz. Vilna, [1872].
A description of Perkowitz’s journey through 
Crimea and Caucasia, mainly through the 
years 1839-1849, during which he collected an-
cient books and manuscripts from archives and 
Jewish communities. Includes numerous lists 
of the tombstones’ inscriptions and 15 folded 
picture-charts. Not exist in all copies.
Perkowitz (1787-1874), well versed in Karaite 
Theology, antique books and manuscripts col-
lector. Forged numerous tombstones in order to 
prove the antiquity of the Karaite settlement in 
Crimea.
[2],16, 104; 256 pages, portrait, [15] folded pho-
tograph leaves. 21.5cm. Good condition. Stains.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $120

564. סדר ההערכה – מנטובה, תקל"ד
עיר  בני  עליהם  וקבלו  שקיימו  ההערכה...  "סדר  ספר 
הקהילה.  ומסי  הקהל  קופת  תקנות  קובץ  מנטובה...", 

מנטובה, ]תקל"ד 1773[.
בשער  תקל"ז  שנת  אזכור  בתקל"ד.  נדפסו  התקנות 
מתייחסת לתאריך פקיעת התוקף של התקנות, כעבור 

שלש שנים.
ח עמ'. 24 ס"מ. מצב טוב מאד. חותמת. לא כרוך.

פתיחה: $250
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564. Seder HaHa’aracha – 
Mantova, 1774  
“Seder HaHa’aracha… which the members of 
the city of Mantova took upon themselves…”, 
collection of regulations of the public fund and 
communal taxes. Mantova, [1773].
The regulations were printed in 1774. The cita-
tion of the year 1777 on the title page refers 
to the expiration date of the regulations, after 
three years. 
8 pages. 24cm. Very good condition. Stamp. 
Unbound. 

Opening Price: $250

565. שיר ליום הולדתו של נפוליאון 
בונפרטה – פריז, תקס"ז

"למנצח שיר מזמור, ביום הלדת הקיסר ומלך נפולאון 
ראשון", מאת מזל טוב מודינה. פריז, תקס"ז 1806. 

נפוליאון  של  הולדתו  יום  לכבוד  בתים  בן שמונה  שיר 
בונפרטה, קיסר צרפת. נאמר בבית-כנסת בפריז. פותח: 
קולו  יוצא  כחתן  הוא   / זורח  נגלות שמש  הגלות  "עת 

ישמיע". עברית ואיטלקית עמוד מול עמוד. 
העטיפה  על  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   1  ,]9[

ובשולי הדפים.

פתיחה: $200

565. Poem for Napoleon 
Bonaparte's Birthday – Paris, 1806 
"A poem for the birthday of the Caesar and 
King Napoleon the First", by Mazal Tov 
Modina. Paris, 1806.
A poem of eight stanzas in honor of the birth-
day of Napoleon Bonaparte, the Caesar of 
France. Said in synagogue in France. Hebrew 
and Italian, one page opposite another.
[9], 1 page, 21cm. Good condition. Few stains on 
cover and margins. 

Opening Price: $200

566. שיר לכבוד מלך פולין וליטא 
– ווארשא

שירה חדשה שבחו היהודים למלך גדול חכמה ובינה... 
שנת  ציון  ללא  ווארשא,  אויגוסטוס.  סטאניסלאויס 

הדפסה ]תרע"ה 1915 בערך[ . 
שיר ארוך לכבודו של סטניסלב אוגוסטוס פוניאטובסקי, 
ועברית,  פולנית   .1764-1795 בשנים  וליטא  פולין  מלך 
נדפס  אשר  שיר  של  חוזרת  ]הדפסה  עמוד.  מול  עמוד 
לראשונה בשנת תקנ"ב 1792 והיה לספר העברי הראשון 

אשר נדפס בווארשא[.
8 עמ', 25 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול וקרעים. 

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $150

566. A Poem in Honor of the King 
of Poland and Lithuania  
A new song of praise by the Jews to the wise 
and great King Stanisllaw Augustos. Warsaw, 
no mention of the year of print [c.1915].
Lengthy poem honoring Stanisllaw Augustos 
Poniatowsk, King of Poland and Lithunia 
through the years 1764-1795. Polish and 
Hebrew pages facing each other. [Reprint of a 
poem which was first printed in 1792 and was 
the first Hebrew book ever printed in Warsaw].
8 pages, 25cm. Fair condition. Stains, folding 
marks and tears.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $150
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568. אוסף חוברות באיטלקית
עבור  שנדפסו  או  יהודים  לארועים  חוברות  אוסף 
ביאלה,  טורינו,  )פדובה,  איטליה  היהודית.  הקהילה 

ליוורנו ופירנצה(, 1858-1934.
Collezione-moretti di libri utili d'istruzione 
e d'educazione per la gioventu' Israelitica; 
Nell Oratorio Israelitico di Casale; Panegirico 
del celebre e dotto Rabbino Maggiore Israel 
Beniamino Bassani; Sermone pronunciato 
nel tempio Israelitico; Legge e Regolamento 
4 Luglio 1857, Sulle Universita Israelitiche; 
Breve Studio dei religiosi doveri ad uso delle 
giovinette Israelite; Note autorizzate dopo 
la discussione a favore… Samuele Colombo 
Rabbino Maggiore; Riparla il Fanatico (contro 
la Conclusionale dell' avv. Angiolo Coen); Il 
museo della comunita Israelitica di Livorno; 
Alla comunita Ebraica di Firenze.

סה"כ 10 חוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

567. תפילה להצלחת צבאות איטליה – 
ליוורנו, 1886

]תרכ"ו[  ליוורנו,  איטאליא.  צבאות  להצלחת  תפלה 
1866. התפילה פותחת: אתה רב מחולל כל אל-הי עולם.

עברית ואיטלקית, עמוד מול עמוד.
]6[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב. דפים רופפים. בלאי וקרעים. מעט 

כתמים.

פתיחה: $180

568. Collection of Booklets in 
Italian   
Collection of booklets for Jewish occasions or 
booklets printed for the Jewish congregation. 
Italy (Padua, Torino, Biella, Livorno, Firenze), 
1858-1934.
Collezione-moretti di libri utili d'istruzione 
e d'educazione per la gioventu' Israelitica; 
Nell Oratorio Israelitico di Casale; Panegirico 
del celebre e dotto Rabbino Maggiore Israel 
Beniamino Bassani; Sermone pronunciato 
nel tempio Israelitico; Legge e Regolamento 4 
Luglio 1857, Sulle Universita Israelitiche; Breve 
Studio dei religiosi doveri ad uso delle giovinette 
Israelite; Note autorizzate dopo la discussione a 
favore… Samuele Colombo Rabbino Maggiore; 
Riparla il Fanatico (contro la Conclusionale dell' 
avv. Angiolo Coen); Il museo della comunita 
Israelitica di Livorno; Alla comunita Ebraica di 
Firenze.
Total of 10 booklets, various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

567. Prayer for the Success of the 
Italian Troops – Livorno, 1886
Prayer for the success of the Italian troops. 
Livorno, 1866. The prayer opens with: You are 
the generator of all. 
Hebrew and Italian, pages facing each other. 
[6] leaves. 21cm. Good condition. Loose pages. 
Wear and tear. Few stains. 

Opening Price: $180
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568



  375 |  מחקר וביבליוגרפיה

מחקר וביבליוגרפיה
Research and Bibliography

569. לקסיקון ראשי תיבות – פארמה, 
תרמ"ב – כתב-יד בדפוס ליטוגרפי

Abbreviature e sigle – לקסיקון ראשי תיבות   1700
)איטליה(,  פארמה   .Pietro Perreau מאת  בעברית, 

]תרמ"ב[ 1882. כתב-יד בדפוס ליטוגרפי.
מכיל 1700 ראשי תיבות ופענוחם. 

חתימת בעלים לועזית בשער. הגהות והוספות בכתב-יד 
בגוף הספר, בעברית ולועזית.

עברית ואיטלקית.
]1[,     , 84. ]נדפס משמאל לימין[. 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

כריכה מקורית משופשפת.
על  רק  לנו  ידוע  הלאומית.  בספריה  אינו  נדיר, 
במילאנו  הלאומית  בספריה  נוספים:  עותקים  שני 

ובאוניברסיטת קיימברידג'.

פתיחה: $150

IV

569. Lexicon of Acronyms – 
Parma, 1882 – Manuscript in 
Lithograph Print  
Lexicon of Acronyms in Hebrew – 1700 
Abbreviature e sigle by Pietro Perreau, Parma 
(Italy), 1882. Manuscript in lithograph print.
Consists of 1700 acronyms and their solutions.
Owners' signatures in Italian on title page. 
Glosses and codicils handwritten in the actual 
book, in Hebrew and Italian.
Hebrew and Italian.
[1], IV, 84. [Printed from left to right]. 29cm. Good 
condition. Original binding, rubbed.
Rare, not found in the National Library. As far 
as we are aware, there are only two additional 
copies: In the National Library in Milan and in 
Cambridge University.

Opening Price: $150

570. ספרי אסטרונומיה, מדע ומתמטיקה
 .]1743 ]תק"ג  יעסניץ,  גאנז.  דוד  רבי  ונעים,  1. נחמד 
החודש  וקדוש  התכונה  "חכמות  ראשונה.  מהדורה 
מפת  להבין  אקלימים  כל  וידיעת  הכוכבים...  ומדידות 
עמ'   20 כולל  רבים,  ואיורים  תרשימים  העולם...". 

בלטינית. 
ווארשא,  שליפירז.  יוסף  רבי  פענח,  צפנת  2. ספר 
מחלקותיהם...  לכל  החשבון  דרכי  "כל   .1861 ]תרכ"א[ 
לוח  כולל  בו".  קורא  כל  ירוץ  למען  וקל  צח  בלשון 

מקופל גדול – "כליל החשבון" )לוח הכפל(. 
והרפתקאות  והתלאות...  ]המאורעות  סוערת,  3. אניה 
ווילם  ]מאת  וביבשה[,  בים  האניות  לאנשי  מצא  אשר 
תדי"ר  ווארשא,  בונטקו[.  הורן  וואן  איסבראנטסזון 
1854. כולל: "התלאות ומאורעות שאירעו להשר צבא... 
הצפוני  הקרח  ים  על  נסע...  אשר  )האלאנד(  ממדינת 

בשנת תנ"ו". 
4. ספר בן ישי, יבאר ללמוד... סדר חשבון העתים, לרבי 
 .1827 ]תקפ"ז[  וינה,  מטריאסטה.  ינייסי  שלום  יהודה 

לוח לחישוב שנים, מולדות החודשים, תקופות וקביעות 
המועדים, לק"ס שנים )עד שנת תשמ"א 1981(. הביאורים 
)הלוחות  עמוד  מול  עמוד  ואיטלקית,  בעברית  נדפסו 
בעברית בלבד(. בדף השער הקדשה בכת"י עם חתימה 

מזרחית מעוטרת: "מאתי הצעיר יעקב מילדולה ס"ט". 

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

569

570



 אוקטובר 2010 |  376

571. ספרי פילוסופיה ומדע
דעות  מקור  אודות  על  מחקר  דברי  האמת,  1. קנאת 
וויען,  מיזס.  ליב  יהודה  רבי  מאת  ישראל,  בני  ומנהגי 
רבות  הערות  שמידט.  אנטון  בדפוס   ,1828 ]תקפ"ח[ 

בכתב-יד.
2. יסוד מורא וסוד תורה, רבי אברהם אבן-עזרא. פראג, 

]תקצ"ג[ 1833. כולל ארבעה לוחות-תרשימים בסופו. 
אסטרונוו בנושא  לשאלות  תשובות  אילם,  3. ספר 
)היש"ר  דלמדיגו  שלמה  יוסף  מרבי  ומתמטיקה,  מיה 
שערים  )עם  נוספים  חלקים  ארבעה  כולל  מקנדיא"ה( 
מעין  ה',  גבורות  שמים,  חקות  גנים,  מעין  נפרדים(: 
 .]1864-1867[ תרכ"ד-תרכ"ח  )אודסה(,  אדעסא  חתום. 
רבים.  ותרשימים  טבלאות  לוחות,  שניה.  מהדורה 

פורטרט המחבר.

גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

571. Philosophy and Science 
Books  
1. Kinat HaEmet, study of the source of the 
beliefs and customs of the Jewish people, by 
Rabbi Yehuda Leib Mizes. Wein, 1828, Anton 
Shmidt Printing. (Many handwritten notes).
2. Yesod Mora V’Sod Torah, Rabbi Avraham 
Ebn-Ezra. Prague, 1833. Includes four tables of 
sketches at the end.
3. Sefer Ileim, answers to questions on as-
tronomy and mathematics, by Rabbi Yoseph 
Shlomo Dalmedigo includes four additional 
parts (with separate title pages): Ma’ayan 
Ganim, Chukot Shamayim, Gevurot Hashem, 
Ma’ayan Chatum. Odessa, 1864-1867. Second 
edition. Tables, charts and many sketches. 
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

570. Astronomy, Science and 
Mathematics Books 
1. Nechmad V’Na’im, Rabbi David Ganz. 
Yashnitze, [1743]. First edition. “The wisdom 
of astronomy and Kiddush HaChodesh 
(Sanctification of the New Moon) and measuring 
the stars… and knowing all the climates to un-
derstand the map of the world… “. Many sketches 
and illustrations, including 20 pages in Latin.
2. Tzofnat Pa’aneach, by Rabbi Yoseph 
Shlifirz. Warsaw, 1861. “All manner of arith-
metic of all categories… in clear easy language 
that is understood by all”. Includes a large 
folded table – the multiplication table.
3. Onia So’eret, [the events and troubles… 
and adventures that happened to sailors at sea 
and on dry land], [by William Isbrantszon Van 
Horn Bontko]. Warsaw, 1854.
Includes: “The troubles and events that happened 
to the general… from The Country (Holland) 
that traveled… on the North Sea in 1696.
4. Ben Yishai, explains… the calculations 
of time, by Rabbi Yehuda Shalom Yenaisi of 
Trieste. Vienna. 1827. A table for calculating 
years, new moons, tekufot and setting dates 
of festivals, for 160 years (until 1981). The ex-
planations are printed in Hebrew and Italian, 
one page opposite another (the tables are only 
in Hebrew). On the title page is a handwritten 
dedication with a decorated Oriental signature: 
“Ya’akov Mildola”.
Varied size and condition.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $300

571572
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572. מורה שורש העבר – הנובר, תקצ"ג
מורה שרש העבר. הנובר, ]תקצ"ג[ 1833. ספר להטיית 

שורשים על פי מקרא מיוחד.
דף  חסרונות,  ומעט  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   44.5 עמ',   46

אחרון קרוע בסופו. כריכה ישנה בלויה.
ונדיר. אינו נזכר בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. בתק

ליטור וינוגרד ורוזנפלד מופיע כי ישנם 44 עמ', בעותק 
שלפנינו יש דף נוסף.

פתיחה: $150

572. More Shoresh HaEver – 
Hanover, 1833  
More Shoresh HaEver. Hanover, 1833.
Book for use of Word Roots in Hebrew 
Grammar.
Not in Bibliography Institution CD. In 
Winograd and Rosenfeld CD appears 44 pages. 
This copy has an additional page.
46 pages, 44.5cm. Fair condition. Stains and 
minor losses, last page torn. Rare.

Opening Price: $150

573. רשימות-ספרים – אמשטרדם
שופרות,  מלבושים,  תורה,  ספרי  ספרים,  1. רשימת 
 )Levisson( לויזון  הספרים  סוחרי  וטליתות.  מגלות 
של  רשימות   .1896 אמשטרדם,   .)Proops( ופרופס 

1847 ספרים ותשמישי קדושה. 
תורה,  ספרי  יד,  כתבי  ספרים,  מכירת  של  2. רשימה 
מגלות, כלי קדש וכו'. קטלוג של סוחרי הספרים לויזון 
ספרים   1798 של  רשימות   .1903 אמשטרדם,  ופרופס. 

ותשמישי קדושה.
 .Katalog No. 33 – Bibliotheca Judaica Iberica .3
Louis Lamm(, אמשו )בית-מסחר לספרים לואיס לם 
טרדם, 1903. רשימות של 1,244 ספרים, בחלוקה לפי 

נושאים. הכותרים העבריים נדפסו בעברית.
4. רשימת ספרים חדשים גם ישנים וכתבי יד יקרי המו

573. Book Lists – Amsterdam 
1. List of books, Sifrei Torah, Shofars, Megilot 
and Talitot. Proops and Levisson booksellers. 
Amsterdam, 1896. Lists of 1847 books and 
Judaica.
2. List of books, manuscripts, Sifrei Torah, 
Megilot and Judaica sale. Levisson and Proops 
booksellers’ catalogue. Amsterdam, 1903. Lists 
of 1798 books and Judaica.
3. Katalog No. 33 – Bibliotheca Judaica 
Iberica. Louis Lamm book store, Amsterdam, 
1903. Lists of 1,244 books, divided by subjects. 
Hebrew titles printed in Hebrew.
4. List of new and old books and valuable 
manuscripts, collected by Rabbi Yaakov 
Naftali Hertz Levi throughout his lifetime and 
edited by Rabbi Shmuel son of Rabbi Aharon 
Zeligman. Amsterdam, [1905]. Lists of over 
3,700 books.
5. Katalog 6 – Hebraica Judaica. A. Packter 
book store, Amsterdam, October 1937. Lists of 
871 books. Hebrew titles printed in Hebrew.
A total of 5 booklets, some hard bound. Varying 
sizes and condition.

Opening Price: $300

ציאות, אשר אסף וקבץ בחייו והשאיר אחריו רבי יעקב 
נפתלי הירץ לוי )ינה"ל(, בעריכת רבי שמואל ב"ר אהרן 
של  רשימות   .]1905[ תרס"ה  אמשטרדם,  זעעליגמנן. 

למעלה מ-3,700 ספרים.
בית-מסחר   .Katalog 6 – Hebraica Judaica .5
 .1937 אוקטובר  אמשטרדם,   ,A. Packter לספרים 
נדפסו  העבריים  הכותרים  ספרים.   871 של  רשימות 

בעברית.

ומצב  גודל  קשה.  בכריכה  נכרכו  חלקן  חוברות,   5 סה"כ 
משתנים.

פתיחה: $300

573
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574. תריסר רשימות-ספרים - גרמניה
וסוו בתי-מסחר  של  רשימות-ספרים  ובהן  חוברות   12
ה-20.  המאה  ראשית  ה-19,  המאה  סוף  שונים,  חרים 
כל חוברת כוללת רשימות של מאות עד אלפי ספרים 

עבריים, המוצעים למכירה, בידי בתי-המסחר הבאים:
סנגר ופרידברג )Sänger & Friedberg, שני קטלוגים(, 
דמיין;  פרנקפורט  קויפפמאנן,  י.  דמיין;  פרנקפורט 
מ.  דמיין;  פרנקפורט   ,)S. Wahrmann( וואהרמן  ש. 
טופילובו וולף  ברלין;   ,)M. Poppelauer )פופלאואר 
 H. קלן;  ארבעה קטלוגים(,   ,Wolf Topilowsky( סקי 
ַהאֶלה   ,H. W. Schmidt  ;)1870( ברסלאו   ,Skutsch

)1866(; Julius Benzian, ברלין )1872(. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

575. אוסף רשימות-ספרים – בימ"ס 
במברגר את וואהרמן

רשימות-ספרים   9 עתיקים.  עברים  ספרים   ,Hebraica
וואהרמן בירוש ובהוצאת בימ"ס לספרים במברגר את 

לים ]תחלה ברחוב המלך ג'ורג' ואח"כ ברחוב הסולל[, 
תרצ"ו-תש"ג ]1936-1943[.

כל רשימה ממוספרת, האוסף כולל רשימות: 9, 11, 13, 
16, 19, 23, 25, 27 ו-29. אחת הרשימות כוללת מספר 

אינקונבולות.
21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $120

574. Twelve book Lists – Germany  
12 booklets with book lists from various busi-
nesses and sellers, end of the 19th beginning of 
the 20th century. Each booklet has lists of hun-
dreds to thousands of Hebrew books offered for 
sale by the following book dealers:
Sänger & Friedberg (2 catalogues), Frankfurt 
am Main; J. Kauffmann, Frankfurt am Main; S. 
Wahrmann, Frankfurt am Main; M. Poppelauer, 
Berlin; Wolf Topilowsky (4 catalogues), Koeln; 
H. Skutsch, Breslau (1870); H. W. Schmidt, 
Halle (1866); Julius Benzian, Berlin (1872).
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $400

575. Book List Collection - 
Bamberger & Wahrmann 
Hebraica, antique Hebrew books. 9 book lists 
published by the Bamberger & Wahrmann 
book business in Jerusalem [first located on 
King George street then moved to Ha-Sollel 
street], [1936-1943].
Every list is numbered, the collection includes 
the following lists: 9, 11, 13,16,19, 23, 25,27 and 
29. One of the lists includes a few incunabula.
21.5cm. Good-fair condition.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $120

574575
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576. חוברות מחקר וביבליוגרפיה בנושא 
כתבי-יד ואינקונבולות

1. מזכיר לבני רשף, רשימת כתבי-יד מעזבון רבי שמחה 
פינסקער, מאת יהודה ברד"ה. וינה, תרכ"ט ]1869[. 

בבתי-עקד הספרים  נמצאו  2. מטמוני מסתרים, אשר 
בברלין, לונדון ואוקספורד, מאת חיים בראדי. קראקא, 

תרנ"ד ]1894[. 
]אינקונו  Hebraische Inkunabeln 1475-1494H .3

בולות עבריות[, קטלוג 71 מאת דוד פרנקל, וינה. 
 Einige Kabbalistische Handschriften im .4
Britischen Museum ]על כתבי-יד קבליים במוזיאון 
גרמנית,   .1932 ירושלים,  גרשום שלום.  הבריטי[, מאת 

הקדשה לאברהם יערי. 
 Jiddische Handschriften in Breslau, Dr. S. .5
Loweinger und Dr. B. Weinryb ]כתבי-יד יהודיים 

בברסלאו[. בודפשט, ]תרצ"ו[ 1936. 
 Early Hebrew printing in Spain and .6
Portugal ]הדפוס העברי המוקדם בספרד ופורטוגל[, 

מאת יהושע בלוך. ניו-יורק, ]תרצ"ח[ 1938. 
מאוסף  ומסמכים  עבריים  כתבי-יד  של  7. ]רשימה 

ססיל רות, אוקספורד[, 1950. 
]אינקונו  An Unidentified Hebrew IncunableH .8

בולה עברית בלתי-מזוהה[, תדפיס, ]תשי"ח[ 1958. 
 Kongelige 9. ]קטלוג האינקונבולות באוסף הספריה 

Bibliotek[. קופנהגן, ]תשכ"ג[ 1963. 
10. הזיקה שבין ביכורי הדפוס העברי לבין כתבי-היד, 

מאת מלאכי בית אריה. תשל"ו.
 Nel quinto centenario delle prime stampe .11
ebraich (1475-1975), ]       שנה לדפוס העברי[, מאת 

דניאל נסים. פדובה, ]תשל"ו[ 1976. איטלקית.
 Sonderdruck aus dem Gutenberg-Jahrbuch .12
משנת  גוטנברג  מדפוס  פריט  בנושא  תדפיס   ,1979

1476, מאת אברהם רוזנטל. 

סה"כ תריסר חוברות, גודל ומצב משתנים. 
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

500

576. Research and Bibliography 
Booklets on Manuscripts and 
Incunabula 
1. Mazkir Li-Vnei Reshef, list of manuscripts 
from the bequest of Rabbi Simcha Pinsker, by 
Yehuda Bardah. Vienna, [1869].
2. Matmonei Miztarim, found at the librar-
ies in Berlin, London and Oxford, by Chaim 
Brody. Krakow, [1894].
3. Hebraische Inkunabeln 1475-1494 [Hebraic 
Incunabula], catalogue 71 by David Frankel, 
Vienna.
4. Einige Kabbalistische Handschriften im 
Britischen Museum [on Kabbalistic writings 
at the British Museum], by Gershom Shalom. 
Jerusalem, 1932. German, dedication to 
Avraham Ya’ari.
5. Jiddische Handschriften in Breslau, Dr. 
S. Loweinger und Dr. B. Weinryb [Jewish 
Manuscripts in Breslau]. Budapest, 1936.
6. Early Hebrew printing in Spain and 
Portugal, by Yehoshua Bloch. New York, 1938.
7. [Hebrew Manuscript List and Documents 
from the Cecil Roth Collection, Oxford], 1950.
8. Unidentified Hebrew Incunabula, printout, 
1958.
9. [Catalogue of Incunabula in the Library 
Collection Kongelige Bibliotek]. Copenhagen, 
1963.
10. Ha-Zika She-Bein Bikurei Ha-Defus Ha-
Ivri le-Vein Kitvei Ha-Yad, [The Connection 
Between Hebraic Incunabula and Manuscripts], 
by Malachi Beit Aryeh. 1976.
11. Nel quinto centenario delle prime stampe 
ebraich (1475-1975), [500 years of Hebraic 
print], by Daniel Nissim. Padova, 1976. Italian.
12. Sonderdruck aus dem Gutenberg-Jahrbuch 
1979, printout on an item from the Gutenberg 
print from the year 1476, by Avraham 

Rosenthal. 
A total of 12 booklets, varying sizes and 
conditions.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $400

576
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577. כתבי-יד עבריים בספרייה הלאומית 
הרוסית בסט. פטרסבורג

 Catalog Der Hebraischen Bibelhandschriften
 der Kaiserlichen offentlichen bibliothek in St.
Perersburg, A. Harkavy und H. L. Strack ]קטלוג 
כתבי-יד עבריים של התנ"ך בספרייה הלאומית הרוסית  
]תרל"ה[  ולייפציג,  פטרסבורג  סט.  פטרסבורג[.  בסט. 

 .1875
קטלוג מקיף של כתבי-יד עבריים באוסף הספרייה, עם 

ציטוטים רבים בעברית.
.Strack בדף השער הקדשה חתומה מהמחבר

כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5 עמ',   297  ,]1[  ,       ,]2[
כריכת קרטון עם שדרת עור, מעט בלויה.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $150

XXXIII

577. Hebrew Manuscripts in the 
Russian National Library of St. 
Petersburg  
Catalog Der Hebraischen Bibelhandschriften 
der Kaiserlichen offentlichen bibliothek in 
St. Petersburg, A. Harkavy und H. L. Strack 
[Catalogue of the Hebrew Bible manuscripts in 
the Russian National Library of St. Petersburg]. 
St. Petersburg and Leipzig, 1875.
Thorough catalogue of the Hebrew manuscript 
library collection, with numerous Hebrew 
quotes.
Dedication on the title page, signed by the 
author Strack.
[2], XXXIII, [1], 297 pages, 22.5cm. Good condi-
tion. Stains. Cardboard binding with leather 
spine, slightly worn.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

578. קטלוג הספרים העבריים בספריית 
הבודליאנה ובספריית המוזיאון הבריטי

 A concise catalogue of the Hebrew printed .1
 .books in the Bodleian Library, A. E. Cowley
בספריית  המודפסים  העבריים  הספרים  של  ]קטלוג 
1971. אנגלית, הכותרים מופיו  הבודליאנה[. אוקספורד,

עים בעברית. 
 Catalogue of the Hebrew books in the .2
 .Library of The British Museum, J. Zender
המוזיאון  בספריית  העבריים  הספרים  של  ]קטלוג 

הבריטי[. לונדון, 1964. 
מהדורות  של  חוזרות  הדפסות  הנם  הקטלוגים  שני 

קדומות יותר.

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

578. Catalogue of the Hebrew 
Books in the Bodleian Library and 
the British Museum 
1. A concise catalogue of the Hebrew printed 
books in the Bodleian Library, A. E. Cowley. 
Oxford, 1971. English, titles appear in Hebrew.
2. Catalogue of the Hebrew books in the 
Library of The British Museum, J. Zender. 
London, 1964.
Both catalogues are reprints from earlier 
editions.
Varying sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.

Opening Price: $200

577578



  381 |  מחקר וביבליוגרפיה

579. אוסף חוברות ותדפיסים ביבליוגרפיים
נושאים:  במגוון  ותדפיסים  ביבליוגרפיה  חוברות   24
רשימות  ושירה,  פיוטים  ספרי-קודש,  עברית,  ספרות 

וביבליוגרפית, פירושי נוטריקונים, ועוד, מאת מגוון בי
בליוגרפים, חוקרים ואנשי-ספר, ביניהם ח' שירמן, א"מ 

הברמן, שמואל ורסס, מאיר בניהו, ואחרים. 
המחברים,  מאת  בכתב-יד  הקדשות  מהחוברות  בחלק 

לאברהם יערי ולד"ר ישראל מהלמן.
גודל ומצב משתנים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".
רשימה מפורטת תשלח למעוניינים.

פתיחה: $200

579. Bibliography Booklets and 
Printouts Collection  
24 bibliography booklets and printouts on vari-
ous subjects: Hebrew Literature, Sifrei Kodesh, 
Liturgy and Poetry, Bibliographical lists, 
Acronym interpretations, and more. By a vari-
ety of bibliographers and researchers, among 
whom, H. Sherman, A.M Haberman, Shmuel 
Verses, Meir Benayahu and others.
Some of the booklets have handwritten dedica-
tions by the authors to Avraham Ya’ari and Dr. 
Israel Mehlman.
Varying sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.
A detailed list will be sent to those interested.

Opening Price: $200

580. Bibliography Printout and 
Booklet Collection by Avraham 
Ya’ari  
29 booklets and printouts by researcher and 
bibliographer Avraham Ya’ari, on a variety of 
subjects.
Among the booklets; “Bibliographical 
Compilations”, “Two Fundamental Editions of 
the Shivchei Ha Ba’al Shem Tov”, “The Hebrew 
Print of Ostrog”, “The Burning of the Talmud 
at Kamenitz Podolsk”, and more.
Varying sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.
A detailed list will be sent to those interested.

Opening Price: $250

580. אוסף תדפיסים וחוברות ביבליוגרפיה 
מאת אברהם יערי

29 חוברות ותדפיסים מאת הביבליוגרף והחוקר אברהם 
יערי, במגוון נושאים.

בין החוברות: "לקוטים ביבליוגרפיים", "שתי מהדורות-
יסוד של שבחי הבעש"ט", "הדפוס העברי באוסטרהא", 

"שריפת התלמוד בקאמניץ פודולסק", ועוד.
גודל ומצב משתנים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".
רשימה מפורטת תשלח למעוניינים.

פתיחה: $250 579580
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581. אוסף חוברות ותדפיסים בנושא הדפוס 
העברי

הספר  וחקר  ביבליוגרפיה  בנושאי  וספרים  חוברות   54
ביניהם:  מחברים,  מגוון  מאת  נושאים,  במגוון  העברי, 
רות,  בצלאל  עגנון,  ש"י  בן-מנחם,  נפתלי  הברמן,  א"מ 
א.  ד"ר  מונדשיין,  יהושע  יודלוב,  יצחק  בניהו,  מאיר 
אנגלית  עברית,  ואחרים.  רינגלבלום,  עמנואל  ברלינר, 

וגרמנית. 
גודל ומצב משתנים.

מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".
רשימה מפורטת תשלח למעוניינים.

פתיחה: $400

581. Booklet and Printout 
Collection on the Topic of 
Hebraic Print  
54 booklets and books on the topic of bibliogra-
phy and Hebrew Book research, on a wide range 
of topics, by various authors, among whom: 
A.M Haberman, Naftali Ben Menachem, Shai 
Agnon, Betzalel Roth, Meir Benayahu, Yitzchak 
Yudlov, Yehoshua Mondshein, Dr. A. Berliner, 
Emanuel Ringelblum, and others. 
Hebrew, English and German.
Varying sizes and conditions.
From Dr. Israel Mehlman's private collection.
A detailed list will be sent to those interested.

Opening Price: $400

582. מודעות בנושא הוצאה לאור והדפסת 
ספרים

ספרים  הדפסת  בדבר  פרסומים  ובהם  בודדים  דפים   7
והוצאתם לאור.

בשוויץ  ברוך  המדפיסים  מטעם  ביידיש-דייטש  דף 
וינה, תקע"ה 1815; דפים עם קריאה   – ואנטון שמידט 
לרכישה מוקדמת או שליחת דמי-קדימה עבור הספרים 
חנוך  רבי  ולספר מאת  "מדבר קדמות" לרבינו החיד"א 

ולה לבוא  ובתי-דפוס  מו"לים  קריאת  ערזאהן;  והעניך 
דעווא,   ,Corvin הוצאת  מאת  ספרים,  אצלם  דפיס 
רומניה; בנימין ליפשיץ, ווארשא; שתי מודעות של יעקב 

ווידער, סעאיני, רומניה.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

582. Notices Concerning 
Publishing and Printing Books  
7 single leaves of advertisements about printing 
and publishing books. 
A leaf in Yiddish-Deitsch by the printers Baruch 
Bashwitz and Anton Shmidt – Vienna, 1815; 
leaves with call for advance purchase or down-
payment for the books Midbar Kadmot of the 
Chida and a book written by Rabbi Chanoch 
Henach Erzohn; call of publishers and printing 
presses to come and use their services to print 
books, by Corvin Publishers, Deva, Romania; 
Binyamin Lifshitz, Warsaw; two advertise-
ments of Ya'akov Vider, Seini, Romania. 
Varied size and condition.

Opening Price: $120

581582
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כתבי-עת ולוחות 
Periodicals and Calendars

583. HaPeless – Rabbinical 
Monthly Publication – Berlin, 
1901-1905 – Four Volumes  
HaPeless is a monthly rabbinical publication on 
Torah, Avodah and Gemilut Chasadim, edited 
by Rabbi Eliyahu Akiva Rabinowitz from 
Poltava. Berlin, 1901-1905.
Four volumes: first, second, third and fifth 
years, twelve booklets per volume. (covers and 
inner title pages missing on the first volume).
Numerous essays by the greatest Rabbis of that 
generation, some of whom signed with their 
pseudonym. 
Rabbi Eliyahu Akiva Rabinowitz, editor, (1862-
1917, Otzar HaRabbanim 2305), was the son of 
Rabbi David Ber Rabinowitz, a famous genius 
Torah scholar, who worked a lot towards the 
strengthening of Judaism, and was the rabbi 
of Piantitzi, Kanishin and Poltova. Among the 
founders of “Agudat Israel” and founder of the 
“Ha-Modia” newspaper.
768; 774; 768; 768 pages, 22.5cm. Varying book-
lets condition in the volumes. Moth damage. 
Homogeneous cloth bindings, second volume’s 
spine is detached.
Rare. Doesn’t appear on the Bibliography 
Institute CD. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $250

583. הֶּפֶלס – ירחון רבני - ברלין, תרס"א-
תרס"ה - ארבעה כרכים

ולגמילות  לעבודה  לתורה,  רבני  ירחון  והוא  ַהֶּפֶלס, 
חסדים, בעריכת רבי אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבה. 

ברלין, תרס"א-תרס"ה ]1901-1905[. 
ארבעה כרכים: שנה ראשונה, שניה, שלישית וחמישית, 
תריסר חוברות בכרך. )בכרך הראשון חסרות המעטפות 

עם השערים הפנימיים(.
חותמים  חלקם  הדור,  רבני  מגדולי  רבים  מאמרים 

בפסבדונים.
)תרכ"ב-תרע"ז,  רבינוביץ  עקיבא  אליהו  רבי  העורך, 
אוצר הרבנים 2305(, בן רבי דוב בער רבינוביץ, רב גאון 
בפיאנטיצי,  רב  היהדות,  לחיזוק  פעלים  רב  מפורסם, 
ומייסד  ישראל"  "אגודת  ממייסדי  ופולטובה.  קנישין 

עתון "המודיע".
768; 774; 768; 768 עמ', 22.5 ס"מ. מצב הגליונות בכרכים 
השני  הכרך  שדרת  אחידות,  בד  כריכות  פגעי-עש.  משתנה. 

מנותקת.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

נדיר. אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. 

פתיחה: $250

583
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584. קבצים תורניים נדירים
במשנה,  במקרא,  תורה  חידושי  קובץ  מציון,  1. תורה 
רבי שמואל  המדפיס  בעריכת  ושו"ת.  ואגדות  בהלכות 
 .]1887-1888[ תרמ"ז-תרמ"ח  ירושלים,  צוקרמן.  הלוי 
ארבע חוברות של השנה הראשונה, החוברת הראשונה 

ושל השנה השניה והחוברת הרביעית של השנה השלי
)ש' הלוי  יחד עם המעטפות הצבעוניות.  כרוכות  שית, 

 .)604
2-3. עץ פרי / אגרת המוסר, רבי ישראל ליפקין מסלנט. 
וילנה, ]תרמ"א 1881[. מהדורה ראשונה. מאמרים בענין 
חיזוק לומדי התורה מרבי ישראל מסלאנט ומרבי יצחק 

אלחנן ספקטור. 
להגדיל  "תעודתו  סופרים,  עיטור  קובץ  עמו:  כרוך 
עם  והדעת  החכמה  גבולי  ולהרחיב  ולהאדירה  תורה 
יראת ה'", בעריכת רבי אברהם יצחק הכהן קוק. וילנה, 
תרמ"ח ]1888[. חלק ראשון )לא יצאו חלקים נוספים. 
נדיר(. הסכמות רבינו הנצי"ב, רבי יצחק אלחנן ספקטור, 

האדר"ת ורבנים נוספים. 
לפרשת  ודרושים  פירושים  ביאורים,  סדרה,  4. די 
השבוע )יידיש(, מאת הרב פנחס עלישבערג ]יליד מיר, 
רב באמיסלאוו )רוסיה(, נספה בשואה[. ריגא, ]תרצ"ג-
יחד:  כרוכים  גליונות  1933-1936. שלשה עשר  תרצ"ו[ 
 .231 ,157 ,147 ,145 ,139 ,132 ,92 ,91 ,84 ,72 ,7 ,6 ,1

חוברות נדירות ביותר, שנדפסו בריגא טרם השואה. 

גודל ומצב משתנים.
מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

584. Rare Torah Periodicals
1. Torah Mi-Tzion, a compilation of innovative 
commentaries on the Bible, Mishna, Halacha, 
Aggada and responsa. Edited and printed by 
Shmuel Halevi Zuckerman. Jerusalem, [1887-
1888]. The first four booklets from the first 
year, the first booklet from the second year and 
the fourth booklet of the third year are bound 
together with colored covers. (S. HaLevi 604). 
2-3. Etz Pri / Igeret Hamussar, Rabbi Yisrael 
Lipkin of Salant. Vilna, [1881]. First edition. 
Essays about strengthening Torah learners by 
Rabbi Yisrael of Salant and Rabbi Yitzchak 
Elchanan Spektor.
Bound together with: Compilation of Ittur 
Sofrim, “to strengthen and build up Torah 
and to expand the limits of wisdom with fear 
of Heaven”, edited by Rabbi Avraham Yitzchak 
HaCohen Kook. Vilna, 1888. Part 1 (no other 
parts were published. Rare). Approbations by 
the Netziv (Rabbi Zvi Yehuda Berlin), Rabbi 
Yitzchak Elchanan Spektor, The Aderet and 
others. 
4. Di Sedra, explanations, commentaries 
and homiletics on the Portion of the Week 
(Yiddish), by Rabbi Pinchas Elishberg [born in 
Mir, Rabbi in Amislev (Russia), perished in the 
holocaust]. Riga, 1933-1936. 13 issues bound 
together: 1, 6, 7, 72, 84, 91, 92, 132, 139, 145, 147, 
157, 231. Very rare booklets, printed in Riga 
before the holocaust.
Varied size and condition. 
From Dr. Mehlman’s private collection.

Opening Price: $300

585. דבר בעתו - קובץ תורני - פאקש, 
תרס"ח

רבי  בהוצאת  אגדה,  עניני  לכל  מכתב-עת  בעתו,  דבר 
]תרס"ח[  פאקש,  לאקענבאך.  אב"ד  קרויס  כהן  יודא 

1907-1908. ]שנה ראשונה: חוברת 1, 3-11[.
אבות  פרקי  תנ"ך,  התורה,  על  ואגדה,  בדרוש  מאמרים 
הדברים  רוב  בהונגריה.  שונים  מרבנים  חז"ל.  ומדרשי 

נלקטו ע"י המו"ל עצמו. 
עברית ויידיש.

טוב.  מצב  ס"מ.   22 יחד,  כרוכות  מעטפות[,  ]עם  חוברות   11
כריכה בלויה.

נדיר

פתיחה: $100

584
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585. Davar B'Ito – Torah 
Periodical – Paks, 1908  
Davar B'Ito, a periodical on Aggada, pub-
lished by Rabbi Yuda Cohen Krois, Rabbi of 
Lackenbach. Paks, 1907-1908. [Year 1, Booklet 
1, 3-11].
Articles on homiletic and aggadic texts, of 
the Torah, Bible, Pirkei Avot and Midrashei 
Chazal. Written by a number of Hungarian 
rabbis. Most of the entries were compiled by the 
publisher himself. 
Hebrew and Yiddish.
11 booklets [with covers], bound together, 22cm. 
Good condition. Worn cover.
Rare.

Opening Price: $100

586. הסגולה – חמשה גליונות
להעתקת  "מוקדש  "הסגולה",  שבועון  של  גליונות   5
במאה  מופיע   – מעולם  נדפסו  שלא  עתיקים  יד  כתבי 
אקזמפלרים...", בהוצאת רבי מנחם זאב בוטשן-חסידה. 

ירושלים, תרצ"ד-תרצ"ח ]1934-1938[.
שונות  בוואריאציות  הראשונה  החוברת  של  גליונות   2
תרצ"ד(,  )טבת  ד  וחוברת  ב'  חוברת  תרצ"ד(;  )חשון 

ווחוברת נב )אייר תרצ"ח(. בתוך הגליונות דפים מודפ
סים שצורפו: מכתבים לרבי דוד ששון מלונדון, "חוזרים" 

למנויים, רשימת המנויים.
הגאון רבי מנחם זאב בוטשן-חסידה )תרמ"ה-תשכ"ה(, 
ועסקיו  ביתו  את  עזב  ספר,  וחובב  מופלג  חכם  תלמיד 
בפולין לפני השואה, קבע משכנו בירושלים, ובה עסק 
כ-14  במשך  לאור  והוציא  יד  כתבי  והעתקת  בפענוח 
קבועים.  מנויים  לכמאה  שנשלח  "הסגולה"  את  שנה 

586. HaSgula – Five Issues   
5 sheets of HaSgula weekly, “dedicated to the 
copying of ancient manuscripts which were 
never printed – appear in one hundred exem-
plars…”, published by Rabbi Menachem Zev 
Butshen-Chasida. Jerusalem, [1934-1938]. 
2 issues of the first booklet in different varia-
tions (Cheshvan, 1934); booklet 2 and booklet 4 
(Tevet 1934), and booklet 52 (Iyar 1938). Inside 
the booklets, printed leaves containing letters 
to Rabbi David Sasson from London, notices 
for subscribers, list of subscribers. 
Rabbi Menachem Zev Butshen-Chasida (1865-
1885), an exalted Torah scholar and knowl-
edgeable individual, left his home and business 
in Poland prior to the holocaust, established his 
residence in Jerusalem, where he spent his days 
deciphering and copying manuscripts and pub-
lishing the HaSgula which was distributed to 
approximately one hundred subscribers, over 
the course of 14 years. Consequently, a number 
of books of the Ge’onim and Rishonim on all 
facets of the Torah were published. 
5 booklets, typewritten and stenciled. 28cm. 
Good condition. Torn/worn paper covers. 
Rare. 

Opening Price: $120

במסגרת זו ראו אור מספר ספרי גאונים וראשונים בכל 
מקצועות התורה.

5 גליונות, מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל. 28 
ס"מ. מצב טוב. מעטפות נייר קרועות / בלויות.

נדיר.

פתיחה: $120

585586
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587. אוסף לוחות מקופנהגן, תרכ"ד-תרנ"ד
יהודי[, 45 לוחות שנדפסו  Jødisk Almanak ]אלמנך 

בקופנהגן, דנמרק. 
עד  תרכ"ד  שנים,   30 של  לתקופה  רצופים  לוחות 
תרנ"ד ]1864-1894[, ראו אור בידי שני מו"לים שונים: 
 Joseph-ו )לוחות תרכ"ד עד תרל"ג(   Marcus Rubin

M. Goldschmidt )לוחות תרל"ג עד תרנ"ד(.
שני לוחות שונים לשנת תרל"ג; שני עותקים מכל לוח, 

לשנים: תרמ"א-תר"ן, תרנ"ב-תרנ"ד.
בחלק מהלוחות פרסומות לבתי-עסק יהודיים בדנמרק.

כ-18 ס"מ. מצב בינוני עד טוב מאד.

פתיחה: $700

587. Calendar Collection from 
Copenhagen, 1864-1894  
Jødisk Almanak [Jewish Almanac], 45 calen-
dars printed in Copenhagen, Denmark.
Sequential calendars through a 30 year period, 
[1864-1894], published by two different publish-
ers: Marcus Rubin (the 1864-1873 calendars) 
and Joseph M. Goldschmidt (the 1873-1894 
calendars).
Two different calendars for the year 1883; two 
copies of each calendar, for the years1881-1890, 
1892-1894.
Some of the calendars have adverts promoting 
Jewish businesses in Denmark.
About 18cm. Conditions vary from fair to very 
good.

Opening Price: $700

588. אוסף לוחות מברלין, תרכ"ז-תרפ"ה
                                                     . 41 לוחות 
הוצאת   ,1867-1925 תרכ"ז-תרפ"ה  בברלין,  שנדפסו 
 M. Poppelauer's( פופלאואר  מ.  בית-מסחר לספרים 

.)Buchhandlung
תרל"ח-תר"ם,  תר"ל-תרל"ו,  תרכ"ז,  לשנים  לוחות 
תרנ"ח-תרס"א,  תרנ"א-תרנ"ו,  תרמ"ט,  תרמ"ב-תרמ"ז, 
תרס"ג-תרס"ה, תרס"ח-תרע"ב, תרע"ז-תרע"ח, תרפ"ה.

עותקים כפולים: לוחות השנים תרס"ד ותר"ע.
רבות  פרסומות  עם  ויידיש-דייטש,  גרמנית  עברית, 

לבתי-עסק יהודיים.
כ-14 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-גרוע עד טוב.

פתיחה: $700

Berliner Volkskalender fur Israeliten

588. Berlin Calendar Collection, 
1867-1925 
Berliner Volkskalender fur Israeliten. 41 cal-
endars printed in Berlin, 1867-1925, published 
by the M. Poppelauer's Buchhandlung [book 
shop].
Calendars for the years 1867, 1870-1876, 1878-
1880, 1882-1887, 1889, 1891-1896, 1898-1901, 
1903-1905, 1908-1912, 1917-1918, 1925.
Double copies of the 1904 and the 1910 
calendars.
Hebrew, German and Yiddish Deitsch, with 
numerous Jewish business adverts.
About 14cm. Fair-poor to good condition.

Opening Price: $700

587588
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589. אוסף לוחות – מרכז אירופה
10 לוחות שנדפסו במרכז אירופה )ברסלאו, ברלין, ברנו, 

ברטיסלבה ואוסטריה – וינה(, מו"לים שונים.
לוחות מהשנים תרנ"ד עד תרצ"ז.

כוללים גם פרסומות לבתי-עסק יהודיים; אחד הלוחות 
על-פי  איורים  עם  )לוחות-נתלשים(  גלויות   11 כולל 

סיפורי התנ"ך.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

589. Calendar Collection – 
Central Europe  
10 calendars printed in Central Europe 
(Breslau, Berlin, Brno, Bratislava and Austria – 
Vienna), from various publishers.
Calendars from the years 1894-1937.
Includes adverts from Jewish businesses; one of 
the calendars has 11 cards (which can be pulled 
off) with Bible stories Illustrations.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $250

590. אוסף לוחות
שבעה לוחות שונים:

דייטש  ויידיש  עברית  ]גרמניה[,  תרע"ה,  לשנת  לוח 
)חסר(; לוח לשנת תרפ"ה, הוצאת ועד הישיבות, ווילנא; 
"לוח  "כנסת אליהו" בבומבי, תר"ץ;  בי"כ  דף בודד של 
לוח  תרצ"א;  ווארשא,  הקיר,  על  לתלייה  ירושלמי" 
 – בודד  דף  ויידיש-דייטש(;  )עברית  תרצ"ד  מווארשא, 
וינה, תרצ"ד; בודפשט, תש"ח )עם תפלת מנחה וערבית(.

גודל משתנה, מצב משתנה, בינוני-גרוע.

פתיחה: $200

590. Collection of Calendars 
Seven various calendars:
Calendar for the year 1915 [Germany], Hebrew 
and Yiddish Deitsch (incomplete); calendar for 
the year 1925, Va’ad HaYeshivot Publication, 
Vilna; Single leaf of Knesset Eliyahu Synagogue 
in Bombay,1930; Jerusalemite Calendar to be 
hung on the wall, Warsaw, 1931; calendar from 
Warsaw, 1934 (Hebrew and Yiddish-Deitsch); 
single leaf – Vienna, 1934; Budapest, 1948 (in-
cluding the prayer of Mincha and Arvit). 
Varying sizes, varying conditions, fair-poor. 

Opening Price: $200

589590



 אוקטובר 2010 |  388

מפתח כללי

אוטוביוגרפיה 
486

אור יקר - כת"י 
437

אותיות רש"י 
47

איטליה 
34 ,11

איטלקית 
568 ,567 ,565 ,326

אילן הבעש"ט 
22

איראן 
516 ,38

אלג'יר 
32

אלכסנדריה 
37

אמשטרדם 
8

אנגלית 
555 ,554 ,553 ,549

אנקונה 
33

אקס-ליבריס 
549 ,539

ארכיונים 
508 ,493 ,485 ,454

ארמית 
436

בורמה 
511

בי"ח ביקור חולים 
499

ביבליוגרפיה 
305 ,304

ביקור קיסר אוסטריה בלבוב 
303

בריסק 
42

בתי כנסת 
552 ,298 ,297 ,10-12 ,8 ,7

גביית עדות 
306

גורל החול - כת"י 
439

גיברלטר 
32 ,31

גלויות מודפסות 
520

גרוזיה 
39

דפוס ליטוגרפי 
569 ,544 ,256

דפוס על קלף 
193

דקדוק 
572 ,569 ,299 ,218 ,195

האוניברסיטה העברית 
30

הדפוס העברי 
581

הדפסה ליטוגרפית 
318

הולנדית 
322

הונגריה 
455 ,447 ,431 ,307

החתם סופר 
319

הצדקות המאוחדות - ירושלים 
499

הקדשה מוטבעת 
537

השכלה 
325 ,319

וואריאנט 
558 ,530 ,96 ,74

וימפל 
4

זריזים )ארגון( 
25

חברת "תפארת שבת" 
431

חיתוך גליונות מהופך 
560

חליבה בשבת 
501

חנוכה 
278 ,19

חסידות ברסלב 
97

חסידות חב"ד 
523 ,450 ,449 ,448 ,310 ,93 ,92

חסידות רוז'ין-טשורטקוב 
89

טבריה 
514 ,513

טהראן 
516

טהרת בנות ישראל )ארגון( 
23

טעמי השרשים - כת"י 
464

טריאסט 
297

יארצייט 
7

יידיש 
588 ,585 ,582 ,447 ,327

יפו 
515

יקב ראשון לציון 
476

ישיבות הונגריה 
446 ,431

ישיבת חפץ חיים-בולטימור 
295

ישיבת טלז 
492

ישיבת מיר 
294

ישיבת עץ חיים 
499

ישיבת פרשבורג 
471

ישיבת קול יעקב - מוסקבה 
298

ישיבת ראמיילעס  
478

כולל עסטרייך-גאליצייען 
279

כשרות לפסח 
497 ,476

כתב-יד מינכן 
323

כתב-יד קאופמן 
324

כתב ברייל 
177

כתב סמיכה 
480

כתב רבנות 
517 ,482

כתב שליחות 
514

לאדינו 
423 ,326 ,58 ,55 ,47

לונדון 
35

מגילת אסתר 
3 ,2

מודעות בתי דפוס 
582

מונטיפיורי 
469

מוסקבה 
298

מחלוקת צאנז וסדיגורה 
534

מיניאטורות 
554 ,43-45 ,3 ,1

מינכן 
41

מלחמת העולם הראשונה 
7

מלחמת העולם השניה 
553

מלך פולין 
566

מעשה בית דין 
495

מפת א"י  
188

מצות מכונה 
474

מקור וחיקויו 
332 ,145

מרוקו 
457

נוסחאות תפילה 
434

נייר ורוד  
14

נייר כחול 
 ,142 ,139 ,138 ,128 ,125 ,124 ,68 ,63 ,62
 ,338 ,285 ,256 ,255 ,244 ,223 ,144-150

 547 ,449 ,445 ,428 ,343

נייר כתום 
547

נסיון חידוש הסמיכה 
491

נפוליאון   
565

נשמת כל חי - כת"י 
434
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סאטירה וביקורת  
546 ,429

סגולות 
77 ,76 ,70

סוכות 
552

סידור הרש"ש - כת"י 
440

ספירת העומר 
19 ,18

ספר מזוייף 
530 ,220 ,94

ספר עברי ראשון באיזמיר 
224

ספר עברי ראשון בפילדלפיה 
549

ספר עברי ראשון עם שער 
178

ספר תורה 
555 ,20 ,1

ספרדית 
329

ספרים לתלמידים 
317 

עץ חיים - כת"י 
432

ערבית 
515

ערבית-יהודית 
436 ,326

פולמוס 
545 ,540 ,474 ,450 ,325 ,319

פולנית 
566

פורטוגזית 
52

פורים 
23

פיוטים - כת"י 
461 ,457

פירוש רד"ק - כת"י 
435

פקסמיליות 
324 ,323

פרוטוקול 
499

פרנקפורט 
468

פרסית יהודית 
456

פרשבורג 
431

פתח תקוה 
510

צבא איטליה 
567

ציונות 
545 ,450

קבלה 
3

קבלה 
535 ,439 – 437 ,432 ,427 ,426 ,422

קבלה מעשית 
433

קבלות 
277

קדמות הזוהר 
535

קהלת קרלסבורג 
502

קוויטל 
518

קטניות בפסח 
540

קלף 
440 ,436 ,434 ,3 ,2 ,1

קמיעות 
440 ,16 ,14 ,13

קמניץ 
42

ראשית הדפוס בא"י 
268

ראשית הדפוס באמשטרדם 
217

רנגון 
511

שארית הפליטה 
41 ,40

שבתאות 
531 ,120

שואה 
264

שויתי 
19 ,15 ,13

שטר תנאים 
486

שיעורי רמי"ם בישיבת פוניבז' - כת"י 
452

שיר הכבוד 
9

שיר השירים 
55

שירים - כת"י 
463

שמירות 
14-17

שנה טובה 
29 ,23 ,19

שער הכוונות - כת"י 
438

שער מזוייף 
284

שריפת מתים 
541

שרשי השמות - כת"י 
433

תהלים מחולק 
300

תוים 
172 ,56

תימן 
512 ,436 ,36

תפילות - כת"י 
458 ,434

תקנות 
564 ,431
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אודסה 
571 ,534 ,340

אוסטרהא 
338

אופיבאך  
425 ,162

איזמיר 
 ,380  ,317  ,241  ,232  ,228  ,227  ,224  ,221

424 ,423

אלג'יר 
253

אלטונה 
532 ,420 ,330

אלכסנדריה 
252

אמשטרדם 
 ,322 ,314 ,217 ,159 ,120 ,52 ,50 ,45 ,44

573 ,537 ,417 ,344 ,331 ,329 ,325

ארם צובא 
247

באזל 
205 ,204

בגדאד 
326 ,248-251

בודפשט  
176

בומבי 
256-259

ביאלה 
568

ברדיטשוב 
368 ,146 ,79 ,68

ברודי 
371

ברין 
339

בריסק 
337

ברלין 
588 ,583 ,414 ,409 ,401 ,325 ,319 ,220

ברסלוי 
562

ג'רבה 
46

גליציה 
25

גרמניה 
574

דיארמאט- בודפסט 
307

דירנפורט 
53

דעסוי 
321

האג 
332 ,324

האנווא 
395

הומבורג 
400

המבורג 
153

הנובר 
572 ,539

וואראהל )סאיני( 
530

ווראנוב 
387

וורשא 
 ,383 ,381 ,350 ,340 ,339 ,333 ,82 ,76 ,23

566 ,386

וורשא- ירושלים 
96

וילהרמסדורף 
331

וילנה 
 ,355  ,338-340  ,333-336  ,176  ,175  ,152

584 ,563 ,429 ,411 ,382 ,374

וינה 
 ,412  ,346  ,327  ,326  ,305  ,304  ,299-302

571 ,416

ונציה 
 185-  ,182  ,180  ,170  ,167  ,156  ,48  ,43
 ,228  ,210-215  ,203  ,194-198  ,192  ,188
 ,421  ,390-393  ,370  ,362  ,352  ,342  ,242

557 ,556

זולצבאך  
313 ,114

זולקווה 
415 ,367 ,67

זיטומיר 
403 ,396 ,129-143 ,77 ,62

חיפה 
26

טהראן 
261 ,174

טורון 
347

טורינו 
568 ,161 ,160

טריאסט 
172

טרנופול 
354

יאס 
173 ,157

יוזפוב 
376 ,139

יפו 
287

ירושלים 
269- ,262 ,177 ,176 ,127 ,95 ,73 ,27-30

586 ,584 ,538 ,338-340 ,333 ,309 ,282

ירושלים-ניו יורק 
71

כלכתה 
326 ,255 ,254

לאדי 
144

לבוב 
 ,281  ,146  ,123  ,85-87  ,83  ,80  ,66  ,60

536 ,408 ,407 ,375 ,345 ,303 ,284

לוב 
253

לובלין 
398 ,339 ,206 ,70

לונדון 
551-555 ,542 ,531 ,153

לידה 
538

ליוורנו 
 ,243  ,242  ,228  ,171  ,165-167  ,118  ,21
 ,567  ,535 ,461  ,426 ,406  ,404  ,364  ,361

568

ליידן 
323

לייפציג 
535 ,351

לינוויל 
163

לנדסברג 
312 ,309

מאהלוב 
124 ,63 ,61

מארגיטא 
307

מונקאטש 
558 ,375 ,372 ,369 ,75

מינכן 
309-312

מינכן- היידלבורג 
308

מינקוביץ  
145

מישקולץ  
318

מנטובה 
564 ,216 ,183 ,181 ,158

מרוקו 
19

ניו יורק 
550 ,327 ,177

ניו שאטל 
56

סאיני 
327

סדילקוב 
343 ,331 ,65

סוליש 
560

סט לואיס 
384

סיביר 
154

סיגט 
427 ,399

סלאוויטא 
428 ,135-142 ,128

פאנו 
178

פאס 
174

פאקש 
585 ,558

פארמה 
569

פדובה 
54

פדובה 
568 ,246 ,192

פוריצק 
64

מפתח מקומות הדפוס
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פטרבורג-לייפציג 
578

פיורדא 
533 ,425 ,402 ,379 ,358 ,341

פיזה 
389 ,49

פיזרו 
193 ,179

פילדלפיה 
549

פיעטרקוב 
420 ,385 ,374 ,88

פירנצה 
568 ,359 ,245

פיררא 
199-201

פלאצק 
544

פראג 
571 ,540 ,419 ,394 ,388 ,302 ,215 ,146

פראור 
260

פריז 
565 ,218

פרנקפורט דאודר  
410 ,409 ,366 ,353 ,285

פרנקפורט דמיין 
418 ,328 ,320 ,314 ,283 ,221 ,219

פרשבורג 
413

צ'רנוביץ 
327 ,84 ,74,78

צ'רנוביץ-לבוב 
81

צ'רנוביץ-מונקאטש 
533

צפת 
268

קאפוסט  
349 ,117

קאפוסט- סדילקוב  
 113

קהיר 
155

קובנה 
327

קופנהגן 
587

קוריץ 
356 ,122 ,116

קושטא 
 ,241  ,226  ,225  ,190  ,189  ,184  ,115  ,47

420 ,405 ,360 ,315 ,245 ,242

קזבלנקה 
273

קליינוורדיין 
558 ,348

קניגסברג 
397 ,376 ,374 ,340 ,332 ,94

קראקא 
538 ,373 ,191 ,24

רדלהיים  
164

רוסיה 
151

רוסיה-פולין 
147-150 ,125 ,69

ריג'יו 
317

ריגא 
584

ריווא דטרינטו-ונציה 
202

שאלוניקי 
 ,241  ,236  ,227  ,226  ,208  ,193  ,192  ,167

409 ,363 ,316 ,245

שטוקהולם 
311

שטרסבורג 
365

שנחאי 
263-267 ,154

שקלוב 
338 ,145

תוניס 
253
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אבות על בנים 
327

אבידת הפרח 
561

אביר הרועים 
111

אבל אבי  
561

אבני זכרון 
563 ,280

אבקת רוכל 
244

אברהם את ידו 
239

אברהם את עיניו 
239

אגודת משפחת איגר 
559

אגרות קודש 
106

אגרת המוסר 
584

אגרת ויכוח והשלום 
95

אגרת פורים 
254

אגרת ר' ישראל משקלוב 
281

אגרת רשפי קשת 
539

אדמת קודש 
276

אדרא זוטא 
249

אדרא רבא 
249

אדרת אליהו 
535

אהל ישרים 
229

אוהב ישראל 
105

אוהב משפט 
536

אור ה' 
201

אור השנים 
338

אור זורח 
97

אור ישרים 
111

אור לישרים 
545

אור מתוק 
334

אורה ושמחה 
101

אורח חיים - תקון כרת 
276

אורחות צדיקים 
328

אות ברית 
97

אות הברית 
59

אזור אליהו 
236

אזן אהרן 
271

איגרות סופרים 
559

איי הים 
338

איכה 
257

איל ג'ידייו 
233

אילה שלוחה 
102

אילם 
571

אילת השחר 
340 ,253

איסור והיתר 
378

אליהו הנביא 
103

אליהו רבא 
339

אלפא ביתא ומילי דאבות 
104

אלפי מנשה 
338

אמרות טהורות 
124

אמרי דוד 
372

אמרי נועם 
533 ,369

אמרי נעם 
276

אמרי קדוש 
102 ,87

אמרי שפר 
235

אמת ליעקב 
237

אמתאל אל דאודייה 
251

אני לדודי 
273

אניה בלב ים 
379

אניה סוערת 
570

אסיפת גאונים 
150

אפיקי י"ם 
270

אפסי ארץ 
377

אצבע קטנה 
231

ארבע מאות שקל כסף 
125

ארחות חיים 
245

ארי נוהם 
535

ארץ החיים 
78

ארצות החיים 
238

אש דת 
531

אשל אברהם 
377

אתם קשות 
541

בא ישועה ונחמה 
425

באורי זוהר 
268

באר הגולה 
377 ,266

בחינת עולם 
199

ביכורי אבי"ב 
107

בינה לעתים ולוח השנים 
233

בירת מגדל עוז 
357

בית אבות 
339

בית אהרן 
353

בית יעקב 
376

בית ישראל 
208 ,112

בית רבי  
92

בית שלמה 
106

בית תלמוד 
301

בכור דל 
271

בן ישי 
570

בן סירא    
233

בן שמואל 
216

בני אליהו 
253

בני אשר  
287

בני ישחק 
269

בנין אב 
377

בעל שם טוב 
312 ,310

בעלי הנפש 
146

ברוך שאמר 
145

ברית אברהם 
133

ברכה משולשת 
104

מפתח שמות ספרים
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ברכת אברהם 
99

ברכת הנהנין 
168

ברכת מועדיך לחיים 
227

ברכת שמואל 
369

בשמים ראש 
220

בתי כנסיות 
409

גבורות ה' 
266

גבעת שאול 
169

גור אריה 
266

גורל המלמדים 
546

גיא חזיון  
275

גלגולי נשמות 
126

גלות יהודה 
54

גנזי המלך 
273

גנזי נסתרות 
93

גנת ורדים 
405

גרמנית 
  588

דבר אליהו 
338

דבר אליעזר 
377

דבר בעתו 
585

דברי הברית 
253

דברי חיים 
71

דברי יוסף 
282

דברי כבושין 
146

דברי מאיר 
104

דברי מנחם 
105

דברי סופרים 
100

דברי תורה 
75

דברים נחמדים 
105

דברים נחמים 
89

דגל מחנה אפרים 
377

דובר צדק 
107

דור ישרים 
545

דורש טוב 
273

דורש לציון 
270

דורש רשומות האגדה 
550

די סדרה 
584

דמשק אליעזר 
340 ,336

דער ליובאוויטשער רבי 
93

דער תורה קוואל 
264

דעת קדושים 
99

דקדוק 
257

דרישת מרדכי 
325

דרך אבות 
339

דרך אמונה 
74

דרך חיים 
266 ,261

דרך צדיקים 
103

דרך צדקה 
231

דרכה של תורה 
247

דרכי האדם 
234

דרכי ישרים 
104

דרכיו למשה 
238

דרש טוב 
104

דרשות 
377

דרשות רבי שם טוב 
192

דרשת הרמב"ן 
267

ה' שמעתי שמעך 
234

הגדה למלמדים 
546

הגיון 
551

הדבור העברי 
287

הדר עזר 
229

הדרת זקנים 
249

הושענות בכרך קטן 
270

החנוך 
287

היכלות הזוהר 
340

הילולא רבא דצדיקיא 
286

הין צדק   
   355

הכתב והמכתב 
93

הליכות עולם 
197

הלל הגדול 
232

המלמד

     317

המצאה חדשה 
169

המצרף

   302

המתחיל

250

הנהגת החיים 
329

הסגולה 
 586

הספד מר 
561

העיטור 
214

הפלס 
583

הפרדס 
245

הקדיש 
252

הקדמה ודרך לעץ החיים 
312

הרי בשמים 
377

התרומה  
 374

התרת נדרים 
259

ואברהם זקן 
239

והוכיח אברהם 
239

וויכוחא רבא 
533

וועג וויזער 
312

וילקט יוסף וברכות שמים 
247

ויעמד פנחס 
253

ויקהל שלמה 
88

ויקרא אברהם 
239

ויקרא יצחק 
239

ותתפלל חנה 
270

זבח תודה 
255

זבחי צדק 
237

זובח תודה 
237

זוהר 
428 ,426 ,143 ,135 ,128 ,114-118
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זוהר הרקיע 
427

זית רענן  
370

זכור לאברהם 
461

זכות הרבים 
276 ,235

זכר צדיק לברכה 
561

זכרו תורת משה 
139

זכרון אליהו 
253

זכרון בספר 
560

זכרון טוב 
248

זכרון יהודה 
112

זכרון יוסף 
533

זכרון לבני ישראל 
255

זכרון לטובה 
258

זמיר עריצים 
547

זמיר עריצים הראשון 
547

זמירות ישראל 
262

זמנים 
377

זמרי ישראל 
256

זמרת הארץ ושמים 
271

זקן אהרן 
276

חבל להחיות 
330

חבל נעים 
59

חברא מחזירי עטרה ליושנה 
281

חבת ירושלים 
281

חובת הלבבות 
230

חוות דעת 
375

חומת אנך 
389 ,49

חופת חתנים 
237

חוקות עולם 
270

חוקי האישות 
92

חות יאיר 
221

חזון ישעיה 
327

חידוד התלמידים 
89 

חידושי אגדות מהרש"א 
207

חידושי הרי"ם וגור אריה 
103

חידושי הריטב"א 
417 ,374

חידושי רבנו חיים הלוי 
337

חיי אברהם 
255

חיי משה ויהודית 
275

חיי עולם  
276

חיים גראוויצער 
92

חיים וחסד 
235

חיים לראש 
424

חיים תחילה 
238

חיל המקדש 
377

חיקור דין 
246

חמדה גנוזה 
271

חמדת משה 
383

חמודי דניאל 
223

חן אהרן 
102

חן טוב 
215

חנוכת הבית 
169

חנוכת הבית לדוד 
254

חפץ חיים 
262

חק לישראל 
143 ,139

חקרי לב  
  226

חרפת בריטניה 
548

טוב לישראל 
271

טוב עין 
276

טור 
401 ,393 ,391 ,214 ,131

טיב גיטין 
367 ,223

טעמי המנהגים 
272

יבא הלוי

 420

יגדיל תורה 
340

יד אבשלום 
351

יד אפרים 
367 ,223

יד דוד 
425

יד רמ"ה  
227

ידות נדרים 
381

יום תוכחה 
330

יון מצולה 
556

יוסיפון 
254

יוסף חן 
253

יושר דברי אמת 
104

יזרח אור 
348

יחוס האבות 
286

יין הרקח 
249

יין לבנון 
325

ילקוט דוד 
53

ילקוט הרועים 
534

ילקוט ידיעות האמת 
267

ימי מהרנ"ת 
98

ימין משה 
255 ,223

ימלט נפשו 
255

יסד המלך 
239

יסוד יוסף 
77

יסוד מורא וסוד תורה 
571

יסודות דקדוק לשון הקודש 
233

יענה באש 
541

יצב גבולות 
281

יקר תפארת 
377

יקרא דחיי"ם 
561

יריעות שלמה 
338

ירך יעקב 
244

ישבת ציון 
276

ישועות משיחו 
378

ישמח ישראל 
233 ,89

כבוד מלכים 
281

כהנת עולם 
387

כוונת התפילות והתקיעות לרש"ש 
272
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כי זה כל האדם 
230

כל בו 
203

כלי הרואים 
80

כליל תפארת למשה 
275

כללי קרבנות 
318

כנסיה לשם שמים 
270

כנסת יחקאל 
100

כנסת ישראל 
89

כסא אליהו 
272

כסף נבחר 
408

כפור תמים 
248

כפת המנעול 
327

כרם לשלמה 
51

כתובת התורה 
233

כתנות אור 
137

כתר חכמה 
276

כתר שם טוב 
67

כתר תורה 
307

לב טוב 
 331

לבוש עטרת זהב 
368

לבושי שרד 
62 ,61

לדוד אמת 
270 ,237

לה סאלב'אסייון 
234

להב אש  
101

לוח אלף הששי 
281

לוחות עדות 
532

לוס קאנטיס פופולאריס 
233

לחם סתרים 
378 ,365

לחם רב 
207 

לחם שלמה 
209

לחם שמנה 
102

ליקוטי מוהר"ן 
97 ,96

ליקוטי מסכתות 
317

ליקוטי עצות המשולש 
98

ליקוטי רב האי גאון 
103

ליקוטי שושנים 
105

לקוטי אמרי אל 
250

לקוטי אמרים 
91

לקוטי דבורים 
93

לקוטי מהר"א 
82

לקוטי שושנים 
102 ,83

לקוטי תורה 
90

לקוטי תפילות 
168

לקוטים מפרדס 
247

לקראת צמ"א 
545

לשון חסידים 
104

מאורי אור 
340

מאורת נתן 
340

מאיר איוב 
202

מאיר בת עין 
249

מאיר עיני גולה 
111

מאירת עינים 
149

מאמר חסד ואמת 
276

מבוא שערים 
274 ,121

מבחר הפנינים 
309

מגדיל ישועות מלכו 
106

מגדל דוד 
101

מגיד דבריו ליעקב 
68

מגילת תענית 
149

מגיני ארץ ישראל 
281

מגלה טמירין 
546

מגלה עמוקות 
123

מגלת רות עם שרח הערבי 
254

מגן אברהם 
70

מגן דוד 
125

מגנזי ירושלים 
280

מדבר יהודה 
207

מדרש אגדת בראשית 
91

מדרש אליהו 
254

מדרש בראשית רבא 
342

מדרש האתמרי 
236

מדרש חכמים 
327

מדרש רבה 
150

מדרש ריב"ש טוב 
104

מדרש תנחומא 
207 ,198

מהר"ם חלוואה 
271

מוסר השכל 
327 ,134

מועדים לשמחה 
248

מופת הדור 
92

מורה שורש העבר 
572

מזכה הרבים 
271 ,270

מזכיר לבני רשף 
577

מזרחי 
421 ,358

מחזה אברהם 
272

מחזיק ברכה 
404

מחזיקי הדת 
545

מחנה אפרים 
360

מחצית השקל 
223

מחשבות חרוץ 
100

מטה אפרים 
409 ,227

מטה שמעון 
226

מטמוני מסתרים 
577

מטעם המלך 
252

מי מנוחות 
270

מילי דהספידא 
561

מילי דחסידותא 
99

מים עמוקים 
362

מלא הרועים 
105

מלאכת הקודש 
406

מלחמה בשלום 
550
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מלחמות ה' 
173

מלחמת המגן 
541

מלחמת חובה 
271

מלכי בקדש 
384

מנורה הטהורה 
101

מנורת המאור 
141

מנורת המאור 
230

מנחם ציון 
107

מנחת יהודה 
382 ,247

מנחת כהן 
407

מנחת עני 
420

מנרת זהב 
107

מסורת סיג לתורה 
359

מספד מר 
562

מעין החמכה 
356

מעיני הישועה 
200

מעם לועז 
241 ,240

מעמק הבכא 
377

מענה לנחום סוקולוב 
111

מעריך המערכות 
218

מעשה בית דין 
253

מעשה הארץ 
282

מעשה השם 
276

מעשה נסים 
258

מעשה רב 
334

מעשיות ומאמרים יקרים 
103

מפטירות השנה 
257

מפלגות בישראל 
547

מצודת ציון 
268

מצרף העבודה 
94

מקדש מלך 
113

מקור חיים 
378

מקשה זהב 
51

מרפא לנפש 
132

משא בנימין 
545

משבצות זהב 
244

משכיל לדוד 
228

משלי שרח 
229

משמרת החדש 
249

משנה ברורה 
386

משנת חכמים 
327

משנת יואל 
92

משפט צדק 
281 ,226

נאוה תהילה 
110

נבואת הילד 
250

נהור שרגא 
411

נהר שלום 
121

נודע ביהודה 
398 ,388

נועם אלימלך 
108

נופת צופים 
250 ,136

נחלת אבות 
250

נחלת ראובן 
51

נחלת שבעה 
219

נחמד ונעים 
570

נחמות צמח ישראל 
339

נטעי נעמנים 
338

נכח השלחן 
380

נכנס יין 
168

נפש החיים 
339

נצח ישראל 
266

נר מצוה ותורה אור 
310

נשמת כל חי 
89

נתיבות עולם 
266

סדר אמירת קרבן פסח 
339

סדר ברכות הנהנין 
93

סדר דעת קדושים 
99

סדר ההערכה 
564

סדר הזמנים 
110

סדר כללות תיקון ועליות העולמות 
105

סדר לוח ברכת הנהנין 
139

סדר עבודת קרבן פסח 
175

סדר עולם 
182 ,181

סדר עולם רבא 
339

סדר תפארת אדירים 
261

סדרי טהרה 
345

סוכת דוד 
276

סידור בית אל 
152

סידור השלום 
151

סידור כוונות אהבת שלום 
127

סידור עבודת ישראל 
164

סידור פרחי 
155

סידור שפה ברורה 
154

סידורו של שבת 
63-66

סיפורי מעשיות 
233

סליחות עם התרת נדרים 
259

סערת אליהו 
339

ספור הנס 
234

ספר הגלגולים 
126

ספר הזכרון 
228

ספר החיים 
105

ספר הישר 
346 ,270 ,254

ספר הישר לרבינו תם 
141

ספר הלקוטים 
274

ספר המבקש 
332

ספר המגיד 
137

ספר המוסר 
190

ספר המוסר 
191

ספר המכלול 
195

ספר הפזמונים 
256 ,254

ספר הרוקח 
178
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ספר השירים 
262 ,251

ספר יראים 
374

ספר מהרי"ל 
378 ,222

ספר שמות 
352

עבודה רבא וזוטא 
168

עבודת ה' 
270

עבודת הכהן 
385

עדות ביהוסף 
429 ,285 ,225

עדות שושנים 
271

עוגת אליהו 
377

עוטה אור 
55

עוללות אפרים 
206

עולת חודש 
51

עולת שבת 
213

עטרה לראש צדיק 
101

עטרת ישראל 
89

עטרת ראש 
310

עטרת תפארת ישראל 
76

עיטור סופרים 
584

עין יעקב

150 ,137

עין ישראל 
208

עיר דוד 
276

עיר מקלט 
53

עלים לתרופה 
98 ,79

עמודי גולה 
144

עמודי התורה 
272

עץ אבות  
271

עץ הדעת טוב 
109 ,103

עץ חיים 
121

עץ פרי 
584 ,338

עצי העולה 
399

עקדת יצחק 
213

ערבי נחל 
107

ערוגות הבושם 
212

ערך דל 
271 

ערך לחם 
226

עשירית האיפה 
85

עשרת הדברות 
554

עת לבקש 
281

עת לכל חפץ 
252

פאר וכבוד 
112

פאר יצחק 
112

פאר לישרים 
106

פה אליהו 
247

פזמונים 
251

פזמונים לשמחת תורה 
263 ,256

פחדו בציון חטאים 
548

פי אריה   
54

פירוש על יונה 
333

פלח הרמון 
122

פני זקן 
85

פרחי שושנים 
247

פרי הארץ 
264 ,227 ,69

פרי הרים 
377

פרי מגדים 
415 ,414

פרי עץ הדר 
538 ,168

פרישת יצחק אהרן 
55

פרסומי ניסא 
254

פרק מעשה המת  
252

פרקי היכלות 
125

פרקי הנאזר 
101

פרקי רבי אליעזר  
 52

פרקי רבי אליעזר  
312

פרשת המקדש 
 377

פתח עינים 
243

פתחי שערים 
340

צו לצו 
270

צוארי שלל 
373

צוואה 
103

צל"ח 
376

צלם בהיכל 
548

צלצלי שמע 
252

צמח דוד  
169

צמח צדיק 
210

צפנת פענח 
570

צרור המור 
196

צרכי צבור 
231

קב הישר 
230

קדושת הארץ 
281

קהלת ושרח 
229

קהלת משה 
105

קובץ התמים 
91

קול אריה 
84

קול השופר 
543

קול יעקב 
538

קול נהי 
561

קול נהי בכי תמרורים 
89

קול צעקת הרועים 
541

קול קורא 
257

קול שחל 
269

קול שירים 
251

קול שמחה 
264

קול תחנה וסדר וידוי הגדול 
259

קונטרס ההתפעלות 
91

קונטרס הטהרות  
318

קונטרס הכנה דרבה 
112

קונטרס מאמרים 
107 

קונטרס עגונות 
 252

קונטרס פירוש המילות 
93

קורא הדורות 
557
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קיצור של"ה 
149

קנאת האמת 
571

קנאת ציון 
537

קנה המדה 
247

קץ הפלאות 
318

קצור שולחן ערוך 
309

קצות החושן 
397 ,374

קצת חייקאר 
251

קצת יוסף הצדיק 
257

קרובן של ישראל 
340

קרית חנה דוד 
378

קרית ספר 
239

ראש אמנה 
354

ראש יוסף 
224

ראשית חכמה 
242 ,149

רב פעלים 
338

רבי זאב ליפשיץ - תולדתו 
111

רבינו בחיי 
180 ,179

רזא דאורייתא 
377

ריוח והצלה 
235

רמתים צופים 
265

רני ושמחי 
169

רעיונות על אבות 
327

רשמי שאלה 
542

שאלו שלום ירושלים 
281

שארית בנימין 
271

שארית יעקב 
338

שארית ישראל 
102

שבחות של כל השנה 
256

שבחי בעל שם טוב 
233 ,72

שבחי הר"נ 
97

שבחי ירושלים 
286

שבחי פסח 
174

שבחי רמ"ל ומשיבת נפש 
101

שבט יהודה 
233

שבט מוסר 
230 ,149

שבילי אמונה 
217

שבילי דוד 
271

שבילי דוד ויהודא 
271

שבילי המדרש רבה 
378

שביתת יום טוב 
227

שבעים תקוני הזוהר 
120

שבעת המאורות 
340

שו"ת אבני חפץ 
312

שו"ת ב"ח החדשות 
223

שו"ת בית דוד 
378

שו"ת הרא"ש 
374

שו"ת הרשב"א 
377 ,185

שו"ת חיים שאל 
361

שו"ת כתב סופר 
413

שו"ת מהר"י מינץ ומהר"ם מפאדובה 
223

שו"ת מהר"ם 
394

שו"ת מהר"ם די בוטון 
221

שו"ת מהר"ם שיק 
375

שו"ת מהרי"ל 
395

שו"ת מהרי"ף 
252

שו"ת עבודת הגרשוני 
418

שו"ת עונג יו"ט 
374

שו"ת צמח צדק 
222

שו"ת רמ"א 
343

שולחן המלך 
231

שולחן ערוך 
 ,402 ,400 ,392 ,390 ,222 ,150 ,141 ,140

403

שולחן ערוך הרב 
377 ,371 ,143

שומר אמונים 
73

שומר שבת 
100

שושנים לדוד 
561

שי"ר אמונים 
169

שי"ר נאמן 
169

שיח יצחק 
364 ,276

שיח שרפי קודש 
111

שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א 
91

שיטה לא נודע למי 
245

שיטה להרב המאירי 
245

שיר השירים 
257

שירות ותשבחות 
251

שירי זמרה 
253

שלחן גבוה 
271

שלחן הטהור 
99

שלחן הטהור המזוקק 
99

שלחן המלך 
247

שלחן טהור 
234

שלחן ערוך הרב 
93

שלמי חגיגה 
237

שלמי צבור 
363 ,237

שם הגדולים מארץ הגר 
558

שמן משחת קודש 
55

שני לוחות הברית 
265 ,141

שעה ניבי 
327

שער בת רבים 
420 ,378

שער ה' החדש 
189

שער הגלגולים 
274 ,121

שער ההקדמות 
121

שער הכוונות 
274

שער הכונות 
121

שער המלך 
149

שער המצוות 
274

שער המצות 
121

שער הפסוקים 
274 ,121

שער השמים 
284
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שער רוח הקודש 
274 ,121

שערי אורה 
310

שערי בינה 
416

שערי הקדושה 
126

שערי זמרה 
150

שערי טוהר 
399

שערי ציון 
157

שערי קדושה 
255

שערי תשובה 
184

שפת אמת 
109 ,103

שפתי חכמים 
51

שפתי צדיקים 
420

שרש יוסף 
344

תאריכגה' גנבש ציונית 
261

תבואות הארץ 
283 ,282

תהלות שבת 
100

תוכחת חיים 
238

תולדות אדם וחוה 
214

תולדות גדולי הוראה 
111

תולדות יעקב 
271 ,102

תולדות יעקב יוסף 
309

תולדות יצחק 
207

תוספות חיים 
339 ,81

תוספת מעשה רב 
340

תוספתא למדרש פנחס 
86

תועפת ראם 
228

תוצאות הארץ 
282

תורה אור 
90

תורה מציון 
584

תורת אמת 
50

תורת הבית 
349

תורת הלוי 
377

תורת הקנאות 
537

תורת חיים 
366

תורת חסד 
271

תורת משה 
213

תחת ישראל 
259

תיקוני זוהר 
150 ,126 ,119

תלמוד ירושלמי 
396

תלמוד ירושלמי - קדשים )המזוייף( 
530

תמורת תודה 
271

תנ"ך 
423 ,422

תניא 
183

תפארת איש 
110

תפארת ישראל 
266 ,211 ,100 ,89

תפלה לדוד 
99

תפלה למשה 
109 ,100

תפלת בית עלמין  
259 ,254

תפלת בני ישראל  
252

תפלת החדש 
258 

תקון בקשות 
168

תקון הברית 
272

תקון הכללי 
253

תקון חצות 
168

תקון סופרים 
50

תקון תפלה 
249

תקוני הזהר 
272

תקוני זוהר 
139

תקנת השבים ותקון עולם 
276

תרגום דברי הימים 
347

תרומת הדשן 
187 ,186

תרועת מלך 
59

תרשיש שהם 
383

תשובות רבי אליעזר 
374

תשובת קרן שמואל 
540
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אבואלעפיא, ר' חיים 
513

אבודרהם, ר' שלמה

31

אבוחצירא, ר' אברהם

457

אבוחצירא, ר' יעקב 
457 ,273

אבורביע, ר' עמרם 
 510

אברהם, ר' חיים יהודה 
221

אדאדי, ר' אברהם חיים 
        421

אדאהן, ר' מסעוד 
514

אדלר, ר' חיים מרדכי 
375

אהרונוביץ, ר' אברהם 
107

אהרונסון, ר' יהושע משה 510

אויסאיבל-גפן, ר' יהודה אריה ליב  
306

אויערבאך, ר' אברהם 
474

אויערבאך, ר' דוד 
398

אויערבאך, ר' יהושע פאלק

358

אויערבאך, ר' צבי בנימין 
472-475 ,314

אויערבאך, ר' שלמה זלמן

489

אויערבאך, ר' שלמה מלינטשיץ 
503

אונגר, ר' חיים ידידיה 
529

אונגר, ר' מאיר חיים 
372

אונגר, ר' שמואל דוד 
529 ,292

אזולאי, ר' חיים יוסף דוד 404

אייבשיץ, ר' יהונתן 
532

אייגר, ר' אלטר עזריאל מאיר  
519

אייזנמן, ר' יוסף הלוי 
499

איש הורוויץ, ר' יהושע 
114

אלטאראס, ר' אהרן 
244

אליאש, ר' אברהם שלמה 
340

אלישיב, ר' יוסף שלום 
417

אסאד, ר' יהודה 
  346

אסתרין, ר' יהודה ליב 
144

אפרתי, ר' שמעון 
377

אקשוטי, ר' שבתי 
269

אריאלי, ר' יצחק  
499

באב"ד, ר' אברהם משה 
377

באדנער, ר' עוזיאל 
101

באדענהיים, ר' ליב 
187

באיאן, האדמו"ר ר' משה    
    25

בדאהב, ר' יצחק 
286

בוטשאטש, ר' אברהם דוד 
99

בוטשן-חסידה, ר' מנחם זאב 
586

בוקשפן, ר' שמעון 
499

בורנשטיין, ר' דוד 
350

ביבאס, ר' רפאל 
514

ביבאס, ר' שמואל 
32 ,31

בידרמן, האדמו"ר ר' אברהם שלמה 
מלעלוב 

368

בידרמן, האדמו"ר ר' שמעון נתן נטע 
מלעלוב 

368

בילמונטי, ר' יצחק נוניש 
359

בירדוגו, ר' רפאל 
462 ,459

בלוי, ר' משה 
542

בלוי, ר' עמרם 
542

בלוך, ר' אליהו מאיר 
492

במברגר, ר' יצחק דוב הלוי 
473

בן שלמה, ר' מרדכי 
391

בן שמעון, ר' דוד 
343 ,237 

בן שמעון, ר' רפאל אהרן 
243

בעל שם טוב 
66 ,22

בקשי דורון, ר' אליהו 
377

ברכין, ר' משה הלוי 
498

ברלין, ר' אייזיק 
  366

ברלין, ר' חיים 
449 ,443

ברנדווין, האדמו"ר ר' יוסף דוד 
420

ברעוודא, ר' שלמה 
493

גאלדקרויט,  ר' פנחס בן ציון 
132

גוטינגן, ר' יעקב 
331

גוטמאכר, ר' אליהו 
442

גולדשלאג, ר' יחיאל מיכל 
396

גור, האדמו"רים 
289

גינז, ר' יהושע 
377

גרודזנסקי, ר' חיים עוזר 
478 ,20

גרוס, ר' דוד 
396

גרוסברג, ר' חנוך זונדל 
452

גרוסמן, ר' יהודה   
                 454

גרוסנס, ר' אריה ליב 
495

גרייבסקי, פנחס 
280

גרין, ר' צבי 
526 

גרינוולד, ר' יהושע 
526

דבורץ, ר' ישראל זיסל 
287

דוויך, ר' חיים שאול הכהן 
27

דוידי, ר' אוריאל 
516

דושינסקי, ר' יוסף צבי 
529 ,431

דושינסקי, ר' ישראל משה 
529 ,527 ,524

דושינסקי, ר' מתתיהו 
529

דייטש, ר' דוד 
347

דייטש, ר' יהושע  
   522

דיינארד, אפרים   
548 ,547

דיסקין, מהרי"ל 
469

דיק, ר' צבי 
431

דסלר, ר' אליהו אליעזר 
494

דרבקין, ר' צבי 
376

דרושקאוויץ, ר' אברהם 
286

דרייזין, ר' נחום 
295

ה"אוהב ישראל", ר' אברהם יהושע 
השל מאפטא 

341

האגר, האדמו"ר ר' חיים 
520

האגר, האדמו"ר ר' יהודה מזידקוב 
352

האגר, האדמו"ר ר' מנחם מנדל 
מווישווא 

370

מפתח שמות רבנים
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האגר, האדמו"ר ר' משה יהושע 
מוויזניץ 

387

האגר, ר' ישראל 
28

האדמו"ר האמצעי מחב"ד

448

האדמו"ר מוהרש"ב 
450

הופמן, ר' משה יוסף 
346

הורוויץ, ר' אריה ליבש הלוי 
352

הורוויץ, ר' יוסף גרשון 
386

הורוויץ, ר' יצחק משה הלוי 
443

הורוויץ, ר' ישעיה )וויניפג( 
508

הורוויץ, ר' ישעיה )השל"ה( 
342

החזון איש 
479

החפץ חיים 
386

החתם סופר 
471

היילפרין, ר' יוסף צבי 
378

היילפרין, ר' יקותיאל יהודה 
378

הילדסהיימר, ר' עזריאל 
472

הירשנזון, ר' חיים 
384

הירשפרונג, ר' יואל 
427

הכהן, ר' אהרן 
385

הכהן, ר' אהרן מנדל 
544 ,491

הכהן, ר' ישראל מאיר 
386

הכהן, ר' ישראל מאיר - החפץ חיים 
20

הלברשטאם, האדמו"ר ר' יחזקאל 
מצאנז 

 272

הלברשטאם, האדמו"ר ר' יעקב 
מטשאקאווא-צאנז  

71

הלברשטאם, ר' משה 
527

הלברשטם, האדמו"ר ר' יקותיאל 
מגורליץ 

351

הלוי, ר' יוסף 
476

הלוי, ר' משה 
378

הלחמי, ר' עזרא חייא 
364

הלל, ר' יעקב משה 
127

הלפרין, האדמו"ר ר' חיים דוב 
מוואסלוי 

26

הלר, ר' אברהם זאב הלוי 
378

הלר, ר' שמואל 
403

הסטייפלער

488 ,487

הענקין, ר' יוסף אליהו 
295

הערוך השולחן 
480

הרש"ש 
440

וארקול, ר' מרדכי יעקב 
378

ווזאנה, ר' רפאל 
409

ווינטער, ר' דוב בעריש 
491

ווינפלד, ר' דוב בעריש - הרב 
מטשעבין 

489

וויס, ר' יהושע מהוניאד 
307

וולבה, ר' שלמה 
509

וולדינברג, ר' אליעזר יהודה 
377

וולטירה, ר' חיים 
198

וועבער, ר' מרדכי אליעזר 
271

ווצלר, ר' מרדכי 
313

וורטהיים, האדמו"ר ר' יצחק מבענדר 
63

וייס, ר' שבתי שעפטיל 
528 ,431

וייסבלום, ר' נפתלי 
126

וילנסקי, ר' שמואל חרקובר 
267

וינברגר, ר' יהושע אהרן 
446

ורהפטיג, ר' ירוחם אשר 
480-486 ,453 ,374 ,349

ורטהיימר, ר' עקיבא ברעסלא 
367

ורנר, ר' שמואל ברוך 
377

זוננברג, ר' ישכר דובער 
335

זוננפלד, ר' יוסף חיים 
293

זילברמן, ר' אברהם ליב 
399 ,359 ,331 ,252 ,171 ,125

זילברמן, ר' יצחק שלמה 
340 ,121

זילברמן, ר' רפאל 
399 ,359 ,331 ,252 ,243 ,125

זכות, ר' משה 
433

זלוטניק, ר' אליהו 
524

זלזניק, ר' אברהם יעקב 
499

זלזניק, ר' שלמה זלמן 
499

זלמנסון, ר' לוי יצחק 
349

זק"ש, ר' מרדכי יהודה ליב 
377

זריהן, ר' יעקב חי 
513 ,71

זרקא, ר' שלמה 
461

חזן, ר' אליהו 
490

חזן, ר' חיים דוד 
362

חזן, ר' יוסף 
362

חזן, ר' משה ישראל 
537

חריף, ר' ישראל מסאטינוב 
76

טאוב, האדמו"ר ר' שמואל אליהו 
ממודזיץ 

521

טביומי, ר' טוביה יהודה 
377

טובנהויז, ר' אפרים 
508

טוורסקי, ר' דוד 
520

טוורסקי, ר' יהודה ליב 
371

טויסיג, ר' ישראל 
373

טולידאנו, ר' ברוך 
406

טולידאנו, ר' יעקב משה 
514

טייטלבוים, האדמו"ר ר' יואל 
מסאטמר 

518

טייטלבוים, ר' ישראל יעקב יוקל 
369

טיקוצינסקי, ר' ניסן אהרן 
499

טיקטין, ר' שמואל אפרים 
508

טירנו, ר' דניאל 
458

יבנר, ר' שלום יואל 
492-494

יונגרייז, ר' אשר אנשל 
431

יונגרייז, ר' יחזקאל הלוי 
375

ילוז, ר' יוסף חיים 
514

ילוז, ר' שלמה 
516

ילינק, ד"ר אדולף 
302

יעוונין, ר' שמואל 
334

יערי, אברהם 
580
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ישראל, ר' חיים אברהם 
458

ישראל, ר' ידידיה שלמה 
405

כהנוב, ר' משה נחמיה 
340

כהנמן, ר' יוסף שלמה 
509 ,296 

כץ, ר' אהרן 
467

כץ, ר' ראובן 
510

לאזי, ר' אלעזר 
366

לאנדמן, ר' יעקב יצחק 
377

לאנדסהוטה, אליעזר 
539

לאפיאן, ר' חיים שמואל 
493

לבטון, ר' חיים מרדכי 
380

לוונשטאם, ר' מרדכי 
562

לוי, ר' בנימין 
378

לוין, ר' חיים יעקב 
377

לוין, ר' יהודה ליב 
298

לוינברג, ר' יצחק מאיר 
408

לוצאטו, ר' שמואל דוד 
469

לורברבוים, ר' יצחק 
403

ליבוביץ, ר' ברוך בער 
484

ליבוביץ, ר' ירוחם 
294

ליינר, ר' אברהם יהושע העשיל 
110

ליס, ר' יוסף 
493

ליעבען, ר' שלמה 
496

ליפשיץ, ר' הלל 
469

למפרט, ר' צבי הירש 
401

לנדא, ר' שלום 
470

לניאדו, ר' דוד 
109

לפקוביץ, ר' מיכל יהודה 
509

לרמן, האדמו"ר ר' חיים 
544

לרנר, ר' יוסף 
491

מאדומים, ר' שלמה 
33

מאיר, ר' יששכר 
487

מארילוס, האדמו"ר ר' אליעזר זאב 
מבוטאטש 

88

מאשיץ, ר' יהודה 
382

מגזע צבי, ר' אהרן משה 
61

מהר"ל 
266

מודעי, ר' נסים חיים 
239

מונטיפיורי, משה 
555 ,469 ,275

מוסאפיא, ר' אברהם חי 
286 ,425 ,361

מושקוביץ, ר' צבי 
307

מיוחס, ר' יוסף 
363

מייזלש, ר' משה חנניא ליפמן 
220

מילדולה, ר' יעקב 
570

מלכא, ר' משה 
510

מלצר, ר' איסר זלמן 
493

מני, ר' אליהו סלימאן 
361

מרגליות-יפה, ר' שמואל 
375

מרגליות-יפה, ר"י 
375

נבון, ר' יהודה 
360

נחשוני, ר' יהודה  
387

ניימרק, ר' אברהם יעקב 
377

סגל, ר' יהודה הלוי 
378

סגלוביץ, ר' חיים  
378

סגרי, ר' אברהם 
187

סגרי, ר' יהושע 
187

סדיגורא, האדמו"ר 
508

סולובייצ'יק, ר' יצחק זאב הלוי 
327

סופר ר' שמואל בנימין 
431

סופר, ר' אברהם שמואל בנימין 
413 ,348

סופר, ר' עקיבא 
413

סורוצקין, ר' זלמן 
509 ,220 ,107

סילבר, ר' אליעזר 
295

סיניור, ר' יוסף ברוך 
424

סלומון, ר' ברוך שמעון 
510

סרנא, ר' יחזקאל  
509

סרנא, ר' יעקב חיים 
493

סתהון, ר' חיים  
140

עהרנרייך, ר' שלמה זלמן 
416

עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי 
515

עולייל, ר' שלמה 
537

עזריאל, ר' אברהם 
425 ,378 ,361

עטינגר, ר' זאב שאול 
24

ענגלארד, האדמו"ר ר' אברהם יששכר 
מראדזין 

527

ענו, ר' פנחס חי 
54

עפשטיין, האדמו"ר ר' משה יחיאל 
הלוי מאוז'רוב 

357

עפשטיין, ר' אברהם שלמה הלוי 
)האדמו"ר מאוז'רוב?( 

335

עפשטיין, ר' אהרן זעליג 
490

עפשטיין, ר' יחיאל מיכל 
480

ערזון, ר' חנוך העניך 
373

ערלוי, האדמו"ר ר' יוחנן 
527

פאלאג'י ר' אברהם 
239

פאלאג'י ר' חיים 
424 ,389 ,238

פאנעט, ר' יוסף 
526

פארדו, ר' דוד 
189

פיגו, ר' עזריה 
555

פייבלזון, ר' ישראל בנימין-בענדט 
327

פייגנבוים, ר' צבי הירש 
125

פיינשטיין, ר' חיים יעקב הכהן 
157

פיינשטיין, ר' משה 
495

פילץ, ר' אביעזר 
377

פינק, ר' ראובן 
475

פינקל, ר' אליעזר יהודה 
294

פינקל, ר' בנימין בינוש 
493

פירסט, ר' זלמן 
474

פירקוביץ, אברהם 
563

פישמן, ר' יוסף חיים 
345

פלורנטין, ר' שלמה 
214
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פלידרבוים, ר' אברהם חיים 
491

פערלס, ר' מאיר 
412

פראנקל, ר' אברהם מ"ש 
109

פרבשטיין, ר' אברהם 
493

פרום, ר' מרדכי יהודה 
377

פרוש, ר' משה 
499

פרוש, ר' עקיבא 
542

פרידלנדר, שלמה 
530

פרידמן, האדמו"ר ר' אברהם מתתיהו 
משטפנשט 

353

פרידמן, האדמו"ר ר' מנחם מנדל 
מבוהוש 

520

פרידמן, האדמו"ר ר' מרדכי שלום 
יוסף מסדיגורא 

377 ,113

פרידמן, האדמו"ר ר' נחום דובער 
מסדיגורא 

356

פרידמן, ר' אברהם 
502

פרידמן, ר' בנימין 
318

פרידמן, ר' מרדכי ממעזריטש 
212

פריימאנן, ר' ישראל מאיר 
220

פריינד, ר' משה אריה 
524 ,518

פרלמוטר, ר' משה 
383

פרלס, ר' ברוך אשר 
444

פרנקו, ר' אהרן 
410

פרנקפורטר ר' יהודה 
345

פרץ, ר' שלמה 
391

פרצוביץ, ר' נחום 
490

צארום, ר' יוסף 
512

צורמאני, ר' מתתיה 
405

ציון, ר' אליהו 
511

ציטרון-קטרוני, ר' אבא 
293

צימרינג, ר' צבי הירש 
70

קאהן, ר' ישעיה 
412

קאהן, ר' נפתלי 
412

קאסוויץ, ר' ליב 
388

קארו, ר' יוסף 
390

קארמונה, ר' יצחק 
424

קוטלר, ר' שניאור 
493

קוליץ, ר' יצחק 
493

קוניץ, ר' משה 
302

קוניץ, ר' שלמה 
302

קוק, ר' אברהם יצחק הכהן 
542 ,30

קורנבליא, ר' שמואל 
419

קורנפלד, ר' משה 
377

קינצליכר, ר' צבי 
431

קלוגר, ר' שלמה 
470

קלמנוביץ, ר' אברהם 
493

קלעפפיש, ר' שמואל זנוויל 
504

קמאי, ר' אברהם צבי 
294

קניאל, ר' יהושע 
508

קנייבסקי, ר' יעקב ישראל 
488 ,487

קנר, ר' אברהם אביש 
508

קעלין, ר' איצק 
471

קרויס, ר' יהודה כהן 
585

קרליץ, ר' אברהם ישעיה 
479

קרליץ, ר' ניסים 
509

קרנוביץ, ר' ישראל מאיר 
492

קרעטש, ר' משה 
378

קרעטשניף, האדמו"ר ר' אליעזר זאב 
527

ר' אלישע סלמאן אלישע 
511

ר' דוד אב"ד משוורזענץ 
207

ר' זונדל מסלנט 
343

ר' יוסף חיים מבגדאד - ה"בן איש חי" 
441

ר' יעקב משה מסלונים - נכד הגר"א 
430

ר' יעקב צבי מקלנבורג 
469

ר' יצחק מאיר בן מנחם 
377

ר' ישעיה מקרסטיר 
293

ר' ישראל מלומזיא 
464

ר' כלפון משה הכהן 
377

ר' לוי יצחק מברדיטשוב 
125 ,124

ר' ליביש מיכל 
412

ר' מנחם מנדל אב"ד ביאלה 
411

ר' משה אריה הלוי אב"ד יאנובה 
506

ר' משה ב"ר מכלוף 
391

ר' משה הכהן מבייאלא 
365

ר' נפתלי הירץ הלוי 
288

ר' צבי הירש אב"ד ברלין 
466

ר' צבי הירש ב"ר תנחום מהורודנא 
415

ר' רפאל דוד טעבלי הלוי 
237

ר' שניאור זלמן מלאדי 
449 ,144

ראטה, האדמו"ר ר' אברהם חיים 
527

ראטה, האדמו"ר ר' אהרן משומרי 
אמונים 

73

ראטה, ר' משולם 
507

ראטנער, ר' שמואל דוד הכהן 
505

ראם, ר' שלמה 
510

רבינוביץ-תאומים, ר' אליהו דוד 
)האדר"ת( 

476 ,365

רבינוביץ, האדמו"ר ר' פנחס 
מקנטיקוזיבה 

355 ,78

רבינוביץ, ר' אליהו עקיבא מפולטבה 
583

רבינוביץ, ר' ברוך ממונקאטש 
525

רבינוביץ, ר' יעקב 
500

רבינוביץ, ר' שמואל מיכל  
146

רוזובסקי, ר' שמואל 
509

רוזיליו, ר' ניסים 
362

רוזנבוים, האדמו"ר ר' יצחק אייזיק 
מזוטשקא 

522

רוזנבוים, האדמו"ר ר' יששכר בער 
מנדבורנה 

527

רוזנברג, ר' יודל 
381

רוזנר, ר' יהודה סג"ל 
376

רוטנשטרייך, ר' בן ציון 
452



 אוקטובר 2010 |  404

רוטשילד, ר' בועז רפאל 
379

רוקח, האדמו"ר ר' אהרן מבעלז 
291 ,290

רחמסטריבקה, האדמו"ר 
28

רייך, ר' אהרן יוסף 
497

רנשבורג, ר' בצלאל 
388

רפפורט, ר' חיים יצחק אהרן - המגיד 
מווילקומיר 

276

שו"ב ר' צבי הירש חייא 
113

שו"ב, ר' מאיר מווערצקי 
113

שוורץ, ר' יהוסף   
282

שוורץ, ר' יוסף הכהן 
398

שוורצמן, ר' מאיר 
508

שולמן, ר' מרדכי  
493

שופט, ר' ידידיה   
516

שחור, ר' משה ליב 
499

שטיין, ר' חיים 
492

שטיינמן, ר' נח צבי 
42

שטעמפל, ר' זליגמן 
475

שטרן, ר' יוסף זכריה 
500 ,469

שטרן, ר' יחיאל מיכל 
446

שטרסער, ר' מרדכי 
491

שייאר, ר' מיכל 
344

שיינברג, ר' חיים פנחס 
509

שיפמאן, ר' משה 
471

שיפר, ר' סיני 
496

שיק, מהר"ם 
446

שיק, ר' הענך 
471

שיק, ר' מנחם 
431

שך, ר' אלעזר מנחם 
509

שלוזברג, ר' שלמה יוסף 
501

שלופפר, ר' יוסף 
505

שלייפר, ר' שלמה 
298

שמאש, ר' יחזקאל מאיר 
511

שניאורסון, האדמו"ר ר' מנחם מנדל 
מחב"ד 

523

שפיצר, ר' שמואל בנימין 
431

שפירא, האדמו"ר ר' חיים אלעזר 
ממונקאטש 

27

שפירא, האדמו"ר ר' חיים מאיר יחיאל 
מדרוהוביץ 

354 ,236

שפירא, ר' אבי עזרי 
354

שפירא, ר' משה מסלאוויטא 
517

שפירא, ר' משה שמואל 
509

שפירא, ר' נח חיים אברהם 
378

שפירא, ר' רפאל 
481 ,477

שקאפ, ר' שמעון 
483

שרהזון, ר' אליהו 
377

שרייבר, ר' שלמה 
452

שרעבי, ר' שלום מזרחי 
440

תאומים, ר' יהושע פייבל פרנקל  
24

תאומים, ר' שמחה פרנקל 
24

תווינה, ר' שלמה  
254

Pietrekov
88, 374, 385, 420
Pisa
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Plozk
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Prague
146, 215, 302, 388, 394, 419, 540, 
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Pressburg
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174, 261
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172
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טופס הצעת מחיר לפריטים
יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

כולל אוסף ד"ר ישראל מהלמן

יום חמישי 21.10.10, י"ג חשון תשע"א, 17:00

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’ 12

מספר פריט
מחיר מירבי מוצע ב- $

)לא כולל עמלה ומע”מ(

WWW.KEDEM-AUCTIONS.COM טלפון: 077-5140223 פקס: 077-5140167

שובר שוויוןשם ותיאור הפריט

סלולרי

השתתפות טלפוניתהצעה בכתב



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".

Judaica: Books, Manuscripts Rabbinical Letters
Including: Dr. Israel Mehlman's Collection
Thursday, 21.10.10 at 17:00

Full Name

Address

Tel

Email

ID / Passport No.

Signature

Fax Cellular

Date

Auction No. 12

Item No. Name and Description of Item
Max. Offered Price in US$
(not including commission and VAT) Tiebreaker

Phone ParticipationAbsentee BidAbsentee Bidding Form



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  למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 17% 
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 או ביום 

התשלום, הגבוה מבין שניהם. 
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 
מעבר  בלבד.  המכירות  בית  עיני  ראות  פי  על  מוצדקת, 
ל-30 יום לאחר המכירה, לא תתקבל כל טענה שהיא לגבי 

הפריטים.
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 

תנאי מכירה

בבעלות  חברה  הינה  פומביות"  מכירות  בית  "קדם 
רשאי  קונה  כל  לזאת,  ובהתאם  לכך  אי  פרטית. 
להשתתף במכירות אך ורק אם קרא את כל התנאים 

והסכים להם במלואם.



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



TEL : 972-77-5140223

FAX : 972-77-5140167

WWW.KEDEM-AUCTIONS.COM

AUCTION HOUSE LTD TEL : 972-77-5140223
FAX : 972-77-5140167

EMAIL : kedem.ltd@gmail.com
www.kedem-auctions.com

Judaica: Books, Manuscripts, Rabbinical Letters

Auction No. 12

The auction will take place at Bayit Ve-Gan House
8 Ha-Pisga st. Jerusalem

Thursday, 21.10.10 at 17:00
11:00 East Coast Time Zone

The viewing will take place at our office
20 Beit Hadfus st. Givat-Shaul, Jerusalem

Phones during viewing  
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Viewing Beforehand on
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Including: Dr. Israel Mehlman's Collection


