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1. ספר תורה מיניאטורי - כתב האר"י (חסידי)
ספר תורה קטן, בכתיבה נאה במיוחד, צורת האותיות עפ"י דעת האר"י (חסידי), בסגנון כתב 

עתיק [מתאים לרוסיה-פולין, ראשית המאה ה-19, שנות הת"ק?].

כתב אחיד, קריא וברור. לפי רמת הכתיבה והעיבוד של הספר, נראה שנעשה בהזמנה מיוחדת, 

ובדקדוק רב לפי כללי ההלכות והמנהגים. חלק מהאותיות המוגדלות הן במסורת שונה מהמצוי 

בספרי התורה בזמננו. 

בראשי מספר עמודים [בעיקר בספר ויקרא], פגיעות ופגמים. במקומות שנפגע הטקסט, תוקן 

החסרון על גבי טלאי, בכתיבה חסידית מאותה תקופה. [התיקון נעשה לפי כל פרטי ההלכות 

(המובאים בפוסקים: יורה דעה סימן ר"פ) לתקון ספר-תורה בכתיבה על גבי טלאי].

קלף דק בעיבוד מיוחד, כ-28.5 ס"מ. עצי חיים מעץ איכותי, קל וחזק, בעיבוד אמנותי. גודל מירבי: 

43.5 ס"מ. משקל כולל כ-1,400 גרם. כללית במצב טוב. הדיו דהויה בהרבה מקומות. מעיל קטיפה 

[בן עשרות שנים], עם רקמת אריות נושאים כתר תורה. 

פתיחה: $2400

1. Miniature Sefer Torah – Ari (Chasidic) Calligraphy
Miniature Sefer Torah, particularly fine calligraphy, letters are shaped based on 
the Ari (Chasidic), in an antique styled calligraphy [would match the style of 
Russia-Poland, early 19th century].
Homogenous, legible and clear calligraphy. Based on the level of calligraphy 
and elaborate processing, it would appear that this Sefer Torah was crafted on 
special order and with great accuracy and conform to the relevant Halachot and 
customs. Some of the larger letters are from a tradition which differs from the 
Sifrei Torah of our times.
There are damages on the headers of several pages [mainly affecting the Sefer Va-
Yikra]. Spots of damaged text were fixed with Chasidic calligraphy of that time 
on a parchment patch. [The restoration was made in conformity with all relevant 
Halachot reported by the Poskim in Yoreh De’ah Siman 280 for the restoration of a 
Sefer Torah on a parchment patch].
Thin parchment with special processing, about 28.5cm. High quality, light and strong, 
artistically crafted wood supports. Maximum size: 43.5cm. Total weight: about 1,400 
grams. Overall good condition. Faded ink in many places. Velvet (decades old) coat, 
with embroideries of lions carrying a Torah Crown.

Opening Price: $2400

חפצי קודש וחפצי בית-הכנסת, קמיעות ושמירות
Objects and Ceremonial Art, Amulets
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2. Antique Yemenite Sefer Torah on 
Red Parchment
Antique Sefer Torah, Yemen, [17th-19th century?].
An impressive Sefer Torah, with particularly beauti-
ful handwriting, on red parchment (thick, soft skin) 
according to the custom of Yemenite Jews. Several 
sheets were replaced later on light parchment. From 
the aspect of the tradition of writing, the book has 
not yet been studied but we will note that Shirat 
Ha'azinu is written in 70 rows, something that 
varies according to the different traditions. Sheet 
height c. 61cm. Average width of columns c. 11cm. 227 
columns. Varied conditions good-fair, tears and stains.

Opening Price: $2500

2. ספר תורה תימני עתיק על גוויל אדום
ספר תורה עתיק, תימן, [המאה ה-17-19?].

ספר תורה מרשים, כתוב בכתיבה נאה במיוחד, על גוויל אדום 

הושלמו  יריעות  מספר  תימן.  יהודי  כמנהג  ורך)  עבה  (עור 

במדבר  ספר  בראש  [ראה  ביותר  עתיקים  מספרים-שונים 

ובאמצעו], שלש יריעות הושלמו בתקופה מאוחרת יותר על 

גוויל בהיר. מבחינת מסורת הכתיבה הספר עדיין לא נחקר, אך 

השנוי  דבר  שורות,  בשבעים  נכתבה  האזינו"  "שירת  כי  נציין 

במחלוקת המסורות. גובה היריעות כ-61 ס"מ. רוחב העמודות 

בממוצע כ-11 ס"מ, רכ"ז עמודות. מצב משתנה טוב עד בינוני, 

קרעים וכתמים.

פתיחה: $2500

3. מגילת אסתר מפוארת - נרתיק עור
אומנותיים  עיטורים  שני  עם  קלף,  על  כתובה  אסתר,  מגילת 

פותחים  העמודים  [רוב  "המלך"  מגילת  העמודים.  בראשי 

עדין,  בתחריט  מעוטר  עור  בנרתיק  נתונה  "המלך"].  בתיבת 

מצב  בעמוד.  שורות   32 ס"מ.   40.5 אסתר".  "מגלת  תוית  עם 

טוב- מצב  ס"מ,  עור, 46  מחופה  קרטון  גליל,  נרתיק  מאד.  טוב 

בינוני, שולי הגליל חסרים או פגועים משני צידיו. כפי הנראה, 

המגילה כשרה לקריאה.

פתיחה: $300

3. Luxurious Megilat Esther – Leather 
Case 
Megilat Esther, written on a parchment, with two 
artistic adornments on the column headers. “Ha-
Melech” Megila [most columns start with the word 
“Ha-Melech”]. Comes in a leather case adorned with 
a delicate engraving, and a “Megilat Esther” tag.
40.5cm. 32 lines in each column. Very good condition. 
Leather coated cardboard cone case, 46cm, good-fair 
condition, the cone’s edges are damaged or missing on 
both sides. This Megilah is apparently Kosher.

Opening Price: $300

4. מגילת אסתר י"א שורות 
מגילת אסתר כתובה על קלף, בכתיבת י"א שורות, כתב בית 

יוסף. [ראשית המאה ה-20]. על הקלף מבחוץ חותמת בעלים 

קודמים [שנפטר באלול תרצ"ה 1935]. 

לפי דעת הגר"א מווילנא והחתם סופר, יש לכתוב את העמוד 

המגילה.  לשאר  זהה  אותיות  בגודל  המן"  בני  "עשרת  של 

שלם  בעמוד  המן  בני  עשרת  את  לכתוב  יש  אחרות  לדעות 

מעשה  ואנשי  מהדרין  התחילו  בדורנו  גדולות.  ובאותיות 

כל  ידי  לצאת  כדי  שורות,  ב-11  רק  המגילה  כל  את  לכתוב 

עמודים  יותר  בהן  יש  שכן  יותר  יקרות  אלו  מגילות  הדעות. 

מהמגילות הרגילות. נדיר למצוא מגילת י"א שורות מתקופה 

לא  זו,  במחלוקת  שדנו  הפוסקים  ספרי  [ברוב  מוקדמת,  כה 

ברורה  משנה  ראה  שורות,  ב-11  כתיבה  של  זו  עצה  הובאה 

איש  לחזון  כי  מפורסם  טז.  אות  הציון,  בשער  תרצ"א,  סימן 

היתה מגילה כזו]. 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני, הדיו דהוי בהרבה 

אותיות. כתמי שימוש. נתונה בנרתיק עור עתיק ומשופשף. 

פתיחה: $250

4. Megillat Esther 11 Rows
Megillat Esther written on parchment, 11 rows, 
ktav Beit Yoseph. [Beginning of 20th century]. On 
outside of parchment, stamp of earlier owner [died 
Elul 1935].
According to the opinion of the Vilna Gaon and the 
Chatam Sofer, the letters of the amud of the ten sons 
of Haman should be the same size as the rest of the 
megilla. According to other opinions, the ten sons 
of Haman should be written on one whole amud 
and in large letters. In our generation, meticulously 
observant people have begun to write all the megilla 
in 11 rows, to satisfy all opinions. These megillot are 
more expensive since they have more amudim that 
regular megillot. It is rare to find a megilla with 11 
rows from such an early period of time, [most of 
the poskim who discuss this disagreement, do not 
bring this solution of writing 11 rows, see Mishna 

B'rura Siman 691, Sha'ar Tzion, 16. It is well known 
that the Chazon Ish owned such a megilla]. 17cm. 
Good-fair condition, faded ink in many letters. Stains. 
Ancient worn leather case. 

Opening Price: $250
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6. Two Miniature Sifrei Torah – New 
York / Israel, 1940-50’s 
1. Miniature Sefer Torah printed on paper, rolled 
on two wooden supports [“Atzei Chaim”], wrapped 
in a red cloth coat [“Me’il”] bearing the inscription 
“Yeshivat Rabeinu Shlomo Kluger… New York". 
[1940’s]. Maximal size 14cm, including wood supports. 
Good condition.
2. Especially miniature Sefer Torah, printed on 
paper, rolled on two supports [“Atzei Chaim”] made 
of copper, wrapped in a light blue coat embroidered 
with a Magen David and the letters Kaf and Tav 
[Keter Torah]; in an original, Aron-Kodesh-like 
copper case adorned with lions and the Tables of 
the Covenant, engraving on the back “State of Israel 
10”. Israel [1958]. Printed sheet: 35 mm; with the 
copper handles: 53 mm. Very good condition.

Opening Price: $120

6. שני ספרי-תורה מיניאטוריים – ניו-יורק / ארץ 
ישראל, שנות ה-40-50

שני  על  מגולגל  נייר,  על  מודפס  מיניאטורי  תורה  1. ספר 

"עצי חיים". נתון ב"מעיל" בד אדום, עם הכיתוב "ישיבת רבנו 

שלמה קלוגער ...ניוארק". ניו-יורק, [שנות ה-40]. גודל מירבי 

14 ס"מ, כולל העצים. מצב טוב. 

מגולגל  נייר,  על  מודפס  במיוחד,  מיניאטורי  תורה  2. ספר 

על שני "עצי חיים" עשויים נחושת. נתון ב"מעיל" תכלת עם 

רקמת מגן דוד והאותיות "כ"ת" [כתר תורה]; בקופסת נחושת 

מקורית דמוית ארון קודש עם עטורי אריות ולוחות הברית, 

ישראל,  ארץ   ."10 ישראל  "מדינת  מוטבע  האחורי  בצדה 

 53 הנחושת:  ידיות  כולל  מילימטר;   35 הדפוס:  גליון   .[1958]

מ"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

5. רימונים לספר תורה – מרוקו
רימונים לספר תורה, עשויים פליז. מרוקו, המאה ה-19.

עיטורים מנוסרים בדגמים צמחיים וגיאומטריים נאים בסגנון 

ערבסקות, האופייני לאזור בו יוצרו. 30 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 

סימני שחיקה ומעט קורוזיה. תיקונים.

פתיחה: $400

5. Rimonim for Sefer Torah – Morocco
Rimonim for Sefer Torah, made of brass. Morocco, 
19th century.
Decorations cut in patterns of plants and nice geo-
metric shapes, abstract style, characteristic to the 
region where they were created. 30cm. Fair-good 
condition. Wear marks and a little corrosion. Repairs.

Opening Price: $400

7. פרוכת לארון קודש – מטרסדורף, 1860
קודש. [מטרסדורף-פרשבורג],  גדולה וכפורת, לארון  פרוכת 

כת"ר (1860).

פרוכת קטיפה, מעוטרת כולה ברקמת חוטי זהב וכסף, אריות 

ושני לוחות הברית, עם פעמוני מתכת. נדבת "האשה הצנועה 

סופר  בער  כ"ה  המנוח  בת  מילכה  מורנו]  חבר  [אשת  אח"מ 

ז"ל אלמנת הק' כ"ה מאיר פאקש ז"ל. ביום שנעשה בר-מצוה 

נכדה הבח' אברהם מאיר בן כ"ה שמואל יח' שנת כת"ר לפ"ק". 

על הפרוכת העליונה [כפורת] רקום "קודש לה'".

בשנת  נפטרה  ממטרסדורף,  פאקש-מאיר,  מילכה  האשה 

תרמ"ה. בת רבי יששכר בער סופר ממטרסדורף ואלמנת רבי 

מאיר פאקש שנפטר בוינה בשנת תקצ"ז (ראה חומר מצורף, 

בני  לדברי  רפד).  עמ'  סופר,  עקיבא  לרבי  דבש"  "צוף  מספר 

המשפחה שהביאו את הפרוכת מהונגריה, השתמשו בפרוכת 

זו בבית-הכנסת של קהלת פרשבורג.

פרוכת וכפורת עשויות בד-קטיפה בצבע חום-אדמדם (דהוי), 

מעוטרים רקמה בדגמים צמחיים ועיטורי כוכבים, עם ששה 

מהעיטורים  חלק  ס"מ,   177X138 הפרוכת  מתכת.  פעמוני 

כאלה  מהם  הקטיפה,  בבד  קרעים  דהויה.  הפרוכת  רוב  נפרמו. 

בצדה  העליון.  בחלקה  מקצועי,  לא  באופן  מחדש  שנתפרו 

ס"מ,   147X42 כפורת  קטיפה.  מבד  מאוחר  טלאי  השמאלי 

במצב דומה לפרוכת.

פתיחה: $1000

5

6



חפצי קודש וחפצי בית-הכנסת, קמיעות ושמירות | 7 

7. Aron Kodesh Curtain – Matersdorf, 
1860
Large curtain with a smaller, upper curtain 
[Kaporet] for the Aron Kodesh. [Matersdorf – 
Pressburg], 1860.
Velvet curtain, adorned with gold and silver 
threaded embroideries, lions and the two tables of 
the covenant, with metal bells. Donated by “The 
modest woman Milka daughter of the late Ber 
Sofer z”l and widow of Meir Faksh. On the day of 
her grandson’s Bar Mitsva, Avraham Meir son of 
Shmuel…”. The upper curtain is embroidered with 
the words “Kodesh La-Hashem”.
Milka Faksh -Meir of Matersdorf passed away in 
1885. She was the daughter of Rabbi Issachar Ber 
Sofer of Matersdorf and the widow of Rabbi Meir 
Faksh who passed away in the city of Vienna in 

8. Collection of Parochot and Judaica 
Items Embroidered on Fabric
◆ Parochet (curtain) for Holy Ark, made of white 
and blue velvet. At center, a dedication embroidered 
with gold thread: "Parochet dedicated by the 
dear woman Chana Siyag…". ◆ Velvet fabric for 
Torah scroll with embroidered dedication, by the 
donor "Shmuel Fisher, in memory of his parents 
Aharon and Beila, 1897". ◆ Two velvet covers for 
Torah scrolls, with decorations embroidered with 
gold thread. ◆ Three embroidered fabric bags for 
tallit and tefillin, two decorated with Magen David. 
◆ A cloth for the amud of the chazzan, edges cut 
in shape of star, gold embroidery. Total of 8 items, 
varied size and condition.

Opening Price: $800

8. אוסף פרוכות ותשמישי-קדושה רקומים על בד
◆ פרכת לארון קדש, עשויה בד קטיפה בצבעים לבן וכחול. 
שהק־ הקדש  "פרכת  בחוטי-זהב:  הקדשה  רקומה  במרכזה 

היקרים  בניה  להצלחת  י"ץ  סייאג  חנה  היקרה  הגברת  דישה 

י'ש'ץ ח' תשרי ש' שיבת ציון". ◆ בד קטיפה לספר תורה עם 

הקדשה רקומה, מאת התורם "שמואל פישער, לזכרון נשמת 

◆ שני  לפ"ק".  תרנ"ז  ע"ה,  בילא  מ'  ע"ז  אהרן  כ"ה  אבותיו 

"מעילים" מקטיפה לספרי-תורה, עם עיטורים רקומים בחוטי 

בשניים  רקומים,  מבד,  ותפילין  טלית  תיקי  ◆ שלשה  זהב. 

השוליים  גזרת  חזן,  לעמוד  ◆ מפה  מגן-דוד.  עיטורי  מהם 

כצורת כוכב, רקמת זהב בולטת. סה"כ 8 פריטים, גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $800

1837 (see enclosed material, “Tzuf Dvash” by Rabbi 
Akiva sofer, page 284). According to the family, who 
brought the curtain from Hungary, this curtain had 
been used at the Pressburg community synagogue.
Dark maroon (faded) velvet curtain and upper 
curtain, adorned with plant and star themed em-
broideries and 6 metal bells.
The curtain’s dimensions are 138x177cm some of the 
ornaments are unstitched. Most of the curtain is faded. 
Tears on the upper part of the velvet fabric, some of 
which were unprofessionally sawn. A later velvet patch 
was sawn on the left side of the curtain. The upper cur-
tain’s dimensions are 42x147cm with similar damages.

Opening Price: $1000

7
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9. כיסוי למצות / תיק תפילין
דוד.  מגן  אוחזים  אריות  שני  במרכז  רקום.  מצות  1. כיסוי 

בפינה  "פסח-מצה-ומרור".  תחתיהם  הפסח",  "חג  מעליהם: 

 45X40 ."הימנית התחתונה שלשה מרובעים, "כהן, לוי, ישראל

ס"מ. מצב בינוני. קמטים, כתמים.

2. תיק תפילין עשוי קטיפה, מעוטר רקמה צבעונית (פרחים 

וצפורים), עם כיתוב "בעריל בן יוסף, תרנ"[ו]" [1896]. 

העליון  חלקו  שחוקה,  הקטיפה  בינוני.  מצב  ס"מ.   24.5X18

פרום. 

פתיחה: $120

9. Matzoth Cover / Tefillin Bag
1. An embroidered Matzoth cover. At center, two 
lions holding a Magen David. Above them: Chag 
HaPesach, below them Pesach-Matzoth-U'Maror. 
In lower right corner, three squares, Cohen, Levi, 
Yisrael. 40X45cm. Fair condition. Creases, stains.
2. A velvet tefillin bag, decorated with colorful 
embroidery (flowers and birds), with writing "Berel 
ben Yoseph, 565[6] [1896]. 18X24.5cm. Fair condi-
tion. The velvet is worn, upper part unraveled. 

Opening Price: $120

10. גביע-קידוש – הקדשה חרוטה מהאדמו"ר 
ממודזי'ץ, תשכ"ז

גביע-קידוש עשוי כסף (חתום). 

"ליום  חרוטה  הקדשה  נצח";  "מזכרת  ובתוכו  מגן  חריטת 

האדמו"ר  מתנת  פינקלשטיין,  נ"י  יעקב  כמר  החתן  כלולת 

תל-אביב,  כאן  שליט"א,  טאוב  אלי'  שמואל  מה"ר  ממודז'יץ 

ר"ח מנחם אב תשכ"ו".

רבי שמואל אליהו טאוב (תרס"ה-תרמ"ד), האדמו"ר השלישי 

לבית מודז'יץ; בעל ה"אמרי אש". נולד בלובלין וגדל אצל סבו, 

רבי ישראל טאוב, מייסד החסידות. אמו היתה בת האדמו"ר 

ליב  יהודה  רבי  האדמו"ר  של  בנו  מלובלין,  איגר  אברהם  רבי 

קיבל  נישואיו  [ליום  איגר.  עקיבא  רבינו  נכד  מלובלין,  איגר 

של  האתרוג  קופסת  את  טאוב  אליהו  שמואל  רבי  האדמו"ר 

טוב.  מצב  ס"מ.  רוחב: 6.5  ס"מ,  גובה: 11.5  איגר].  עקיבא  רבי 

מעט סימני קורוזיה וכיפופים קלים.

פתיחה: $120

10. Kiddush Cup – Etched Dedication by 
Rebbe of Modzhitz, 1967 
A silver Kiddush cup (signed).
An etching of a shield and inside "eternal souvenir"; 
an etched dedication "on the wedding day of the 
Groom Ya'akov Finkelstein, a gift from Rebbe of 
Modzhitz Rabbi Shmuel Eliyahu Taub, Tel Aviv, 
Rosh Chodesh Menachem Av 1966".
Rabbi Shmuel Eliyahu Taub (1905-1984), the third 
rebbe of Modzhitz, author of Imrei Eish was born 
in Lublin and was brought up by his grandfather, 
Rabbi Yisrael Taub, the founder of the Modzhitz 
Chassidut. His mother was the daughter of Rebbe 
Avraham Eiger of Lublin, son of Rebbe Yehuda Leib 
Eiger of Lublin, grandson of Rabbi Akiva Eiger. 
[On his wedding day, Rebbe Shmuel Eliyahu Taub 
received Rabbi Akiva Eiger's etrog box].
Height: 11.5cm, width: 6.5cm. Good condition. Few 
corrosion marks and slight bends.

Opening Price: $120

11. צלחת פיוטר – "רבותינו, הגיע זמן"
צלחת פיוטר עם עטורים חרוטים. יצרן: JM [יוהאן מוצרס], 

[1840 בקירוב?].

במרכז הצלחת ציור דמויות התנאים שהיו מסובין בבני ברק 

נראות  הצד  ומן  הלילה,  אותו  כל  מצרים  ביציאת  ומספרים 

דמויות של שניים מתלמידיהם הבאים להודיעם כי הגיע זמן 

קריאת שמע של שחרית. בצד השולחן עליו מסובין החכמים, 

 20.5-21.5 קוטר:  [זמן]".  ומר  הגיע  "רבותינו,  הכיתוב  חרוט 

ס"מ. מצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $300

9
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11. Pewter Plate – "Rabboteinu, Higiah 
Zeman"
A pewter plate with engraved decorations. Produced 
by JM [Johann Motzars], [c. 1840?]. 
In center of plate drawing of the Tana'im reclining 
in Bnei Brak and telling about the Exodus from 
Egypt the entire night and at the side are images of 
two of their disciples who are coming to tell them 
that the time of reciting Kriyat Shema has arrived. 
Engraved at the side of the table around which the 
rabbis are reclining is the writing "Rabboteinu, 
higiya zeman" (Our Rabbis, the time has arrived). 
Diameter: 20.5-21.5cm. Fair-poor condition.

Opening Price: $300

12. יהודי לומד תורה – ציור שמן - הונגריה
בפינה  חתום  בד,  על  שמן  בספר.  קורא  בטלית  עטוף  יהודי 

המאה  ראשית  [הונגריה?,   .L. Y. Paneth העליונה  הימנית 

ה-21X16 .[?20 ס"מ, במסגרת 34X28 ס"מ (מעט רופפת). מצב 

טוב, למעט שני קרעים בבד בחלקו העליון ובחלקו התחתון. 

פתיחה: $600

12. A Jew Studying Torah –Oil Painting 
– Hungary 
A Jew wrapped in a tallit reading a book. Oil on 
fabric, on upper right corner, signed L.Y. Paneth. 
[Hungary? Beginning of 20th century?]. 16X21cm. 
frame 28X34cm (slightly loose). Good condition, except 
two tears in upper and lower part of fabric.

Opening Price: $600

13. לוח השכבות ומי שברך – ירושלים
שמות  של  רשימות  עם  בבית-הכנסת,  לתלייה  ענק  לוח 

נפטרים, לומר עליהם תפלת השכבה ושל שמות חיים לברכת 

"מי שברך". ירושלים.

לאורך  נרשמו  בו  המופיעים  והשמות  ביד  מצויר  כולו  הלוח 

השכבות  לגברים,  השכבות  טורים:  בשלשה  שונות,  תקופות 

לנשים, ותפלת "מי שברך".

והח'  פרץ  שלמה  הרב  הגבאים,  בלוח:  הנזכרים  השמות  בין 

נסים אופלאטקא. השר משה מונטיפיורי ורעייתו יהודית, רבי 

יעקב שאול אלישר. עוד נזכרים: בני המשפחות ואלירו, מיוחס, 

פינטו, ששון; הנפטרת קלארה רוסו, "שנהרגה מהפצצת מלון 

"שנפל  אופלאטקא,  אברהם  הנפטר  בירושלים";  המלך  דוד 

המוקדם  הפטירה  תאריך  ועוד.  העצמעות[!]"  במלחמת  חלל 

 100X70 .ביותר משנת תר"ט 1849 והמאוחרים משנת תשט"ו

בשוליים,  גסים  קרעים  לקרטון.  מודבק  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ. 

קמטים, נזקי-רטיבות בחלקו התחתון. 

פתיחה: $150

13. Calendar of Hashkavot and Mi 
SheBeirach – Jerusalem  
A giant calendar for hanging in the Beit HaKnesset 
with lists of the names of the dead, for whom The 
Hashkava Prayer is to be said and the names of the 
living for the blessing of Mi SheBeirach. Jerusalem.
The whole calendar is hand-drawn and the names 
appearing in it were listed during various periods in 
three columns: Hashkavot for men, Hashkavot for 
women and the Mi SheBeirach prayer. 
Amongst the names mentioned in the calendar: The 
gaba'im, Rabbi Shlomo Peretz and Chacham Nissim 
Oplatka. Sir Moshe Montefiore, Rabbi Ya'akov Shaul 
Elyashar. Also mentioned the members of the Valero, 
Meyuchas, Pinto and Sasoon families; Clara Ruso 
"who was killed by the bomb at The King David Hotel 
in Jerusalem"; Avraham Optalka "who fell during the 
Independence War" etc. The earliest date of death en-
tered is 1849 and the latest 1955. 70X100cm. Good-fair 
condition. Pasted on cardboard. Heavy tears to margins, 
creases, moisture damage to lower part. 

Opening Price: $150

12
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14. פנקס מודפס למכירת מצוות - "יגל יעקב"
מבית  לתורה  ועליות  מצוות  מכירת  לרישום  מודפס  פנקס 

הכנסת "יגל יעקב" בירושלים. [ת"ש בערך 1940].

בו  מיוחד  דף  הקהילה  חברי  הכנסת"  בית  מ"יחידי  אחד  לכל 

ופתיחת  שחרית  פתיחת  וצדקות:  מצוות  של  טבלה  רשומה 

שני,  ספר  ראשון,  ספר  נעילה.  ופתיחת  מוסף  פתיחת  מנחה, 

יעודיים  נקבים  בפנקס  נדבות.  ומפטיר,  משלים  רימונים, 

לסימון סכומי הנדבות בשבתות וחגים, בהם אסורה הכתיבה.

מהמשפחות  ידועים  שמות  מופיעים  הכנסת  בית  חברי  בין 

חזקיה  שבתי  "הרה"ג  מהם  בירושלים,  הוותיקות  הספרדיות 

שליט"א", [שכיהן כרב ראשי בירושלים]. 

לסימון  מקוריות  שיטות  המציאו  ישראל  בקהילות  גבאים 

בשבת של סכומי הכספים שנדבו המתפללים, באופן הנעשה 

[על  שבת.  בהלכות  האסורה  כותב"  ל"מלאכת  להגיע  בלא 

212- פריטים   ,2 מכירה  "קדם"  קטלוג  ראה  נוספות  שיטות 

נייר  ס"מ,   35 דף,   [100]  .[11-12 פריטים   ,12 מכירה   ;213

כחלחל דק, מצב טוב, קמטים קלים, כריכה מתוקנת בדבק-בד.

פתיחה: $120

14. Printed Notepad for the Sale of 
Mitzvot – Yagel Ya’akov 
Printed notepad for listing the sale of Mitzvot and 
Aliyot LaTorah from the Yagel Ya’akov synagogue 
in Jerusalem. [c. 1940]. 
A special leaf is allocated for each congrega-
tion member in which a chart of the Mitzvot and 
Tzedakot is listed: opening of Shacharit and opening 
of Mincha, Mashlim and Maftir, Nedavot [contribu-
tions] etc. The notepad has assigned perforations to 
mark the amount of the contributions on Shabbat 
and Chagim, when it is prohibited to write. 
Among the members of the synagogue well-known 
names of old-time Jerusalemite Sephardic families, 
including Rabbi Shabtai Chizkiyah, [who served 
as chief rabbi of Jerusalem]. 
Since the Gabba’im are unable to note the pledges 
made by the congregants on Shabbat, many original 
alternatives to this have been found throughout 
history. This notebook is one example of such an 
alternative. [100] leaves, 35cm. Fine bluish paper, good 
condition, slight creases, binding repaired with fabric glue. 

Opening Price: $120

15. אבינו מלכנו – מצויר וכתוב ביד – פיורדא, 
תרס"ח

י'ג'ד'י'ל'  שנת  פיורדא,  פיורדא.  ק"ק  כמנהג  מלכנו  "אבינו 

ת'ו'ר'ה' לפ"ק [תרס"ח 1908]. 

בשני  וחומה,  אדומה  בדיו  ביד  כתובה  מלכנו"  "אבינו  תפלת 

טורים, על נייר עבה. בין שני הטורים מפריד קו בצבע כחול; 

המסגרת מעוטרת בדיו צהובה, הכותרת בדיו ירוקה; בתחתית 

 --- אברהם  בן  "דוד  חתום:  תפוחים.  עץ  של  צבעוני  איור   –

שו"ב דק"ק אנשבאך יע"א". 33.5X25 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

מודבק לקרטון. 

פתיחה: $350

15. Avinu Malkeinu – Illustrated and 
Handwritten – Fürth, 1908 
“Avinu Malkeinu as customary in the congregation 
of Fürth, [1908].
Handwritten “Avinu Malkeinu” prayer in red and 
brown ink, two columns, on thick paper. A blue line 
separates the two columns; the frame is adorned 
with yellow ink and the title is written with green 
ink; at the bottom [of the text] there is a colorful 
drawing of an apple tree. Signed: “David son of 
Avraham of Anshbach”. 25x33.5cm. Good condition. 
Stains. Glued to cardboard.

Opening Price: $350

16. שיויתי על קלף 
"שיויתי", כתב-יד על קלף.

בתחתית:  אותיות.  צירופי  סביבה  "למנצח",  מנורת  במרכז 

בצורת  נכתב  בשוליים  ו"צפת".  "חברון"  הקדש  ערי  שמות 

ומכון  יום  בכל  המנורה  את  הרואה  כל  חז"ל,  קשתות: "אמרו 

האומר  וכל  הדליקה,  כאילו  הכתוב]  עליו  [מעלה  מעה"כ  בה 

למנצח בנגי' בצורת המנו' מובטח לו שהוא בן העולם הבא". 

כתמים  מעט  בשוליים,  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   14X10

ופגמים בדיו.

פתיחה: $300

14
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16. Shiviti on Parchment 
Handwritten “Shiviti”on parchment.
A “La-Menatzeah” Menorah appears in the middle 
and is surrounded by Hebrew letter combinations. 
The names of the holy cities of “Hevron” and 
“Safed” appear on the bottom. 10X14cm. Good con-
dition. Light tears on the edges, few stains and damages 
affecting the ink.

Opening Price: $300

17. שיויתי על קלף – ירושלים, תרצ"ו
"שיויתי", כתב-יד על קלף. ירושלים, אלול תרצ"ו. 

במרכז מנורת "למנצח", סביבה צירופי אותיות קבליים ופסו־

קים. בתחתית: "כל הקורא בצורת מנורה כאלו הדליקה: ע"ה 

שלמה נח כהן" וכן "פעה"ק ירושתו ש' התרצ"ו בש"א אלול". 

נתון  וכתמים.  בשוליים  נזקים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   41X24.5

במסגרת, שברים בזכוכית. 

פתיחה: $200

17. Shiviti on Parchment – Jerusalem, 
1936 
Shiviti, handwritten on parchment. Jerusalem, Elul 
1936.
At center a “La-Menatzeah” menorah, surrounded 
with kabalistic letter combinations and psukim. At 
bottom: Shlomo Noach Cohen" and "Here the Holy 
City his estate1936 Elul". 24.5X41cm. Good condition. 
Few damages to margins and stains. Framed, breaks 
in glass.

Opening Price: $200

18. שני "שיויתי" על קלף
שני כתבי-יד "שיויתי" על קלף: 

צהוב  בצבעים  עטורים  סביבה  "למנצח",  מנורת  1. במרכזו 

עמך  "כי  סלה",  תנחם  בארץ  "ולאמים  בתחתית:  ואדום. 

מקור חיים באורך נראה אור". 9X6.5 ס"מ. מצב טוב. במסגרת 

21.5X16.5 ס"מ. 

קבליים,  צירופי-אותיות  סביבה  "למנצח",  מנורת  2. במרכזו 

בראשו ובתחתיתו פסוקים שונים. 15.5X10.5 ס"מ. מצב בינוני. 

בלאי, כתמים וקמטים. במסגרת 30X24.5 ס"מ. 

פתיחה: $350

18. Two Shiviti on Parchment 
Two handwritten Shiviti on parchment. 
1. At center, “La-Menatzeah” menorah sur-
rounded by yellow and red decorations. At bottom, 
two phrases from Psalms. 6.5X9cm. Good condition. 
Frame 16.5X21.5cm.
2. At center, “La-Menatzeah” menorah surround-
ed by Kabalistic letter-combinations, at top and 
bottom, various psukim. 10.5X15.5cm. Fair condi-
tion. Wear, stains and creases. Frame 24.5X30cm. 

Opening Price: $350

16
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19. שיויתי על נייר, תרצ"ט
"שיויתי", כתב-יד על נייר. ארץ ישראל, אייר תרצ"ט.

תפלות  אותיות,  צירופי  סביבה  "למנצח",  מנורת  במרכז 

נפטרת  נשמת  לעילוי  הקדשה,  רשומה  בתחתית  ופיוטים. 

 33X24 .משנת ת"ש וכן חתימת "העורך" האומן, משנת תרצ"ט

ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים, קילופים וכתמים. נתון במסגרת, 

פגומה.

פתיחה: $150

19. Shiviti on Paper, 1939
Shiviti, handwritten on paper. Eretz Yisrael, Iyar 
1939.
At center “La-Menatzeah”menorah, surrounded 
by letter combinations, prayers and piyutim. At 
bottom, dedication in memory of a deceased 
woman from 1940 and signature of the "editor" 
the artist, from 1939. 24X33cm. Fair-good condition. 
Tears, scraping and stains. Damaged frame.

Opening Price: $150

20. קמיעות ונרתיק עור
צירופי  כוללים  נושאיהם,  על  לשמירה  בכתב-יד,  קמיעות   6

ארבעה  שונים:  קבליים  ואיורים  מלאכים  שמות  אותיות, 

קרעים  (באחד  מקופלים  או  מגולגלים  קלף,  על  קמיעות 

פיסות  שתי  מגולגל;  עבה,  נייר  על  קמיע  ופגעי-רטיבות); 

קלף קטנות עם כיתוב, לשמירה, מאוחסנות ברצועת נחושת; 

נרתיק עור לנשיאת קמיע, תפור ביד. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

21. קמיע כסף לשמירה על היולדת
קמיע כסף לתלייה על הצוואר, [כנראה לשמירה על היולדת]. 

 6X5 מלאכים.  ושמות  צירופי-אותיות  חרוט,  מגן-דוד  עטור 

ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

21. A Silver Amulet for Protection of 
Postnatal Mother 
A silver amulet for wearing around neck, [appar-
ently for protecting postnatal mother]. Decorated 
with engraved Magen David, letter combinations 
and names of angels. 5X6cm. Good condition.

Opening Price: $150

20. Amulets and Leather Case
6 Handwritten amulets for the protection of their 
carriers, include letter combinations, angel names 
and various Kabbalistic illustrations. Four amulets 
on parchment, rolled or folded (one has tears and 
moisture damage); one amulet on rolled, thick 
paper; two small parchment pieces bearing an in-
scription, for protection, stored in a copper band; 
leather case to store and carry the amulet, hand-
sewn. Varying sizes and conditions.

Opening Price: $400

21

19

20
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23. שמירה לילד וליולדת - ירושלים
ירושלים,  טוב.  ובמזל  טוב  בסימן   - וליולדת  לילד  שמירה 

[שנות התר"ע בערך], דפוס צוקרמן.

ציורים  הרע,  לעין  לחש  שמירה,  פסוקי  קדושים,  שמות 

מצב  מבריק,  כחול  נייר  ס"מ.   30.5 ועוד).  עינים  (יד,  קבליים 

טוב, פגיעות קלות בשולים.

פתיחה: $120

24. קמיע לשמירה על היולדת ועל הילד
קמיע  יוצרך...".  שהוא  בשם  ראשונה  חוה  עליך  "אשבעית 

השבעה  טקסט  העליון  בחלקו  והילד.  היולדת  על  לשמירה 

ללילית, שלא תפגע בילד או ביולדתו; במרכז ציורי מלאכים 

ובתחתית, במהופך, שמות מלאכים.

דפים בנוסח דומה מופיעים בספר רזיאל המלאך, אך הקמיע 

האחורי).  בצדו  (חלק  בודד  כדף  מלכתחילה  נדפס  לפנינו 

בדפוס ליטוגרפי ובטיפוגרפיה המחקה כתב-יד. 19.5X15 ס"מ, 

מצב טוב, במסגרת 21.5X17 ס"מ, פגומה. 

פתיחה: $200

22. קמיע קלף להצלחה 
קמיע קלף, לתליה על קיר, "להצלחת שרית בת דליה... - יהי 

קדושים.  בשמות  מוקף  הספירות  סדר  הקדוש,  האילן  רצון". 

[המאה ה-20].

מזרחי- בכת"י  צבעוניים,  בטושים  קליגרפית  בכתיבה  כתוב 

מרוקו. על מגילת קלף 65X28.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים וקמטי 

גלגול הקלף.

פתיחה: $120

22. A Parchment Amulet for Success 
A parchment amulet, for hanging on the wall, "for 
the success of Sarit bat Dalia… ". The "holy tree", 
seder sefirot surrounded by Holy Names. [20th 
century].
Written in calligraphic writing with colored mark-
ers, in Oriental-Moroccan handwriting. On parch-
ment scroll 28.5X65cm. Good condition, stains and 
creases from rolling the parchment. 

Opening Price: $120

23. Shmira for Newborn and Mother 
– Jerusalem 
Protection for the newborn and mother – B’Siman 
Tov U’Be’Mazel Tov. Jerusalem, [c. 1910], 
Tzukerman printing. 
Holy names, verses of protection, incantation 
against evil eye, Kabbalistic illustrations (palm, 
eyes and more). 30.5cm. Shiny blue paper, good condi-
tion, minor damage to borders. 

Opening Price: $120

24. Amulet for Protection of 
Postnatal Mother and Child 
An amulet for protecting postnatal mother and 
child. At top, a text for swearing in Lilith not to 
harm the child or mother; at center, drawings of 
angels and at bottom, upside down, names of angels. 
Similar leaves appear in Raziel HaMalach, but this 
amulet was originally printed as a single leaf (no 
writing on reverse side). Lithographic printing and 
typography that imitates handwriting. 15X19.5cm. 
good condition, 17X21.5cm. frame, damaged. 

Opening Price: $200

22

23

24
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25. מזל טוב - דף שמירה ליולדת ולתינוק 
- אנטוורפן

"מזל טוב", דף שמירה מודפס ליולדת ולתינוק, עם פסוקים, 

ס"מ.   20 ה-20].  [המאה  אנטוורפן,  ולחשים.  קדושים  שמות 

מצב בינוני. כתמים, סימני דבק נייר. אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $150

25. Mazal Tov – A Leaf for Protection 
of Mother After Birth and Baby 
– Antwerp 
Mazal Tov, a printed leaf for protection of mother 
after birth and baby with psukim, holy Names and 
incantations. Antwerp, [20th century]. 20cm. Fair 
condition. Stains, paper paste marks. Bibliographically 
unknown.

Opening Price: $150

26. סגולה למגפה מרבי שמשון מאוסטרופולי
אסטערפאלי".  ר"ש  הקדוש  מהגאון  למגפה...  "סגולה 

[ברטיסלבה].

[=קליין]:  הקטן"  "שמואל  רבי  המו"ל  כותב  התפילה  בראש 

שמצאתי  תפילה  לאור  הוצאתי  נ"י  הגאון  רבינו  "בפקודת  כי 

שמשון  ר'  הגאון  בשם  מסעי  פ'  התורה  על  מלבים  בפירוש 

נייר  ס"מ.   30.5 המגפה".  בעת  לאומרו  זצוק"ל  אסטערפאלי 

יבש. מצב טוב, קרעים בקפלים, משוקמים שיקום מקצועי. אינו 

ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $200

26. Sgula for Protection From Plague 
by Rabbi Shimshon of Astropoli
“Sgula for protection from plague… by the Ga’on 
Rabbi Shimson of Astropoli”. [Bratislava].
As a preface to the prayer the publisher, Rabbi 
Shmuel HaKatan [Klein] writes: “I was instructed 
by the great Rabbi Shimshon of Astropoli to pub-
lish a prayer, appearing in the commentary of the 
Malbim on the Torah… which should be recited 
during the time of a plague. 30.5cm. Dry paper. 
Good condition, tears on folds, professionally restored.  
Bibliographically unknown. 

Opening Price: $200

27. Prayer for Protection From the 
Cholera Disease  
Prayer for the cessation of the cholera epidemic 
“Please merciful G-D, healer of ill…”, [Germany, c. 
1835]. 
“This prayer was established by the Admor… Rabbi 
Avraham Bing Av-Beit-Din and Rosh Mativta of 
Wuerzburg … and he commanded to recite it… in all 
congregations which are afflicted by the disease…”. 
The author, Rabbi Avraham Bing (1752-1841, Otzar 
HaRabbanim 252), Av-Beit-Din and Rosh Yeshiva 
of Wuerzburg. Among the greatest Torah scholars 
known in his generation. 33cm. leaf. Good condition, 
minor tears and stains on margins and folds. 

Opening Price: $300

27. תפלה נגד מחלת החולי-רע
מלא  מלך  "אנא  (כולירה)  החולי-רע  מגפת  לעצירת  תפלה 

רחמים בורא רפואות נורא תהלות...", [גרמניה, תקצ"ה בערך 

.[c.1835

"תפלה זאת נתיסדה על פי אדמ"ו... מוהר"ר אברהם בינג נר"ו 

אב"ד ור"מ בקרית ווירצבורג והמדינה... וצוה לאמרה... אחר 

תפלת י"ח קודם תחנה, בכל קהלות ישראל שמצודתו פרוסה 

אדם  בני  על  מתוחה  הדין  שהמידת  ובעונה  בעת  עליהם... 

בחול"י ר"ע...".

המחבר, הגאון רבי אברהם בינג (תקי"ב-תר"א, אוצר הרבנים 

252), אב"ד וראש ישיבת ווירצבורג. מגדולי התורה הנודעים 

בדורו. רוב רבני גרמניה בזמנו היו מתלמידיו. דף 33 ס"מ. מצב 

טוב, כתמים וקרעים קלים בשוליים ובקפלים.

פתיחה: $300

252627
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דפים בודדים וכרוזים
(ראה גם פרקים: פולמוס, דפוסי ירושלים)

Single Leaves and Proclamations
(See also chapters: Polemics, Books printed in Jerusalem)

28. מפת ארץ ישראל ואתריה 
הקדושים

 Panorama des Heiligen Landes
מפה  הקודש].  ארץ  של  [פאנורמה 

מקורי  ציור  על-פי  ליטוגרפי,  בדפוס 

פיניא  שלמה  חיים  רבי  ידי  מעשה 

מצפת, [תרל"ה 1875 בקירוב].

המפה המקורית נדפסה על בד בשנת 

ליטוגרפית  הדפסה  לפנינו   .1875

המקורית  להדפסה  זהה  בשחור-לבן, 

יותר.  מאוחרות  מפקסימיליות  ושונה 

ההרים, הימים וחומות העיר ירושלים 

נדפס  סביבה  במסגרת  ביד.  צבועים 

עם  לגבולותיה  הקדושה  ארץ  "צורת 

וכפריה,  עריה  ומצריה,  סימניה  כל 

מחולקת  המפה  וגבעותיה...".  הריה 

אזורי  לפי  רוחביים,  פסים  לחמשה 

(המזרח  המזרח  אל  מהמערב  הארץ, 

בחלקה העליון). כוללת תיאור מרשים 

ציונים  וההרים,  הנחלים  הערים,  של 

וקברי צדיקים, צורת העיר ירושלים ומקום המקדש, הכותל המערבי, קברי המלכים; בית לחם 

וקבר רחל אמנו; העיר פקיעין ומערת רשב"י; העיר צפת וקברי התנאים וחכמי הקבלה, ועוד. 

57X41 ס"מ. מצב טוב. מודבקת לקרטון. קרעים ונזקים בשוליים. מפה מפורטת ומרשימה. אינה 

 E. & G. Weintraub, Hebrew maps of the ראה  לאור.  ערן  של  המפות  באוסף  מופיעה 

.a66-66 מפות ,Holy Land

פתיחה: $2000

28. Map of Eretz Yisrael 
and its Holy Sites
Panorama des Heiligen Landes. 
A lithograph printed map, ac-
cording to the original drawing 
by Rabbi Chaim Shlomo Pinie of 
Sefad, [c. 1875].
The original map was printed 
on fabric in 1875. This is a 
lithographic black and white 
printing identical to the origi-
nal printing and different from 
later facsimiles. The mountains, 
seas and walls of Jerusalem are 
hand-painted. Printed on the 
frame: "The shape of the Holy 
Land within its borders with all 
its marks and straits, cities and 
villages, mountains and hills… 
". The map is divided into five 
vertical strips, according to the 
areas of Eretz Yisrael, from the 
west to the east. Contains an impressive description of the cities, rivers and 
mountains, sites and tombs of tzaddikim, the shape of Jerusalem and Makom 
HaMikdash, the Kotel HaMa'aravi, the tombs of the Kings; The tomb of Rashbi; 
Sefad and the tombs of the Tana'in, etc. 41x57cm. Good condition. Pasted on 
cardboard, Tears and damage to margins. A detailed impressive map. Does not 
appear in Eran Laor. See E.&G. Weintraub, Hebrew maps of the Holy Land, 
Maps 66-66a.

Opening Price: $2000
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29. תכנית בית המקדש השלישי 
תכנית בית המקדש השלישי, רבי ישעיה אשר זליג מרגליות. 

ירושלים, [תר"ף בערך 1920]. 

באוצר  שמצאתי  כת"י  תכנית  עפ"י  "מיוסד  מודפס,  ציור 

במצרים  קאירא  בעיר  העברית"   [!] "בבלותיקה  הספרים 

מה  משלי  נופך  ובהוספות  נצח",  "בנין  ספר  ציור  ועפ"י   -

והגר"א  דוד,  ומצודת  והרד"ק,  רש"י  עפ"י  וציירתי  שלקטתי 

מודבקים,  קרעים  בינוני,  מצב  ס"מ.   51X56 דף  והמלבי"ם". 

שיקומים ישנים, כתמי דבק.

פתיחה: $100

30. דף יאהרצייט עם ציור קבר רחל – רומניה
הפטירה.  יום   – ה"יאהרצייט"  תאריכי  לרישום  זכרון  לוח 

 Anton) דפוס ליטוגרפי בצבע כחול. הוצאת אנטון רוזנצויג

Rosenzweig), קלוז' (Cluj), שנות התר"ץ.
לעמל.  אשר  רבי  בת  ברכה  הנפטרת  לזכר  בכתב-יד,  כיתוב 

בראש הדף כיתוב בגרמנית. פרטי המדפיס בתחתית. כיתובים 

שונים בעברית, ובתחתית ציור קבר רחל. 38.5X29 ס"מ. מצב 

בינוני. קמטים, סימני-קיפול, קרעים. 

פתיחה: $100

29. Third Temple Blueprint
Third Temple Blueprint, by Rabbi Yeshaya Asher 
Zelig Margaliot. Jerusalem, [around 1920].
Printed drawing, “based on a handwritten blue-
print I have found at the “Biblioteca Ivrit” library in 
the town of Cairo Egypt – and on a drawing from 
the book “Binyan Netzach”, as well as my personal 
touch from what I have compiled and drawn based 
on the Rashi, Radak, Metzudat David, the Gra and 
the Malbim”. 56x51cm leaf. Fair condition, glued 
tears, old restorations, glue stains.

Opening Price: $100

30. Yartzeit Leaf with Drawing of 
Kever Rachel – Romania
A memory calendar for listing dates of Yartzheit. 
Blue lithographic printing. Anton Rosenzweig 
Publishing, Cluj, 1930's. Handwritten inscriptions, in 
memory of Bracha bat Rabbi Asher Lemel. Printers 
details at bottom. Various Hebrew inscriptions, and 
at bottom drawing of Kever Rachel. 29X38.5cm. Fair 
condition. Crease, folding marks, tears.

Opening Price: $100

31. דפי-תפלות והנחיות למתפללים – הולנד, שנות 
ה-20

10 דפי-תפלות ודפי הנחיה למתפללים. גרונינגן ואמשטרדם, 

1918-1954 (מרביתם משנות העשרה והעשרים).

צדוק הדין בעברית והולנדית; תפלות שונות לכבוד המלכה; 

דפים עם סדר התפלות בבית-הכנסת; שני דפי "סדר העבודה" 

משה  (ב"ר  טל  צדוק  רבי  הוא  מהם  אחד  אשר  נפטר,  לזכר 

גודל  ואוטרכט.  באמשטרדם  אשכנזים  דק"ק  אב"ד  טוביה), 

משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $120

31. Leaves of Prayers and Guidelines 
to the Prayers – Holland, 1920’s
10 leaves of prayers and guidelines to the worship-
ers. Groningen and Amsterdam, 1918-1954 (most 
are from the 1910’s and the 1920's).
Tziduk Ha-Din in Hebrew and Dutch; various 
prayers in honor of the queen; leaves on the order 
of prayers at the synagogue; two “Seder Avodah” 
leaves in memory of the deceased, one of whom is 
Rabbi Tzadok Tal (son of Rabbi Moshe Tuvya) and 
more. Varied size, good condition.

Opening Price: $120

29

30

31
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32. תפלה לראש השנה ויום הכפורים – אורדיה, 
תרצ"ו – דף לא ידוע

ישראל.  עזרת  חברת  הוצאת  כפור,  ויום  השנה  לראש  תפלה 

תרצ"ו   ,(Friedman  – פרידמן  דפוס   ,Oradea  – (אורדיה 

 .1935

ארבעה עמודים מודפסים על דף נייר מקופל. תחת הכותרת 

תחת  ק"ל,  תהלים  "ברכו":  תחת  כ"ד,  תהלים  "מעריב": 

נדפסו  העמודים  בראשי  הכותרות  מידות.  י"ג  "סליחות": 

בעברית  טובה"  חתימה  "גמר  בסופו:  ובהונגרית.  בעברית 

וקמטים.  כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   15 עמ',   [4] והונגרית. 

אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

32. Prayer for Rosh Hashana and Yom 
Kippur – Oradea, 1935 – Unknown Leaf 
Prayer for Rosh Hashana and Yom Kippur, pub-
lished by Chevrat Ezrat Yisrael. (Oradea, Freidman 
Printing Press), 1935.
Four printed pages on folded paper leaf. [4] pages, 
15cm. Good condition. Few stains and creases. 
Bibliographically unknown.

Opening Price: $100

33. אוסף דפים בודדים - ארצות המזרח 
אוסף מגוון של דפים מודפסים, כרטיסים ופריטי נייר, בעיקר 

המדאן,  ליוורנו,  תוניס,  [ארם-צובה,  המזרח  ארצות  מדפוסי 

ירושלים ועוד]. [שנות הת"ר-ת"ש 1840-1940].

שמחת  ביום  הכנסת  בבית  ל"כיבודים"  צבעוניים  כרטיסים 

[=שבחי  הנביא"  אליהו  "שכראן  איטליה),   – (קונאו  תורה 

הוראות  (עם  הסדר  לליל  ורחץ"  "קדש  סדר  הנביא],  אליהו 

קבלה,  העומר,  ספירת  לוח  "למנצח",  דפי  בערבית-יהודית). 

הזמנה, כתובה, כרטיסי ברכה ועוד. [בחלק מהפריטים רישו־

מים בכת"י וחתימות]. סה"כ 22 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

33. Collection of Single Leaves. 
A varied collection of printed leaves, cards and 
paper items, especially from the orient [Aram 
Zova, Tunis, Livorno, Hamadan, Jerusalem etc]. 
[1840-1940].
Colored cards for honors in the Beit HaKnesset on 
Simchat Torah (Cuneo, Italy), "Praises of Eliyahu 
HaNavi", order of kadesh u'rchatz for Seder night 
(with instructions in Jewish Arabic). Leaves of 
Lamnatzeach, sefirat ha'omer calendar, a ketuba, 
cards with good wishes etc. [some of the items have 
handwritten inscriptions and signatures]. Total of 
22 items. Varied size and condition. 

Opening Price: $200

34. אוסף פריטי נייר - צפת, טבריה וחברון
טבריה  [צפת,  ומכתבים.  טובה  שנה  כרטיסי  הזמנות,  אוסף 

וחברון, שנות ה-30]

כולל: הזמנות שונות לנישואי ילדים, וכרטיסי ברכה ממשפחת 

גייגר בצפת. מכתבים מועד עדת הספרדים בצפת, מכתב רבי 

חיים בגאיו מחברון, ועוד. 23 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

34. Collection of Paper Items – Sefad, 
Tiberias and Hebron 
A collection of invitations, New Year cards and let-
ters. [Sefad, Tiberias and Hebron, 1930s].
Various invitations for weddings and greeting 
cards from the Geiger family in Sefad. Letters 
from the Sefardi Community of Sefad, a letter by 
Rabbi Chaim Bajayo of Hebron, etc. 23 paper items. 
Various size and condition.

Opening Price: $200

32

33

34
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35. אוסף "שנה טובה" – דפים מודפסים – צפת
אוסף דפי "שנה טובה" מודפסים [חלקם עם מכתבים בכת"י]. 

צפת [תרע"ז-תש"ב].

מכתב  [כולל  חלקיות  או  מלאות  הדפסות  עם  דפים  שמונה 

עם הדפסת "מזל-טוב"]. בחלקם נדפסו ציורי המקומות הק־

לצייר  נכתב  המכתבים  אחד  צפתי.  בסגנון  ועיטורים  דושים 

ומצב  גודל  פריטים.   9 סה"כ  גייגער.  צבי  יוסף  ר'  המפורסם 

משתנים. הדפסה דיו סגולה, כחולה וזהובה.

פתיחה: $200

36. אוסף מסמכים וניירת - קהיר
ארכיון עם עשרות מסמכים, קבלות ודפים מודפסים מהעיר 

קהיר, 1900-1940.

אירועים  תוכניות  ביקור,  כרטיסי  חתומות,  קבלות  מודעות, 

מלחמת- בשנות  ויפו  מירושלים  לפליטים  אישורים  שונים, 

העולם הראשונה, ועוד. 

של  הקהילתיים  חייהם  תמונת  משתקפת  המסמכים  מאוסף 

צדקה  מפעלי  כנסיות,  בתי  של  פעילותם  ואופי  קהיר  יהודי 

וגופים ציבוריים שונים. כ-34 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

35. Shana Tova Collection – Printed 
Leaves – Safed 
Collection of printed Shana Tova leaves [some with 
handwritten letters]. Safed [1917-1942]. Eight leaves 
with complete or partial printings [including a 
letter with the printing "Mzal Tov". Some of the let-
ters were printed with illustrations of the Holy Sites 
and Safed-style ornaments. One of the letters was 
written to the famous artist Rabbi Yosef Zvi Gaeger. 
Total of 9 items. Various sizes and conditions. Printed 
in purple, blue and golden ink.

Opening Price: $200

36. Collection of Documents and 
Papers – Cairo
Archive containing dozens of documents, receipts 
and printed leaves from the city of Cairo, 1900-1940. 
Notices, signed receipts, business cards, programs 
for various events, authorizations for refugees of 
Jerusalem and Jaffa during World War I, and more. 
The documents portray the communal lifestyle 
of the Jews of Cairo and the nature of the activ-
ity of their synagogues, charity organizations and 
various public structures. Approx. 34 paper items. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

37. הודעה על פרסום כתב-עת – אנטון שמיד - וינה, 
תק"ף

"אנקינדיגונג איינעס פָאללשטענדיגען איזראעליטישען קא־

לענדערס... אונטער דעס טיטעל עתים מזומנים... פרעמיע־

ּכּוֵרי העתים".  נבוך פאר דיא פלייסיגע יוגענד, בעטיטעלט: בִּ

מודעה מטעם המדפיס אנטון שמיד, וינה, אדר תק"ף מארס 

 .1820

כמה  הכוללים  העתים,  "בכורי  העת  כתב  פרסום  על  מודעה 

דברים נחמדים, עניני מדע ותועלת", שראה אור בוינה בשנים 

ס"מ.   24 עמ',   [3] עבריות.  באותיות  גרמנית  תקפ"א-תקצ"ב. 

מצב טוב. סימני-קיפול. קרעים. פסת-נייר חסרה בצד המודעה. 

פתיחה: $200
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37. Periodical Publication 
Announcement – Anton Schmid – 
Vienna, 1820
Ankindigung eines fallshtendigen israelitishen cal-
enders... unter des titel Itim Mezumanim... prem-
inenvoch for die pleicige yougend, betitelt: Bikurei 
Ha-Itim”. Announcement on behalf of the printer 
Anton Schmid, Vienna, March 1820.
The announcement is about the publishing of a new 
periodical Bikurei Itim, which includes some nice 
things, scientific and useful topics”, published in 
Vienna between 1821-1832. German in Hebrew let-
ters. [3] pages, 24cm. Good condition. Folding marks. 
Tears. Missing part on the side of the notice.

Opening Price: $200

38. שיר ליום הלדת משה רבינו – וינה, תר"ן – דף 
בודד

הלדת  ליום  ויקר  הדר  כבוד,  אומר  ּלוֹ  כֻּ שיר  ישראל,  "שמע 

כהן  אברהם  מאת  אדר...",  ז'  יום  הוא  והעלותו,  רבנו  משה 

בשבט  ט"ו  וינה,   ,Moritz Knöpflmacher דפוס  קאפלאן. 

תר"ן [1890]. 

דף בודד. 10 בתי-שיר עבריים, מחורזים, בשני טורים. דף 38.5 

ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים.

פתיחה: $150

38. Poem in Honor of Moshe Rabeinu's 
Birthday – Vienna, 1890 – Single Leaf
"Shema Israel, a poem of praise, honor and affection 
for the day Moshe Rabeinu was born and the day 
he passed, the 7th of Adar...", by Avraham Cohen 
Kaplan. Moritz Knöpflmacher print, Vienna, Tu 
Bishvat [1890].
Single leaf. 10 Hebrew, rhymed paragraphs in two 
columns. 38.5cm leaf. Good condition. Light wrinkles.

Opening Price: $150

39. Agreement Between the Ashkenazi 
and Sephardic Kollelot of Jerusalem 
– 1829
“This is a public announcement throughout the 
country” – Agreement between the Jerusalem 
Kollelot regarding the distribution of charity money 
coming from Italy. [Livorno?], 1829.
“Report of the main points of discussion be-
tween the Sephardic and Ashkenazi Kollelot of 
Jerusalem… which were concluded peacefully… 
though the fundraising mission in Italy hasn’t 
been completed yet… we have convened with the 
Sephardic and Ashkenazi sages… and now have 
reached an agreement… Spring 1829”.
Printed signatures of 12 Jerusalem sages and com-
munity leaders, among whom: Rabbi Shlomo Suzin, 
Rabbi Yehuda Navon, Rabbi Yeshaya son of Rabbi 
Issachar Ber, Rabbi Nathan Neta son of the Rabbi 
of Shklov, and more. 31cm leaf. Good condition, light 
foxing.

Opening Price: $300

39. הסכם בין כוללות האשכנזים והספרדים 
בירושלים - תקפ"ט

בירושלים  הכוללות  בין  הסכם   - הארץ"  בכל  זאת  "מודעת 

[ליוורנו?],  איטליה.  מערי  המגיעים  הצדקה  כספי  לחלוקת 

תקפ"ט. 

הי"ו  הספרדים  כוללות  מעלת  בין  שעברו  הפרשיות  "דברי 

בינינו  וגמרנו  ירושלם...  בפעה"ק  הי"ו...  האשכנזים  וכוללות 

בשלום... ברם ע"ע השליחות ערי אטלייא... עדיין לא נגמר... 

עם...  הספרדים...  ורבני]  [חכמי  חו"ר  יחד  נתוועדנו  עתה... 

חו"ר האשכנזים... ונתפשרנו... פעה"ק ירוש'... ניסן התקפ"ט".

חתימות בדפוס של שנים-עשר מחכמי ופרנסי ירושלים, מהם: 

רבי שלמה סוזין, רבי יהודה נבון, רבי ישראל חיים סגרי, רבי 

ישעיה ב"ר יששכר בער [ברדקי], רבי נתן נטע בן מוהרמ"מ 

[משקלוב], ועוד. דף 31 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה קלים.

פתיחה: $300
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41. שני כרוזים חסידיים – ירושלים
מהאדמו"ר  תודה  מכתב   – החרדי  הפועל  למען  1. ליגה 

מאושפיצין הרב הקדוש רבי אלעזר הלוי ראזענפעלד (חתנו 

הצעיר של ה"דברי חיים" מצאנז). תרח"ץ 1938. 23 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני, נקבי תיוק וקרע גדול בשולים ללא פגיעה בטקסט.

2. קול קורא, עבור ישיבת "תפארת מנחם" על שם האדמו"ר 

מקאצק. ירושלים, 1940 בערך. 25 ס"מ, מצב טוב-מאד.

פתיחה: $120

42. מודעת-אבל - האדמו"ר רבי מנחם נחום 
טברסקי 

"נפלה עטרת ראשנו – כ"ק אדמו"ר סבא קדישא האלקי מרן 

בירושלים,  נדפס  בלילה...".  נפטר  טווערסקי  נחום  מנחם 

[תרצ"ו 1936]. 

רבי מנחם נחום טברסקי (ת"ר-תרצ"ו) בן רבי יוחנן מרחמס־

טריווקא. לאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ה כיהן באדמו"רות 

רחמסטריווקא יחד עם אחיו הקדושים עמם עלה לירושלים 

ומהם המשיכה שושלת רחמסטריווקא וישיבת "מאור עינים". 

47.5X61 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול וקרעים קלים.

פתיחה: $120

41. Two Hassidic Proclamations 
– Jerusalem 
1. Association for the Po’el Ha’Chareidi [Orthodox 
Laborer] – letter of thanks by the Admor of 
Ushpitzin Rabbi Eliezer HaLevi Rosenfeld (young-
est son-in-law of the Divrei Chaim of Sanz). 1938. 
23cm. Good-fair condition, filing holes and large tear 
on margins without damage to text. 
2. Public appeal for the Tiferet Menachem Yeshiva 
named after the Admor of Kotzk. Jerusalem, c. 
1940. 25cm, very good condition. 

Opening Price: $120

42. Obituary – Rebbe Menachem 
Nachum Twersky, 1936
"The crown of our heads has fallen – the Holy Rebbe 
Menachem Nachum Twersky died last night…". 
Printed in Jerusalem, [1936].
Rabbi Menachem Nachum Twersky (1839-1936) 
son of Rabbi Yochanan of Rachmastrivka. After 
his father's death in 1895, he and his brothers 
jointly served as rebbe of Rachmastrivka. Together, 
they moved to Jerusalem and continued the 
Rachmastrivka dynasty and the Meor Einayim 
Yeshivah. 61X47.5cm. Good condition. Folding marks 
and slight tears to margins.

Opening Price: $120

40. תעודת התחייבות ללימוד - "חברת בחורים 
לומדי ש"ס סאטמאר"

מודפסת  תעודה  סאטו-מארע",  ש"ס  לומדי  בחורים  "חברה 

[עם מילוי בכת"י] המעידה על התחייבות ללימוד גמרא ומש־

ניות. סאטמר, [שנות הת"ש].

החבורה  תקנות  כפי  מסכת...  בחודש...  ילמוד  מו"ה...  "כבוד 

סעודה  דמי  ולשלם  החודש  סוף  עד  חלקו  להשלים  מחויב 

קודם הסיום..."

בחותמת  וחתומה  שאמקוט"  פערענץ  ל"דוד  ניתנה  התעודה 

החברה. בצדה השני "העתקה מהתקנות הנחוצות... לכל חבר 

מהחבורה". 15X19.5 ס"מ. מצב טוב. סימן קיפול.

פתיחה: $100

40. Certificate of Commitment to 
Study – Association of Young Men 
Studying Shas Satmar
Association of Young Men Studying Shas, Satu 
Mare, a printed certificate [filled in by hand] that 
testifies to commitment to study Talmud and 
Mishnayot. Satmar, [the 1940s]. 
The certificate was given to "David Perentz 
Shamkot" and stamped with the Association's 
stamp. On the reverse side "a copy of the necessary 
regulations… for each member of the association". 
15X19.5cm. Good condition. Folding mark. 

Opening Price: $100
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43. Proclamation in Honor of the 
Arrival of the Admor of Papa in 
Jerusalem 
Baruch Haba B’Shem HaShem – proclamation 
greeting the Admor Rabbi Yosef Greenwald Av 
Beit Din of Papa upon his arrival “to spend time 
with the Admor [Rabbi Aharon] of Belz”, and an 
announcement that he will be giving a sermon on 
Friday night in the Kehilat Ya’akov Beit Midrash of 
the Papa Hassidim in Jerusalem. Jerusalem, [Sivan, 
1949?]. 25x34cm. Fair condition, stains and tears, fold-
ing marks. 

Opening Price: $200

43. כרזה לכבוד בואו של האדמו"ר מפאפא 
לירושלים

רבי  האדמו"ר  פני  את  המקבלת  כרזה   - ה'  בשם  הבא  ברוך 

מרן  כ"ק  בצל  "להסתופף  בבואו  פאפא  אב"ד  גרינוולד  יוסף 

ידרוש  כי  והודעה  שליט"א",  מבעלז  אהרן]  [רבי  האדמו"ר 

פאפא  חסידי  של  יעקב"  "קהילת  המדרש  בבית  שבת  בליל 

בירושלים. ירושלים, [סיון תש"ט? 1949?]. 25X34 ס"מ. מצב 

בינוני, כתמים וקרעים, סימני קיפול.

פתיחה: $200

44. חגיגה ותפלה לכבוד תומאס מסריק – ירושלים, 
תר"ץ

"מודעא לבני כולל שומרי החומות נתיני ממשלת טשכוסלוב־

קיא". ירושלים, דפוס "מוריה", [אדר תר"ץ 1930].

הטשכו- הריפובליקה  לנשיא  השמונים  הולדת  חג  "...לרגלי 

יר"ה,  מאסאריק  טומאס  הפרופיסור  מעלתו  הוד  סלובקית 

יוסף  רבי  המדינה...  ולשלום  לשלומו  ותפלה...  חגיגה  תערך 

חיים זאנענפעלד שליט"א ינאום לכבוד היום". 

שמו של מסריק נדפס בחלקו בדיו זהובה.

ידיד  צ'כי,  ומדינאי  פילוסוף   –  (1850-1937) מסריק  תומאס 

כנגד  יצא  הצ'כוסלובקית  הרפובליקה  כנשיא  היהודי.  העם 

מלא  זכויות  שוויון  העניק  במדינתו,  האנטישמיות  תופעת 

ליהודים ונאבק נגד עלילות דם. מביקורו זה בירושלים ידועה 

התמונה בה הוא צועד בקבלת הפנים יחד עם רבי יוסף חיים 

זוננפלד. 62.5X47.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וקמטים. מקופלת. 

פתיחה: $120

44. Ceremony and Prayer Honoring 
Thomas Masaryk – Jerusalem, 1930
"Placard for the Shomrei Ha-Chomot Kollel mem-
bers, who are also citizens of the Czech Republic". 
Jerusalem, “Moryah” print, [winter 1930]. 
“…For the celebration of the Czech Republic 
President – his honor Professor Thomas Masaryk’s 
- 80th birthday, there will be a ceremony and a 
prayer… for his safety and the safety of the coun-
try… Rabbi Yosef Zonenfeld will deliver a speech to 
honor the occasion”.
Mavaryk’s name was partially printed in golden ink.
Thomas Masaryk (1850-1937) – Czech philosopher 
and political figure, was friendly with the Jewish 
People. As president of the Czech Republic, he was 
opposed to anti-Semitism in his country, gave the 
Jews full equality of rights. 47.5x62.5cm. Fair condi-
tion. Tears and wrinkles. Folded.

Opening Price: $120

45. אוסף כרוזים בעניני צניעות
[ירושלים,  צניעות,  בעניני  ומחאה  חיזוק  של  כרוזים  ששה 

ת"ש-תש"ך בערך 1940-1960].

הסתלקו  ביער,  כחיות  הלבושות  ונפשעות,  בזויות  "פרוצות 

מכאן!..."; "בת ישראל אל תפרצי גדר הקדושה... ואל תשתתפי 

בבחירות..."; "מטעם מרן הגאב"ד... מחאה נגד צעדה מעורבת 

בחול המועד פסח"; "למען קדושת עם ישראל" - מחאה נגד 

ריקודי עם בתערובות; "קריאה קדושה בעניני צניעות קדושת 

ישראל" ממרן החפץ חיים; ועוד. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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45. A Collection of Proclamations 
about Modesty
Six proclamations of reinforcement and protest 
on matters of modesty, [Jerusalem, c. 1940-1960]. 
"Immodest and evil, dressed like forest animals, get 
away from here!... "; a call on matters of the modesty 
of Israel's holiness" by the Chafetz Chaim, etc.
Varied size and condition. 

Opening Price: $150

46. Printed Leaves Concerning the 
Book “Letters of the Chafetz Chaim”
Two printed leaves, concerning the book “Letters of 
the Chafetz Chaim”, Warsaw, 1937.
1. Notice by Rabbi Eliezer Ze’ev Kaplan, grandson 
of the Chafetz Chaim, of the publication of the book 
“Letters of the Chafetz Chaim”. Stamp with price 
details. 
2. Printed Leaf – “Index of Letters and Articles” 
[apparently sent as an advertisement for the book]. 
Attached is an official envelope of Mativta Chafetz 
Chaim in which the leaves were sent to Australia. 
Various sizes. Good condition. Filing holes and folding 
marks. 

Opening Price: $100

46. דפים מודפסים – על ספר "מכתבי החפץ חיים"
חיים",  חפץ  הרב  "מכתבי  הספר  בעניין  מודפסים,  דפים  שני 

ווארשא תרצ"ז.

1. הודעה מאת רבי אליעזר זאב קאפלאן, נכד החפץ חיים, על 

הוצאת הספר "מכתבי החפץ חיים". חותמת עם פרטי המחיר.

2. דף מודפס - "מפתח להמכתבים ומאמרים" [נשלח כנראה 

כפרסומת לספר].

מצורפת מעטפה רשמית של "מתיבתא חפץ חיים" בה נשלחו 

הדפים לאוסטרליה.

גודל משתנה. מצב טוב. חורי תיוק וסימני קיפול.

פתיחה: $100

47. מגבית רבי חיים עוזר גרודזנסקי – אוסטרליה 
- רוסיה

להיענות  (אוסטרליה)  מלבורן  ליהודי  הקורא  מודפס  כרוז 

לקריאת הגאון רבי חיים עוזר גראדזנסקי, לתרום עבור קניית 

בדפוס:  חתום  זה.  בנושא  לכנס  והזמנה  רוסיה,  לעניי  מצות 

"הרב י. ל. גורעוויץ". מלבורן, [תרצ"ג] 1933.

פעל  וילנא,  יליד  תשי"ז),  (נפטר  גורעוויץ  ליפמאן  יוסף  רבי 

גרודז־ עוזר  חיים  רבי  הגאון  בראשות  הישיבות"  "ועד  עבור 

מכתבים  בקשר  ועמד  במלבורן,  לרב  התקבל  בתרצ"ג  נסקי. 

מצב  ס"מ.   10.5 בודד.  דף  ואנגלית.  יידיש  הגרח"ע.  עם  רצוף 

טוב. חורי תיוק.

פתיחה: $100

47. Fundraising Campaign of Rabbi 
Chaim Ozer Grodzinski – Australia 
– Russia 
Printed proclamation in appeal to the Jews of 
Melbourne (Australia) to respond to Rabbi Chiam 
Ozer Grodzinski’s plea and contribute for the 
purchase of Matzot for the poor of Russia, and an 
invitation to an assembly for this matter. 
Signed in print: “Rabbi Y. L. Gurewitz”, Melbourne, 
1933.
Rabbi Yosef Lipman Gurewitz, native of Vilna, was 
active in the Va’ad HaYeshivot lead by the Ga’on 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. In 1933 was ap-
pointed as rabbi in Melbourne, and corresponded 
regularly with Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. 
Yiddish and English. Single leaf. 10.5cm. Good condi-
tion. Filing holes. 

Opening Price: $100
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48. שני פרסומים לזכר ה"חזון איש"
עליה לציונו  על  ברק"  בני  חרדי  קדישא  מ"חברא  1. מודעה, 

החתום:  על  לפטירתו.  [השני]  השנה  ביום  איש"  ה"חזון  של 

"נאמני בית הקברות זכרון-מאיר, ע"י העדה חרדית בירושלים". 

ו"חברא קדישא חרדי בני ברק". [בני-ברק, תשט"ז 1956].

התורה  בספר  אותיות  קניית  על  וחתומה,  כתובה  2. תעודה 

ומוסדות  ה"כולל"  להחזקת  איש.  החזון  מרן  שם  על  שנכתב 

התורה. בני-ברק, תשט"ז (1956). [התעודה דומה מאד לתעו־

דות שהוציא רבי חיים עוזר בווילנא, לכתיבת ספר תורה על 

שם ה"חפץ חיים" עבור החזקת "ועד הישיבות"].

גודל ומצב משתנים, מצב טוב.

פתיחה: $120

48. Two Notices in Memory of the 
Chazon Ish
1. A notice, from the Charedi Chevra Kaddisha of 
Bnei Brak about visiting the grave of the Chazon 
Ish on his second yarzeit. Signed by: "the trustees 
of the Zichron Meir cemetery… in Jerusalem" and 
the Charedi Chevra Kaddisha of Bnei Brak. [Bnei 
Brak, 1956].
2. A certificate concerning the purchase of letters in 
a Sefer Torah written in memory of the Chazon Ish 
for the support of the Kollel and Torah institutions. 
Bnei Brak, 1956. [The certificate is very similar to 
certificates made by Rabbi Chaim Ozer in Vilna, 
for the writing of a Sefer Torah in memory of the 
Chafetz Chaim in support of the Va'ad HaYeshivot]. 
Varied size and condition, good condition.

Opening Price: $120

49. שמעה עמי ואדברה - כרוז נגד אתרוגי נכרים 
בארץ ישראל 

רבי  בדפוס]  [חתום  מאת  בודד,  דף   - ואדברה"  עמי  "שמעה 

[תר"ע  [יפו],  יעקב"].  "תפארת  [מחבר  זיסילימאן  צבי  יעקב 

.[1910

כרוז נגד האתרוגים הגדלים בפרדסי נכרים בארץ ישראל.

49. Shim'a Ami Ve-Adabera – Placard 
Against Etrogim Grown in Gentile-
Owned Orchard in Israel 
"Shim'a Ami Ve-Adabera”– single leaf, by [printed 
signature] Rabbi Ya’akov Zvi Zisiliman [author of 
the “Tiferet Ya’akov]. [Jaffa], [1910].
Placard against Etrogim grown in gentile-owned 
orchard in Israel.
"It would be preferable to bless Shehechiyanu on an 
[Etrog]…grown in a field owned by a Jew…even if 
it is filled with holes…”. [2] pages. 30cm. Good-fair 
condition. Tears on the edges, folding marks and filing 
holes. Stamped by Avraham Ludwipol.

Opening Price: $120

מפרדסי  הדר...  עץ  פרי  על  שהחיינו  לברך  יהי  טוב   ..."

שמחו  אבותינו  בימי  נקבים...  כולו  שיהיה  אפילו  ישראל... 

מצב  ס"מ.   30 עמ'.   [2] אחד...".  באתרוג  שלמות  עירות  שתי 

טוב-בינוני. קרעים בשוליים, סימני קיפול וחורי תיוק. חותמות 

אברהם לודויפול.

פתיחה: $120

50. Two Advertising Leaves for an 
Etrog Business –Sighet, 1933 
1. Etrogim, Lulavim, Hadassim. Advertising 
leaf and pricelist “Etrogim from the Holy Land, 
Lulavim… and triangular Hadassim”. Yosef Roth 
Etrog Business. Sighet, summer 1933. Hebrew, 
Romanian and German. 
2. Printed leaf with a copy of a letter sent from 
Jerusalem to Yosef Rata, Etrog seller, and a message 
from him. Sighet, 1933. Includes a pricelist on the 
verso. Hebrew, Romanian and German.
Varying sizes, good condition.

Opening Price: $150

50. שני דפי-פרסום ומחירים למסחר אתרוגים – 
סיגט, תרצ"ג

"אתרוגים  ומחירון  דף-פרסום  והדסים.  לולבים  1. אתרוגים 

וירו־ לחים  הדסים  הירדן,  מעבר  לולבין  הקדושה,  מארצינו 

סיגט,  רַאטה.  יוסף  אתרוגים  בית-מסחר  משולשים".  קים, 

מנחם אב תרצ"ג. עברית, רומנית וגרמנית.

אל  מירושלים  שנשלח  מכתב  העתק  כולל  מודפס,  2. דף 

סוחר האתרוגים יוסף רַאטה, ובתחתיתו מודעה ממנו: "אבקש 

לבתוח  המסחר  בברית  עמי  עוד  בא  לא  עוד  אשר  איש  מכל 

[!] בישרת לבי ולפני אלי...". סיגט, תרצ"ג. כולל מחירון בצדו 

האחורי. עברית, רומנית וגרמנית. 

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150
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51. כשרות – 3 דפים מודפסים
3 דפים מודפסים, בענייני כשרות. 

1. אישור כשרות מודפס מאת רבי בצלאל רוזן, רב בניו יורק, 

יורק,  ניו  קאמפאני".  רעפיינינג  פראדאקטס  "קארן  לחברת 

תרפ"ו [1926].

2. הודעה על כשרותו של בית חרושת "פלוטאס" לשוקולד, 

חלבה וקפה. חתום בדפוס [וחותמת] רבי בנימין בייניש קרא־

נעבלאט. תרצ"ח [1938].

הרב  אצל  הניקור  במקצוע  התמחות  שיעורי  על  3. הודעה 

ש.מאלין מביאליסטוק, ופרסומת על ספרו "תורת הניקור".

גודל משתנה. מצב כללי טוב. חורי תיוק.

פתיחה: $150

51. Kashrut – 3 Printed Leaves 
3 printed leaves, concerning matters of Kashrut. 
1. Printed certificate of Kashrut by Rabbi Betzalel 
Rosen, rabbi in New York, for the Corn Products 
Refining Company. New York, [1926]. 
2. Notice certifying the Kashrut of a factory for 
chocolate, halva and coffee. Signed in print [and 
stamped] by Rabbi Binyamin Beinish Craneblatt. 
[1938]. 
3. Notice of instruction in Nikur by Rabbi S. Malin 
of Bialystok, and an advertisement for his book 
Toraht HaNikur. 
Various sizes. General condition good. Filing holes. 

Opening Price: $150

52. מכתב מהקהלה האורתודקסית בסאלונטא, 
1927

היקרים  [=אל  נ"י"  גלויבענסגאנגאססען  עדלע  "טהייערע 

עבור  מודפס  מכתב   - יאיר]  נרם  האמונה  בדרך  ההולכים 

הקמת מוסדות הקהילה האורתודקסית בסאלאנטע (טרנסי־

52. Letter from Orthodox Community 
of Salonta, 1927
"To the dear people who walk in the path of the 
faithful" – a printed letter for the establishment 
of the Orthodox community institutes in Salonta 
(Transylvania). With stamp of community's rabbi 
Rabbi Natan Zvi Brisk. Salonta, [1927]. Yiddish. 
In the letter, the community heads announce the 
approval of the ministers for the Orthodox com-
munity to split from the Neology community and it 
calls for a collection of funds to build a synagogue 
and a mikvah.
Rabbi Natan Zvi Brisk (1883-1944), son-in-law of 
Rabbi Naftali HaCohen Shwartz Rabbi of Mad, 
served in the Toszek rabbinate near Groswardien. 
With the establishment of the Orthodox commu-
nity in 1927, he went to serve in the Salonta rabbin-
ate. Perished in the Holocaust. 
Author of Nachalat Zvi (Kleinwardien 1916), 
Haggada Nachalat Avot (Kleinwardien, 1919) and 
other books. 21cm. Letter printed on both sides, sent 
by post. Fair condition, stains. 

Opening Price: $100

לווניה). עם חותמת רב הקהילה רבי נתן צבי בריסק. סאלונ־

טע, [1927]. יידיש.

המינסטעריום  אישור  על  הקהילה  ראשי  מבשרים  במכתב 

יר"ה, לקהלה האורתודקסית להתפלג מהקהילה הניאולוגית 

וקריאה למגבית לבנית בית כנסת ומקוה.

נפתלי  רבי  חתן  (תרמ"ג-תש"ד),  בריסק  צבי  נתן  רבי  הגאון 

הכהן שווארץ אב"ד ה'-מאד. כיהן ברבנות טשעקא הסמוכה 

בשנת  האורתודוקסית  הקהלה  הקמת  עם  לגרוסוורדיין. 

הי"ד.  בשואה,  נספה  סאלונטע.  ברבנות  לכהן  עבר  תרפ"ז 

הגדה  תרע"ו),  (קליינוורדיין  צבי"  "נחלת  הספרים:  מחבר 

מכתב  ס"מ.   21 ועוד.  תרע"ט)  (קליינוורדיין  אבות"  "נחלת 

מודפס משני צידיו, נשלח בדואר. מצב בינוני, כתמים.

פתיחה: $100
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53. קריאה למען בית החולים היהודי בקישינב
"אויפרוף" [קריאה] למען בית החולים היהודי בקישינב לרגל 

מלאת 100 שנה להיוסדו. מכתב מטעם "ועד היובל" בראשות 

הרב הראשי, רבי יהודה ליב צירלסון. דצמבר 1934. יידיש.

מכל  חולים  באלפי  טיפל  אשר  החולים  בית  תולדות  בכרוז 

הפוגרומים  לפצועי  והעזרה  הטיפול  ופרוט  בסרביה  קצוות 

בית  לפיתוח  כספית  לעזרה  קורא  הועד  וב-1905.  ב-1903 

בקצה  פגיעות  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.  כ-34  ושכלולו.  החולים 

השוליים למטה.

פתיחה: $100

53. Call for Jewish Hospital of 
Kishinev
Oifruf, a call for the Jewish hospital of Kishinev 
in honor of 100 years since its establishment. A 
letter on behalf of the Jubilee Committee headed 
by The Chief Rabbi, Rabbi Yehuda Leib Tzirelson. 
December 1934. Yiddish.
In the proclamation is the history of the hospital 
that treated thousands of ill people from all parts of 
Serbia and details of the treatment and assistance to 
those injured during the 1903 and 1905 pogroms. 
The committee calls for funds to develop and 
upgrade the hospital. c. 34cm. Good-fair condition, 
damage to bottom margin edges. 

Opening Price: $100

54. Three Single Leaves – Germany – 
Keren HaTorah 
1. Halacha-Tabelle [halacha table], a large table 
published by the education center of Keren HaTorah. 
Hamburg, 1930. The table details the chronological 
order the transmission of Torah and halacha, from 
the giving of the Torah until 1900 divided accord-
ing to world geographic areas. German, 48X76cm. 
Good condition. Folded. Stains.
2. Single leaf published by Keren HaTorah, 
Hamburg, 1928. Topic – Chanuka. 
3. Aufruf an alle bekenner des Judentums in 
Rheinland-Westfalen [Call to all Jewish believers 
in Rheinland-Westfalen], [1910's?]. A proclamation, 
German. 

Opening Price: $120

54. שלשה דפים בודדים – גרמניה – "קרן התורה"
Halacha-Tabelle .1 [טבלת-הלכה], טבלה גדולה בהוצאת 

בקירוב.   1930 המבורג,  התורה".  "קרן  של  החינוך  מרכז 

וההלכה,  התורה  מסירת  של  כרונולוגי  רצף  מפרטת  הטבלה 

איזורים  לפי  בחלוקה   ,1900 שנת  ועד  התורה  קבלת  מן 

גרמנית.  וכו').  גרמניה  איטליה,  (המזרח,  בעולם  גיאוגרפיים 

76X48 ס"מ. מצב טוב. מקופלת. כתמים. 

2. דף בודד בהוצאת "קרן התורה", המבורג, תרפ"ח. בנושא 

חנוכה. 

 Aufruf an alle bekenner des Judentums in .3

היהדות  מאמיני  לכל  [קריאה   Rheinland-Westfalen
בנורדריין-ֵוְסְטַפאליה]. [שנות התר"ע?]. כרוז, גרמנית. 

פתיחה: $120 5354
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56. כתובה על קלף, 1762
כתובה על קלף. [טיטיום?], תקכ"ב (1762). 

החתן אברהם בן ר' שמואל הלוי והכלה ברענדיל בת ר' משה 

ג"פ,  שץ  יהודא  ב"ר  "אברהם  והעדים  החתן  חתימות  הלוי. 

אורי אויעבך בר נתן". כ-15 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קמטים, דיו 

דהויה.

פתיחה: $220

56. Written on Parchment, 1762 
Written on parchment. [Tityom?], 1762.
The bridegroom Avraham ben R' Shmuel HaLevi 
and the bride Breindel daughter of R' Moshe HaLevi. 
Signatures of the groom and the witnesses "Avraham 
ben R' Yehuda Shatz, Uri Auerbach bar Natan". c. 
15cm. Good-fair condition, creases, faded ink.

Opening Price: $220

55. כתובה מצוירת על קלף – אנקונה, -1852 
חתימת נכד החיד"א

"הבחורה  עם  אלגראנאטי  ראובן  הבחור  לנישואי  כתובה 

החתומים  הרבנים  סאלמוני  קליאופי  וצנועה"  כבודה  בתולה 

מקאליי,  חיים  הצעיר  סהיד.  אזולאי,  משה  "הצ'  הם:  כעדים 

סהיד". אנקונא (איטליה), סיון תרי"ב (1852).

הגאון רבי משה אזולאי מאנקונה, (תקמ"ז-תרי"ג), בעל מחבר 

רבי  בן  חיים",  השמים-רוח  מן  ו"לחם  משה"  "זכרון  הספרים 

רפאל ישעיה (תק"ג-תקפ"ו) בן החיד"א ורבה של אנקונה. עוד 

קודם לידתו בישר סבו החיד"א שיוולד בן ויקרא שמו משה, 

שהוא דור שביעי לרבי אברהם אזולאי (בעל "חסד לאברהם"), 

55. Illustrated Ketubah on Parchment 
– Ancona, 1852 – Signed by the Grandson 
of the Hida 
Ketuba for the wedding of the groom Reuven 
Algranati with the “young and modest bride” 
Kaliope Salmoni.
The rabbis signed as witnesses are: “The Tzaddik 
Moshe Azulay, Sahid. The young Chaim Makalai, 
Sahid”. Ancona (Italy), Spring 1852. 
The Gaon Rabbi Moshe Azulay of Ancona, (1747-
1853), author of the “Zichron Moshe” and “The 
Lechem Min Ha-Shamayim – Ruach Chaim”, son 
of Rabbi Rafael Yeshaya (1743-1826) son of the Hida 
and Rabbi of Ancona. Before he was born, his grand-
father the Hida predicted a boy will be born and his 
name will be Moshe, who is the seventh generation 
of Rabbi Avaraham Azulay (author of the “Chesed 
Le- Avraham”), just like Moshe Rabeinu was the 
seventh generation of Avraham Avinu. [He was 
very dear to his grandfather, the Hida, who writes 
about him with love and respect “The sharp witted 
Moshe”, “The fine Moshe”]. Used to sign his name 
“MAY”N” [=Moshe Azulay Ya’ir Nero].
Scribe calligraphy on high quality parchment. 
Adorned with a colorful, floral themed frame. 
46cm. Good condition, folding marks.

Opening Price: $850

כתובות ונישואין
Ketubot and Marriage Documents

כמו שמשה-רבינו היה דור שביעי לאברהם-אבינו. [חביב היה 

"משה  ובחיבה:  בכבוד  במכתביו  המכנהו  החיד"א  זקנו  אצל 

[=משה  "מאי"ן"  חותם  היה  ה"י"].  שפיר  "משה  ה"י",  חריף 

אזולאי יאיר נרו].

צבעונית  במסגרת  מעוטרת  איכותי.  קלף  על  סת"ם  כתב 

מעוטרת ציצים ופרחים. 46 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול. 

פתיחה: $850
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57. שטר תנאים – איטינגן, 1808
סוכות  חול-המועד  (גרמניה),  איטינגן  בכתב-יד.  תנאים  שטר 

תקס"ט (1808).

57. Shtar Tena'im – Oettingen, 1808 
Handwritten shtar tena'im. Oettingen (Germany), 
Chol Hamoed Succot 1808.
The obligations of the bridegroom and the bride's 
father: her dowry, sustenance for two years, and ob-
ligation to "try and attain the goodwill of the rulers 
here in Oettingen… ". 
Signatures of parents of bride and groom, the bride-
groom and guarantors: "David ben Isaac of Oettingen, 
Mordechai ben David of Oettingen, Avraham (father 
of the bride, Hendel), Moshe ben Yitzchak on behalf 
of the bridegroom, Avraham on behalf of the bride". 
33cm. On reverse side of leaf another inscription. Good 
condition, folding marks and stains. 

Opening Price: $200

58. שטר תנאים – בריסק, תרמ"ט
וילנה],  רָאם,  [דפוס  ראשונים".  תנאים  "סדר  מודפס  שטר 

.1875

החתן  לאירוסי  תרמ"ט.  טבת  בריסק,  בעיר  השטר  מילוי 

מרדכי ב"ר משה מיכל הכהן עם הכלה מלכה לאה ב"ר שמואל 

דוד. זמן החתונה נקבע בחודש סיון בעיר שערשאב. [בקהלות 

האחד  תנאים,  שטרי  שני  לעשות  נהגו  ופולין  בליטא  רבות 

נעשה בעת גמר השידוך, והוא הנקרא "סדר תנאים ראשונים". 

ואילו השני נעשה ביום החתונה, לפני החופה]. שם המדפיס 

באותיות קיריליות. 21.5 ס"מ. מצב בינוני, בלאי וכתמי רטיבות 

צבעוניים.

פתיחה: $120

58. Shtar Tna’im – Brisk, 1889
Printed bill of “Seder Tna’im Rishonim”. [Rom 
print, Vilna], 1875.
Bill filled out in the city of Brisk, Tevet 1889. Upon 
the engagement of the groom Mordechai son of 
Moshe Michael HaCohen to the bride Malka Leah 
son of Shmuel David. The wedding was set for the 
month of Sivan in the city of Shershav. [In many 
congregations throughout Lithuania and Poland it 
was customary to produce two bills of stipulations, 
the first upon finalizing the Shidduch which is called 
Seder Tna’im Rishonim and the second on the wed-
ding day, prior to the Chuppah]. The name of the 
printer appears in Cyrillic letters. 21.5cm. Fair condi-
tion, signs of wear and multi-colored mildew stains. 

Opening Price: $120

59. כתובה צבעונית בצורת קונטרס - טהרן
כתובה מטהראן משנת תרפ"ז [1927]. כתובה קטעים קטעים 

זהב  בצבעי  מעוטרת  משובח.  נייר  על   [!] עמודים  בארבעה 

בקונטרס,  מחוברים  דף   4 על  עמ'   4 נוספים.  וצבעים  וכסף 

בגודל 23.6X16.8 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול.

פתיחה: $200

שנים,  לשתי  מזונות  לנדוניה,  הכלה:  ואבי  החתן  התחייבויות 

ועירונים  קיימים  יר"ה  השררה  בחסד  "להשתדל  והתחייבות 

פה איטינגן...".

חתימות המחותנים, החתן וערבים קבלנים: "הק' דוד בן כמ"ר 

איצק ז"ל מאיטנגן, הק' מרדכי בן כמר דוד יצ"ו מאיטינגן, הק' 

יצחק  ב"ר  משה  הק'  הענדיל),  הכלה,  (אבי  ר"ב  ב"ר  אברהם 

ע"ק מצד החתן, הק' אברהם א"ה ע"ק מצד הכלה". 33 ס"מ. 

מעבר לדף רישום נוסף. מצב טוב, סימני קיפול וכתמים.

פתיחה: $200
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60. שטרי כתובה ותנאים מודפסים
שטרי תנאים וכתובות מודפסים, ללא מילוי בכת"י. 

[שנות  צוקרמן,  דפוס  ירושלים,  כתובה.  ושטר  תנאים  שטר 

ציורים,  עם  ובאנגלית  בעברית  כתובה  שטר  התר"פ-תר"ץ]; 

כתובה, [ירושלים,  ושטר  תנאים  שטר  בערך];  [ארה"ב, 1915 

אחרי 1940]. 5 דף גדולים, רובם במצב טוב, (קרע גדול בשולי 

הכתובה באנגלית).

פתיחה: $120

59. A Colorful Ketuba in the Form of a 
Booklet – Teheran
A ketuba from Teheran from 1927. It is written 
paragraph by paragraph on four pages [!] on high-
quality paper. It is decorated with gold and silver 
and other colors. 4 pages on 4 leaves attached in a 
booklet, 16.8X23.6cm. Good condition. Stains. Folding 
marks. 

Opening Price: $200

60. Printed Ketubah and Engagement 
Agreement Contracts
Printed Engagement Agreement and Ketubah con-
tracts, with no handwritten filling.
Engagement agreement contract and Ketubah. 
Jerusalem, Zuckerman print, [1920-1930]; Ketubah 
contract in Hebrew and English with drawings, 
[USA, c.1915]; engagement agreement contract 
and Ketubah contract, [Jerusalem, after 1940]. 5 
big leaves, most are in good condition, (big tear on the 
edges of the English Ketubah).

Opening Price: $120

61. טפסי כתובה מודפסים – ניו-יורק - הסופר 
ממאקאווע

6 טופסי כתובה מודפסים [ריקים], בגדלים ובצבעים שונים, 

בהוצאת רבי יעקב משולם גרינפלד. [ניו יורק], [1953]

באחת הכתובות נוסף תרגום לאנגלית, והיא מעוצבת כתעודת 

61. Printed Ketubah Forms – New York 
– Scribe of Makava
6 printed [blank] Ketubah forms, in various 
colors and sizes, published by Ya’akov Meshulam 
Greenfeld. [New York], [1953].
One of the Ketubot contains an English translation, 
and is designed as a marriage certificate.
Attached is a printed letter in Hebrew and English, 
by Rabbi Ya’akov Meshulam Greenfeld, who was a 
well-known Torah scholar and a scribe prior to the 
Holocaust [for additional information related to 
him see attached material]: “… I used to be a scribe 
in the city of Makava and after all the hardship 
which I endured I was saved with G-D’s mercy… 
therefore I decided to design a magnificent 
Ketubah… ”. Total of 7 paper items. Various sizes 
and conditions (good to fair).

Opening Price: $120

62. כתובה מודפסת - וינה
כתובה מודפסת, בהוצאת י' מ' בעלף. וויען [וינה]. 

מילוי הכתובה בכתב-יד לנישואי החתן שמואל בן ישראל עם 

 .(1927) תרפ"ז  סיון  זאמבאר.  בעיר  מרדכי  בת  אביגא  הכלה 

זלמן".  שלמה  בן  "אברהם  יצחק",  בן  "משה  העדים:  חתימות 

34.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

נישואין, עם עיטורים ברוח התקופה.

מצורף מכתב מודפס בעברית ובאנגלית, מרבי יעקב משולם 

השואה  לפני  ידוע  סת"ם  וסופר  חכם  תלמיד  שהיה  גרינפלד, 

[ראה אודותיו חומר מצורף]: "... אני הגבר הייתי סופר סת"ם 

בעמק  עלי  שעברו  ההרפתקאות  כל  ואחר  מאקאווע  בעיר 

הבכא ניצלתי בחסדי ה' וכעת אני נמצא בערום וחוסר פרנסה 

ומפוארה...  נהדרה  כתובה  לסדר  בלבי  גמרתי  ע"כ  ל"ע, 

ולשלחה לרבנים ומסדרי קידושין...". סה"כ 7 פריטי נייר. גודל 

ומצב משתנים (טוב מאד עד בינוני).

פתיחה: $120

60

61



כתובות ונישואין | 29 

62. Printed Ketubah – Vienna 
Printed Ketubah. Y. M. Belff. Vienna. 
Ketubah filled out in handwriting upon the mar-
riage of the groom Shmuel son of Yisrael and the 
bride Aviga daughter of Mordechai in the city of 
Zambar. Sivan, (1927). Signatures of witnesses: 
“Moshe Ben Yitzchak”, “Avraham Ben Shlomo 
Zalman”. 34.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $120

63. כתובה בדפוס ליטוגרפי לשארית הפליטה / 
שטר תנאים באידיש

זאב.  בת  שיינדיל  עם  מרדכי  ב"ר  יצחק  לנישואי  1. כתובה 

של  (ליטוגרפיה   .[1946] תש"ו  גרמניה),  (רייכנבאך,  רייכבך 

כתב-יד סופר עם מילוי בכת"י).

2. שטר תנאים באידיש [החתן: "וואוטרעך בן הח' ר' קראמ־

פעטץ". הכלה: "באבעשע בת הח' ר' ראדייל...". ווערבאטעך, 

[תר"פ?]. (מעבר לדף: הסבר ביידיש לנוסח "הרי את מקודשת 

לי...").

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

63. A Ketuba in Lithographic Printing 
for She'erit hapleita / Shtar Tena'im in 
Yiddish 
1. A ketuba for the marriage of Yitzchak ben 
Mordechai with Shaindel bas Ze'ev. Reichbach, 
(Reichenbach, Germany), 1946. (Lithograph of a 
scribe's handwriting filled in by hand).
2. Shtar Tena'im in Yiddish [names of groom and 
bride 1920?]. (On reverse side of leaf: an explanation 
in Yiddish of "Harei at mekudeshet li… ").
Varied size and condition. 

Opening Price: $250

64. אוסף הזמנות לנישואין - תלמידי ישיבות 
בליטא ופולין

מתלמידי  לחתונה,  הזמנה  כרטיסי  של  וייחודי  מגוון  אוסף 

תרצ"א- ליטא.  ישיבות  ותלמידי  (פולניה)  מיר  ישיבת  ובוגרי 

תרח"ץ (1931-1938).

[מאישי  ביגון  יוסף  רבי  של:  לחתונות  הזמנה  ההזמנות,  בין 

והמורות  [מהתלמידות  גרוספלד  חנה  עם  הנודעים]  המוסר 

צילה  עם  אורליאן  אברהם  רבי  יעקב"];  ב"בית  הראשונות 

נויגרשל [צילה אורליאן מתלמידות שרה שנירר, מפורסמת על 

פעילותה כ"מלאך הצלה" במחנה אושוויץ]; רבי יואל קלופט 

ליפשיץ  דוד  רבי  תקוה;  בפתח  כץ  שמעון  רבי  ריגה;  בעיר 

בסובלק; רבי משה סוויפט בלונדון; רבי אלחנן סורוצקין; רבי 

פרץ יגל; רבי מנדל קפלן בברנוביץ; רבי שמואל פסח בוגימו־

לסקי; רבי אביגדור ציפרשטיין ועוד הזמנות רבות.

40 כרטיסי הזמנה + 1 כרטיס שנה טובה. גודל ומצב משתנים, 

רובם במצב טוב-מאד. חומר מצורף.

פתיחה: $800

64. Collection of Wedding Invitations 
– Yeshiva Students in Lithuania and 
Poland 
Diverse and unique collection of wedding invita-
tions, from the students and alumni of the Mir 
(Poland) Yeshiva and the Lithuanian Yeshivot. 
(1931-1938). 
The collection includes invitations to the weddings 
of: Rabbi Yosef Bigon [among the notable giants of 
ethics] and Chana Grossfeld [among the pioneer stu-
dents and teachers in Beit Ya’akov]; Rabbi Avraham 
Orlean and Tzila Neugroschel [Tzila Orlean among 
the students of Sara Schnirer, famous for her activ-
ity as a “rescue angel” in the Auschwitz concentra-
tion camp]; Rabbi Yo’el Kloft in the city of Riga; 
Rabbi Shimon Katz in Petach Tikvah; Rabbi David 
Lifshitz in Sovalk; Rabbi Moshe Swift in London; 
Rabbi Elchanan Sorotzkin; Rabbi Peretz Yagel; 
Rabbi Mendel Kaplan in Baranowitz; Rabbi Shmuel 
Pesach Bogimolski; Rabbi Avigdor Tziperstein and 
many additional invitations. 40 invitations + 1 
Shana Tova card. Various sizes and conditions, the 
majority in very good condition. Attached material.

Opening Price: $800
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65. ברכת-נשואין מפוארת מצוירת וצבועה ביד – 
רומניה, 1910

 – Segens hymne zur Vermahlung im Januarie 1910
עם   (Heinrich Hillmann) הילמן  היינריך  לנישואי  ברכה 

[טבת-שבט   1910 ינואר  רומניה,   .([?]Anuţa Ipcar) אנוָצה 

תר"ע]. 

מסגרת  בתוך  וגרמנית  בעברית  בכתב-יד  נכתבה  הברכה 

מפוארים, צבועים אדום,  מצוירת ביד, בצורת שער ועמודים 

סגול, צהוב וירוק ומעוטרים בצבע זהב. 

חלק מנוסח הברכה: "השקיפה מכס שמיך מלך עולמים / וברך 

את היינריך ואנוצא באֹרך ימים / הגן בחסדיך את החתן והכלה 

/ שמרהו-נא מפגע, מאסון ושממה / תקדמהו ברכות טוב עלי 

בינוני.  מצב  ס"מ.   32.5 דף  וגרמנית.  עברית  רומניה...".  ארץ 

סימני-קיפול. קרעים בשוליים. כתמים ופגעי-לחות קלים. 

פתיחה: $500

66. שטר גט - סינגפור
שטר גט. סינגפור, תמוז תרפ"ב (1922).

"במתא סינגאפור דעל כיף ימא" [=בעיר סינגפור הנמצאת על 

חוף הים]. כתיבת סופר סת"ם על נייר משורטט. בתחתית הדף 

65. Illustrated and Hand Painted 
Wedding Blessing – Romania
Segens hymne zur Vermahlung im Januarie 1910 – 
Blessing for the wedding of Heinrich Hillmann and 
Anuţa Ipcar [?]. Romania, January 1910.
The blessing was handwritten in Hebrew and 
German inside a luxurious door and pillars frame 
illustrated by hand, painted in red, purple, yellow 
and green shades with gilded adornments.
 “…King of the Universe, please look from the ce-
lestial throne / And bless Heinrich and Anuţa with 
longevity … Save [the couple] from harm, disaster 
and desolation / and may they be met with good 
blessings on the land of Romania…”. Hebrew and 
German. 32.5cm leaf. Fair condition. Folding marks. 
Tears on the edges. Stains and light moisture damage.

Opening Price: $500

66. Divorce Certificate – Singapore 
Divorce certificate. Singapore, Tamuz (1922).
“In the city of Singapore situated on the sea-shore”. 
Scribe writing upon sketched paper. On bottom of 
page noting in pencil “Pasul” [invalid]. 
Jews began to arrive in Singapore in the year 1840 
(especially from Iraq, India and Iran). Prior to World 
War II the congregation consisted of 2,500 Jews. 
During the War, while Singapore was governed by 
Japan, the majority of the Jews were detained in 
Japanese prisons. Upon their release after the War, 
the majority left Singapore to the US, Britain, Israel 
and Australia. Currently there are approximately 
300 Jews residing in Singapore. 33cm. High-quality 
oak-tag paper. Very good condition. 

Opening Price: $200

67. היתרי מאה רבנים - 8 מכתבים, גרמניה
רבנים  הצטרפות  לשם  בדואר,  שנשלחו  מודפסים  מכתבים 

ל"היתר מאה רבנים". גרמניה, תרס"ג-תרע"א 1903-1911.

מכתבים מרבני ברלין, נירנברג ופיורדא, שטראסבורג, פרנק־

פורט דמיין, ברומברג, אופנבך ומגנצא. בין הרבנים: רבי דוד 

רבי  הילדסהיימר,  מאיר  רבי  מונק,  עזריאל  רבי  הופמן,  צבי 

אברהם ביברפלד, רבי נתן ווייל, רבי יוסף אריה בוטנוויזר, רבי 

מרדכי הורוויץ, רבי יעקב עמנואל ועוד. 

לבעל  להתיר  צורך  שיש  במקרים  נעשה  רבנים"  מאה  "היתר 

את חרם רבינו-גרשום, שלא לשאת אשה שניה על פני אשתו 

או  נשתטית  שאשתו  במקרים  ניתן  זה  היתר   - הראשונה 

כיתוב בעפרון "פסול".

מעיראק,  (בעיקר   1840 משנת  החל  לסינגפור  הגיעו  יהודים 

הקהילה  מנתה  השנייה  העולם  מלחמת  ערב  ואיראן).  הודו 

סינגפור  נשלטה  כאשר  המלחמה,  במהלך  יהודים.  כ-2,500 

כאשר  היפני.  בכלא  למעצר  היהודים  רוב  נשלחו  יפן,  ידי  על 

שוחררו לאחר המלחמה, עזבו מרביתם את סינגפור לארצות 

הברית, בריטניה, ארץ ישראל ואוסטרליה. כיום חיים בסינגפור 

כ-300 יהודים. 33 ס"מ. נייר בריסטול איכותי. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200
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67. One Hundred Rabbis Permit – 8 
Letters, Germany 
Printed posted letters, for the purpose of joining the 
One Hundred Rabbis Permit. Germany, 1903-1911. 
Letters from rabbis of Berlin, Nierenberg and 
Fürth, Strasbourg, Frankfurt am Main, Bromberg, 
Offenbach and Magentza. Among the rabbis: Rabbi 
David Zvi Hoffman, Rabbi Ezriel Monk, Rabbi Meir 
Hildesheimer, Rabbi Avraham Biberfeld, Rabbi 
Natan Weil, Rabbi Yosef Aryeh Buttonviser, Rabbi 
Mordechai Horowitz, Rabbi Ya’akov Emanuel and 
others. 
The One Hundred Rabbis Permit is utilized in situ-
ations in which it is necessary to annul the ban of 
Rabbeinu Gershom, which prohibits a married man 
from taking another wife while married to his first 
wife – this permit warrants an exemption in cases 
in which the wife is mentally ill or has escaped from 
him. 8 items, 4 printed leaves and 4 postcards. Various 
sizes and conditions, good to fair. 

Opening Price: $180

68. Ketubah Contract / Beit Din 
Divorce Confirmation – Vienna, 1934
Printed Ketubah form, filled in handwriting, cel-
ebrating the wedding of Philip and Aurelia Pistiner. 
Vienna, 1934. ◆ Beit Din divorce confirmation. 
Written by hand on the letter paper of the Vienna 
rabbinical office: “Divorce given by husband 
Ya’akov […] son of Israel Zelig called Isidor through 
Yerucham Fishel son of Ze’ev who lives here in 
Vienna, to be transmitted to his wife Feige…”. Bears 
the witnesses’ signatures and the ink-stamp of 
Vienna’s rabbinical court. 24cm. Varying conditions.

Opening Price: $200

69. מסמכי בית דין – וינה, תרצ"ו
שליח.  ע"י  גט  למסירת  בית-דין,  מעשה  ושטר  הרשאה  שטר 

"בי דינא רבא דפה וינא" עם חתימות העדים והדיינים וחותמת 

"בית דין צדק דעיר מלוכה וינא". תרצ"ו (1936).

רבי  של  חתימותיהם  את  לזהות  ניתן  החתומים  הרבנים  בין 

ליב בלום [תרל"ב-תשי"ז]. רבי דוד פיינטוך, רבי מרדכי אריה 

נחום  ורבי  החודש"]  "מראה  בעל  [תרמ"ב-תש"ה,  האבערמן 

צבי קארנמעהל [בעל שו"ת "תפארת צבי"]. 2 ניירות מסמכים 

רשמיים כתובים בכת"י, מצב בינוני, קרעים קלים וקמטים.

פתיחה: $180

68. שטר כתובה / מעשה בית דין– וינה, תרצ"ד
פיליפ  לנישואי  בכתב-יד,  ממולא  מודפס,  כתובה  טופס 

שערף עם אוירעליא פיסטינער. וינה, תרצ"ד. ◆ אישור בי"ד 

הקהלה  רבנות  של  נייר-מכתבים  על  כתב-יד,  גט.  מסירת  על 

היהודית של וינה: "מסר הבעל יצחק יעקב המכונה הוגא בן 

ישראל זעליג המכונה איזידאר גט כריתות ביד ירוחם פישל 

בן זאב הדר פה וינא להוליכו לאשתו פיגא ...". חתימות עדים 

וחותמת בית-דין-צדק של וינה. 24 ס"מ. מצב משתנה. 

פתיחה: $200

69. Beit Din Documents – Vienna, 1936
A Shtar Harsha'ah and a Shtar Ma'ase Beit Din, for 
delivering a divorce certificate by messenger. With 
signatures by witnesses and dayanim and stamp of 
"Beit Din Tzedek of the Royal City of Vienna". 1936.
Amongst the signatures, the following can be iden-
tified: Rabbi Leib Bloom [1872-1957], Rabbi David 
Feintoch, Rabbi Mordechai Aryeh Haberman 
[1882-1945, author of Mareh HaChodesh] and 
Rabbi Nachum Zvi Kornmehl [author of Tiferet Zvi 
responsa]. 2 handwritten official document papers, 
fair condition, minor tears and creases. 

Opening Price: $180

שברחה ממנו ומעגנת אותו. 8 פריטים, 4 דפים מודפסים ו-4 

גלויות דואר. גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני.

פתיחה: $180
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סידורים ותפילות
Prayer books

70. יד כל בו - סידור מפרנקפורט דמיין - חתימות
לידא,  דוד  רבי  בן  פתחיה  רבי  בהוצאת   – בו  כל  יד  סידור 

פרנקפורט-דמיין, תפ"ז (1726). 

"יד כל בו" - קובץ הכולל הכל בכל מכל כל - כארבעה עשר 

תהילים  אבות,  פרקי  והלכה,  תפילה  ספרי  מקרא,  ספרי 

ומעמדות - עם פירושים שונים. בעריכת רבי דוד לידא רבה 

של אמשטרדם ובנו רבי פתחיה וחתנו רבי משה מירלש. [על 

לידא  דוד  ר'   - פריימאן  אהרן  עיין:  עליו  והערעורים  הספר 

סאקא־ נחום  לכבוד  היובל  ספר  עשק",  ב"באר  והצטדקותו 

לאוו, ווארשא תרס"ד, עמ' 458]. שני שערים, שער מצויר. 

רישומים שונים והגהות. בשער הראשון רישום בעלות מעניין: 

אאמ"ו  ה"ה  הספר,  בעל  שם  אכתוב  בו  כל  יד  תהיה  "שלא 

בפרנקפורט- ש"ץ  גייגר,  מיכל  נר"ו". [רבי  גייגר  מיכל  כמו"ה 

אביו  מנהגי  עפ"י  הוציא  זלמן  רבי  בנו  תקע"ח,  בשנת  דמיין 

בדף  פפד"מ].  מנהגי  על  קהלת"  "דברי  הספר  את  ורבותיו, 

[כנראה,  אפנהיים"  מיכל  יחיא'  "הק'  עתיק:  בכת"י  חתימה   3

משנת  פרידבורג  אב"ד  אופנהיים  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון 

תס"ח, חתנו של הגאון הנודע רבי דוד אופנהיים. נפטר תק"י. 

ראה אוצר הרבנים 9428]. [2], צד, נט, ד, [2], ה-עד, לד, נד, מ 

דף. 32 ס"מ. מצב בינוני, בלאי, כתמים ופגעי עש. קרעים בשער 

מקורית  כריכה  ישנים.  נייר  שיקומי  נוספים.  ובדפים  הראשון 

מפוארת ופגועה, עץ מצופה עור, עם שרידי אבזמים. 

שינויי וואריאנט: בשער, בהסכמות, ובסדר הדפים. ראה תק־

ליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0138498. [לספר זה יש 

י'  מאמר  ראה  שערים,  סוגי   [!]  4 רבים,  טיפוגרפיים  שינויים 

ריבקינד, ספר עשיר בשערים, SBB ,1 ,1953,  עמ' 100-95]. 

פתיחה: $600

70. Yad Kol Bo – Siddur from 
Frankfurt am Main – Signatures  
Siddur Yad Kol Bo – published by Rabbi Petachya 
son of Rabbi David Lyda, Frankfurt am Main, 
(1726).
“Yad Kol Bo” – prayers and Halacha books, Pirkei 
Avot, Tehilim and Ma’amadot with various com-
mentaries. Edited by Rabbi David Lyda, Rabbi of 
Amsterdam, his son Rabbi Petachya and his son 
in law Rabbi Moshe Mirelsh. [About the book and 
the objections it raised, refer to Aharon Freiman 
– Rabbi David Lyda and his justification in the 
“Be’er Esek”, the Jubilee book in honor of Nachum 
Sokolov, Warsaw 1904, page 458]. Two title pages, 
one is Illustrated.
Various inscriptions and glosses. Interesting own-
ership caption on the first title page:"… belongs to 
Michel Geiger”. [Rabbi Michel Geiger, cantor in 
Frankfurt am Main in 1818]. Ancient handwrit-
ten signature on leaf 3: “Yechiel Michl Openheim” 
[who, apparently is the Gaon Rabbi Yechiel Michl 
Openheim, Av Beit Din of Friedburg since 1708, son 
in law of the great and famous Torah genius Rabbi 
David Openheim. Passed away in 1750. See Otzar 
Ha-Rabbanim 9428]. [2], 94, 59, 4, [2], 5-74, 34, 54, 
40 leaves. 32cm. Fair condition, wear], stains and moth 
damage. Tears on first title page and on additional 
pages. Old paper restorations. Original, luxurious and 
damaged leather coated wood, with clasp residues.
Variant modifications: on the title page, approba-
tions and page orders. See the Bibliography Institute 
CD record 0138498. [There are many typographic 
variations in this book, 4 [!] title page types, see: 
Rivkind, a book with numerous title pages, 1953, 1, 
SBB, pages 95-100].

Opening Price: $600

71. תפלה מכל השנה - כתר יוסף – ברלין, ת"ס
פירושים  יוסף,  כתר  עם  א',  חלק  השנה,  מכל  תפלה  סידור 

תנ"ט- ברלין,  מפרמישלה.  יוסף  מרבי  קבלה,  עפ"י  ותפלות 

ת"ס (1699).

מסידור זה נדפסו שתי מהדורות, כמנהג אשכנז וכמנהג פולין, 

בטקסט  ולא  בפיוטים  בעיקר  הוא  המהדורות  בין  ההבדל 

התפילות. לפנינו המהדורה כמנהג אשכנז.

פולמוס  מסיבת  נגנזו,  העותקים  רוב  במיוחד,  נדיר  זה  סידור 

לפירוש  שנשתרבבו  שבתאיים  רמזים  עקב  שנוצר  גדול 

הקנאות"  "תורת  בספרו  עמדין  יעקב  רבי  הנסתר.  דרך  עפ"י 

(אלטונה תקי"ב) מונה אותו בין הספרים החשודים בשבתאות 

במקצת  זה  נחש  של  ארסו  שהבליעו  הספרים  "ואלה  וכותב: 

עליו  גזרו  לפיכך  יוסף,  כתר  תפלה  בס'  במטמוניות,  מקומות 

הרבנים בדור שלפנינו גניזה". גם רבי יחזקאל קצנלבוגן אב"ד 

אה"ו, כותב במכתב לרבי משה חאגיז (הנמצא בכת"י אוקס־

פורד): "...ולכן ציויתי להכריז בכל בתי כנסיות להביא לידי כל 

תפלות עם פירוש כתר יוסף". 

המחבר,  מפי  יצאו  לא  זה  שבפירוש  השבתאות  דברי  אולם 

שהיה דרשן, גדול בתורה ודיין מפורסם בדורו וחיבר ספרים 

פענח  "צפנת  תנ"א),  (לובלין  פסים"  "כתונת  בינהם  אחדים 

הם  לדפוס  הסידור  עורכי  תנ"ד).  דאודר  (פרנקפורט  חדש" 

עמדין  יעקב  רבי  מש"כ  ראה  שבתאיים,  רמזים  בו  שהוסיפו 

"אמנם  נ):  עמ'  תקט"ז,  (אלטונה  ביעקב  עדות  בספרו  עצמו, 

נר"ו,  פרנקפורטר  משה  ר'  באמשטרדם  הזקן  הדיין  לי  הגיד 

עשה  לא  התפלה,  בסידור  יוסף  כתר  פירוש  גוף  שהמחבר 

בו  שהוסיפו  במה  ידע  ולא  נהור,  סגי  והיה  בנגלה  רק  פירוש 

המדפיסים והמגיהים, הם הוסיפו על המאירות והם שעתידין 

ליתן את הדין". (ראה חומר מצורף, ממאמר רש"ז ליימן, ספר 

זכרון לרבי משה ליפשיץ, עמ' תתפה-תתפח). עותק חסר שער 

ראשונים.  דף  מ-64  דפים   10 נמצאים  בתחילתו.  רבים  ודפים 

מדף סד ואילך העותק שלם עד סוף חלק א': סד-צו, קא-קעד, 

חלק  משתנה,  מצב  ס"מ.   20 דף.  פג-פו  נז-פד,  נה-סו,   ,[1] נא, 

מהדפים משומשים ופגועים. רוב הדפים במצב טוב. כריכת בד 

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

ישראל".

פתיחה: $400
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71. Tefila Mikol Ha-Shana – Keter Yosef – Berlin, 1700
Siddur Tefila Mikol Ha-Shana, Vol. 1 with the Keter Yosef, commentaries and prayers based on the Kabala, 
by Rabbi Yosef of Peremishl. Berlin, (1699).
This Siddur was printed in two editions, conform to the Ashkenazi and Polish ritual, the main difference 
between the two editions is in the liturgy, not in the actual text of the prayers. The present copy conforms to 
the Ashkenazi rite.
This Siddur is especially rare: most of the copies were put away because of a great polemic which exploded 
following the Sabbateans-related allusions inserted in the Kabbalistic commentary of the Siddur. In his book 
“Torat Ha-Kenaot”, Rabbi Ya’akov Emdin cites this Siddur as one of the Shabtay affiliated books and writes: 
“And those are the books which have swallowed the venom of that snake, in several inconspicuous places, in 
the Siddur Tefila Keter Yosef, that’s the reason why the Rabbis of the previous generation have decided to recall 
it and put it in Geniza”.
Rabbi Yechezkel 
Katznelbogen Rabbi of 
Hamburg, Altona and 
Wandsbek writes in a 
letter to Rabbi Moshe 
Chagiz: “and this is why 
I have ordered all syna-
gogues to bring me all 
prayers with the Keter 
Yosef commentary”.
However the Shabtay 
affiliated words of this 
commentary were not 
written by the author, 
who was a great Torah 
scholar, famous lecturer 
and Dayan, The editors 
who brought the Siddur 
to print are the ones who 
have added the Shabtay 
related allusions, refer to 
what Rabbi Ya’akon Emdin himself wrote in his book Edut Be-Ya’akov (Altona 1756, p. 50): “the elder Dayan 
of Amsterdam actually told me that the author of the Keter Yosef commentary in the Siddur Tefilah, only 
wrote the exoteric commentary and was unaware of the additions brought by the proofreaders and publishers 
of the book, they have added their own [comments] and will be liable for that”. (See enclosed material, essay 
by the Rashaz Leiman, Zichron Le-Rabbi Moshe Lifshitz, pp. 885-888). This copy is missing the title page and 
many of the first leaves. There are 10 out of the 64 first leaves, From leaf 64 and on, the copy is complete until the 
end of vol. 1: 64-91, 101-174, 51, [1], 55-66, 57-84, 83-86 leaves. 20cm. Varying condition, some of the leaves are used 
and damaged. Most leaves are in good condition. New, cloth binding. Rare. From Dr. Israel Mehlman’s private 
collection – “Ginzei Israel”.

Opening Price: $400

72. מפרש חטאים – מנטובה, 1718
מנטובה,  הא"ב.  סדר  לפי  מפורט  וידוי  חטאים,  מפרש  ספר 

תע"ח [1718].

בן  אברהם  לרבי  אברהם"  "ברית  הספר  מתוך  הוידוי  נוסח 

כתמים  בשוליים,  קל  בלאי  טוב.  מצב  ס"מ.   15 דף.  ו  השל"ה. 

וכתמי דיו. 

פתיחה: $120

72. Mefaresh Chata'im – Mantua, 1718
Mefaresh Chata'im, a detailed vidui (confession) 
according to the order of the Hebrew alphabet. 
Mantova, 1718.
The version of vidui is from Brit Avraham by 
Avraham the son of the Shla. 6 leaves. 15cm. Good 
condition. Light wear to margins, stains and ink stains. 

Opening Price: $120

72
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74. עת הזמיר / סדר תחנונים – איטליה
1. עת הזמיר, קובץ תפלות, "אשר בני חברת אשמורת הבקר 

בעריכת  ביום",  יום  מידי  לאומרו  הנהיגו  מודונא  מקהלת 

הרב"ך - רבי בנימין הכהן וויטאלי, עם הוספות מאת חתנו רבי 

ישעיה באסאן. מנטובה, [תקי"ג 1753]. מצב טוב מאד.

לאומרם  אשכנזים  ק"ק  שנהגו  מה  כפי  תחנונים,  2. סדר 

אחר תפלת מנחה בחדש אלול בעיר טריאיסטי יע"א. ונציה, 

קללות,  התרת  נדרים,  התרת  סדר  גם:  כולל   .[1798 [תקנ"ח 

בערב  החיים  בבית  שאומרים  תפלה  המודעא,  מסירת  סדר 

ראש השנה. מצב בינוני. כתמים וקמטים. אינו כרוך.

פתיחה: $200

75. סליחות – אמשטרדם, תע"ב - חתימת רבי נפתלי 
הירש קצנלבוגן

פירוש  עם  אשכנזים,  ק"ק  כמנהג  השנה,  מכל  סליחות 

צבי"  ה"חכם  הסכמות   .[1712 [תע"ב  אמשטרדם,  "מסביר". 

ורבנים נוספים.

ע"ה.  תאומים  ליב  ר'  המנוח  מעזבון  "קניתי  בעלים:  חתימת 

הק' הירש לקא"ב". היא חתימת הגאון רבי נפתלי הירש לקא"ב 

[=לבית קאצינאלנבויגן] בעל "שער נפתלי". מגדולי דורו, רבה 

ואח"כ  מגדים"]  ה"פרי  פטירת  דאודר [לאחר  פרנקפורט  של 

(נפטר  הריין  של  העליון  לגליל  ראשי  ורב  ווינצהיים  אב"ד 

ההקדמה  [דפי  דף  קמו   ,[4]  .(16238 הרבנים  אוצר  תקפ"ג, 

כרוכים במהופך]. 24.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $180

74. Et HaZamir / Seder Tachanunim 
– Italy 
1. Et HaZamir, collection of prayers, "which the 
members of Chevrat Ashmoret HaBoker of the 
Madona community were accustomed to saying 
every day", arranged by the Rabach – Rabbi 
Binyamin HaCohem Vitali, with appendix by his 
son-in-law Rabbi Yeshaya Bassan. Mantova, [1753]. 
Very good condition. 
2. Seder Tachanunim, according to the custom 
of the Ashkenasi communities said after Mincha 
during the month of Elul in the city Trieste. Venice, 
[1798]. Also includes: Annulment of vows, annul-
ment of curses, mesirat moda'ah, prayer said in the 
cemetery on the day before Rosh Hashana. Fair 
condition. Stains and creases. Unbound. 

Opening Price: $200

73. שלשה ספרי תפילות – ונציה
בארץ  לקרות  "שנוהגים  רבה,  הושענא  ליל   - התקון  1. סדר 

ישראל יח"צ [ירושלים, חברון, צפת]...". ונציה, [תפ"ח 1728].

2. תקון שובבים, עם תפלת מנחה [כמנהג הספרדים]. ונציה, 

[תצ"ט 1739].

ונציה, [תקס"ו  ספרדים".  קדוש  קהל  תפלה, "כמנהג  3. בית 

1806]. לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

73. Three Prayer Books – Venice  
1. Seder HaTikun – Leil Hoshana Rabbah, “which 
is customary to read in Eretz Israel [Jerusalem, 
Hebron, Safed]…”. Venice, [1728].
2. Tikun Shovevim, includes Mincha prayer 
[Sephardic version]. Venice, [1739]. 
3. Beit Tefillah, “as customary in the Sephardic 
congregation”. Venice, [1806]. Not listed in the 
Bibliography Institute CD. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $180737475
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75. Selichot – Amsterdam, 1712 – 
Signature of Rabbi Naftali Hirsh 
Katzenelbogin 
Selichot for the whole year, according to 
Ashkenasi custom, with the explanation of Masbir. 
Amsterdam, [1712]. Approbations by the Chacham 
Zvi and other rabbis.
Owners' signature: "I bought this from the estate 
of R' Leib Teomim. Hirsh Ka"b". That is the signa-
ture of Rabbi Naftali Hirsh Katzenelbogin, author 
of Sha'ar Naftali. A leading rabbi of his times, 
Rabbi of Frankfurt am Oder [succeeded the Pri 
Megadim] and later served as Rabbi of Weinheim 
and Chief Rabbi of the Upper Reine (died 1823, 
Otzar HaRabbanim 16238). [4], 146 leaves [leaves of 
introduction are bound upside down]. 24.5cm. Wide 
margins. Good condition, stains. 

Opening Price: $180

76. סדור דרך החיים, תקצ"ג - הוספות בכתב יד
סדור מכל תפלות השנה, עם דרך החיים לרבי יעקב מליסא. 

[ווילנא, תקצ"ג].

רבות  הוספות  דף   11 לב'  א'  חלק  בין  הדפים.  בשולי  הגהות 

תרנ"ה.  עד  תר"ו  משנת  שנה  לחמישים  לוח  ובהם:  בכת"י, 

76. Siddur Derech Chaim, 1833 – 
Handwritten Additions
Siddur including all prayers of the year, with the 
Derech Ha-Chaim by Rabbi Ya’akov of Lissa. 
[Vilna, 1833].
Glosses in the leaves margins. 11 handwritten 
leaves between part one and two: A 50 year calendar 
from 1846 to 1895, Various prayers, Tefila accord-
ing to the Chida, A calendar of the morning Kriat 
Shema hours. [4], 204 leaves; [11 handwritten leaves]; 
120, 120-135 leaves. Missing 4 leaves (2 title pages, an 
introduction leaf and the last leaf). 18cm. Good-fair 
condition, stains and wear. Rebound.

Opening Price: $400

77. סידור תפלת נהורא כמנהג ספרד - תקפ"ב 
סדר תפלת נהורא השלם, כמנהג ספרד (חסידי), שני חלקים, 

לחול ושבת, ומועדים. עם פירושים והוספות רבות. [רוסיה-

פולין, תקפ"ב? 1822].

הוצאה מורחבת של סידור "תפלת נהורא". בה נוספו כוונות, 

פירושים, עניני קבלה מוסר וחסידות ועוד. פרקי אבות נדפס 

בניקוד חלקי בלבד. חסר כ-10 דף [מתוכם מושלמים בצילום: 

חלק  של  אחרון  ודף  א',  חלק  בתחילת  דפים   3 א',  חלק  שער 

ב']. ה-קעו דף; צג, צט דף. 17 ס"מ. מצב בינוני, בלאי, נזקי עש, 

עפ"י  נרשם  ההדפסה  תאריך  בלויה.  עור,  חצי  כריכת  כתמים. 

"לוח המולדות משנת תקפ"ג עד שנת תקפ"ז" (דף קמז). 

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

פתיחה: $300

77. Siddur Tefilat Nehora Sefard Rite 
– 1822
Seder Tefilat Nehora Ha-Shalem, Sefard (Chasidic) 
rite, two volumes, for regular days and Shabbat, and 
for Festivals. With numerous commentaries and 
additions. [Russia-Poland, 1822?].
Extended edition of the “Tefilah Nehora” Siddur. 
This edition has added intentions [Kavanot], com-
mentaries, Kabala, Musar and Chasidic insights, 
customs and more. The Pirkei Avot was printed 
with partial punctuation. About 10 leaves are missing 
[some of which have been completed with a photocopy: 
Vol. 1 title page, 3 leaves at the beginning of Vol. 1 
and the last leaf of Vol. 2]. 5-176 leaves; 93, 99 leaves. 
17cm. Fair condition, wear, moth damage, stains. 
Worn, semi leather binding. The print date has been 
recorded based on the “Luach Ha-Moladot between 
the years 1823 and 1827” (leaf 147). From Dr. Israel 
Mehlman’s private collection – “Ginzei Israel”.

Opening Price: $300

תפלות שונות, מסירת מודעה שכל המחשבות ודבור בתפילה 

יהיו "לדעת ר' שמעון בר יוחאי ור' אלעזר בנו ולדעת הרב ר' 

יצחק לוריא אשכנזי" [תפילה עפ"י החיד"א]. לוח לזמן ק"ש 

של שחרית. [4], רד דף; [11 דף בכת"י]; קכ, קכ-קלה דף. חסר 

4 דף (שני שערים ודף הקדמה, דף אחרון). 18 ס"מ. מצב טוב-

בינוני, כתמים ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

76
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78. 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, Megilat Antiochus, Parashiot, 
Ma'amadot and Perek Shira. Special title page for 
the Tehilim. [1], XX, 804; 86, [2] pages. 25.5cm. High 
quality paper, good condition. Light tears on both title 
pages. Original, worn out leather binding. Stains.

Opening Price: $150

78. סידור עבודת ישראל – רדלהיים, תרכ"ח - עותק 
מפואר 

סדר עבודת ישראל, כולל התפלות והברכות לכל השנה מרא־

אריה  בן  יצחק  רבי  בידי  ומסודר  מחובר  אחריתה,  עד  שיתה 

יוסף דוב. רעדעלהיים, תרכ"ח 1868. 

סידור כמנהג אשכנז, עשיר בתוכנו ומדויק בנוסחאותיו: כולל 

הלכות רבות, חלקן בגרמנית, באותיות צו"ר, מגלת אנטיוכוס, 

לספר  מיוחד  שער  שירה.  ופרק  מעמדות  פיוטים,  פרשיות, 

תהלים. [1],      , 804; 86, [2] עמ'. 25.5 ס"מ. נייר איכותי, מצב 

טוב. קרעים קלים בשני השערים. כריכת עור מקורית, משופ־

שפת. כתמים.

פתיחה: $150

XX

79. מחזורים – עותקים נאים מדפוסי צרפת (מץ 
ולינוויל) בשנות הת"ק

1. שערי סליחה / סליחות מכל השנה כמנהג אשכנזים. מץ, 

[תקכ"ה 1765]. כולל תרגום לאשכנזית-יהודית באותיות צו"ר, 

הראשון  בשער  שערים,  שני  כפרות.  וסדר  השנה  ראש  דיני 

לוחות  העדות,  ארון  ואהרן,  משה  נראים  בו  מרשים  תחריט 

הברית והכרובים.

ודינים  אשכנז  לשון  פי'  עם  ופולין,  אשכנז  כמנהג  2. מחזור 

79. Machzorim – Nice Copies of Metz 
and Luneville Printing from the 18th 
Century
1. Sha'arei Selicha / Selichot for the whole year ac-
cording to Ashkenasi custom. Metz, [1765]. With 
Yiddish-Deitsch translation, laws of Rosh Hashana 
and Seder Kapparot. Two sections, first section has 
an impressive engraving. 
2. Machzor according to Ashkenasi and Polish 
custom, with a commentary in German and laws 
and Kavanat HaPaytan. Only Part 2: Pesach, 
Shavuot, Succot and Shabbatot Chol HaMoed. 
Metz, [1769].
3-5. Machzor according to Ashkenasi and Polish 
custom, with commentary, laws and Kavanat 
HaPaytan. Luneville, [1797]. Three parts: Part 1 
(Days of Awe), only volume of Rosh Hashana; Part 
2 (Three Festivals), only volumes of Pesach and 
Shavuot. All volumes have Shir HaYichud, "with 
explanation of words in the Holy Tongue as found 
in the prayers of the Mekubal … Shla. (Owners' 
inscriptions of Rebbetzin Ella wife of Rabbi Ber and 
her son David son of Ber ---)".
5 volumes, varied size and condition. Owners' signatures 
and inscriptions. Antique leather covers, damaged.

Opening Price: $200

סוכות  שבועות,  פסח,  בלבד:  שני  חלק  הפייטן".  ו"כוונת 

ושבתות חול המועד. מץ, [תקכ"ט 1769]. 

ו"כוונת  דינים  פירוש,  עם  ופולין,  אשכנז  כמנהג  3-5. מחזור 

הפייטן". לינעוויל, [תקנ"ז 1797]. שלשה חלקים: חלק ראשון 

(שלשה  שני  חלק  בלבד;  השנה  ראש  כרך  נוראים),  (ימים 

שיר  נדפס  הכרכים  בכל  בלבד.  ושבועות  פסח  כרכי  רגלים), 

היחוד, "עם פי' המלות בלה"ק [בלשון הקודש] כנמצא בתפלת 

אשת  עלא  הרבנית  של  בעלות  (רישומי  של"ה".  המקובל... 

מוהר"ר בער זצ"ל ושל בנה דוד בן מוהר"ר בער ---)".

5 כרכים, גודל ומצב משתנים. חתימות ורישומי בעלים. כריכות 

עור עתיקות, פגומות.

פתיחה: $200
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80. מחזורים – אמשטרדם, תק"י – כריכה עם 
הקדשת האלמנה פרופס

אשכנז  לשון  עם  אשכנזים  כמנהג  הפייטן  כוונת  עם  מחזור 

והדרת קודש. אמשטרדם, דפוס יתומי שלמה פרופס, [תק"י 

1750]. ב' חלקים.

ועץ  עור  כריכת  דף.  קסד  כב,  כז,  הכפורים.  יום  כרך  א:  חלק 

עתיקה, עם שרידי אבזמים.

חלק ב: פסח ושבועות. נוסף לו שער מיוחד, מעוטר תחריט. 

כט, יב, קיא; עב דף. כריכת עור עתיקה, מפוארת, עם הקדשה 

בד'  המחזור  "זה  פרופס:  שלמה  המדפיס  מאלמנת  מוטבעת 

חלקים נדבה האשה מרת שרה אלמנת המנוח כהר"ר שלמה 

פרופס כ"ץ זצ"ל לבית הכנסת חדשה בשנת תקי"ב לפ"ק".

בית הדפוס של משפחת פרופס התקיים באמשטרדם כמאה 

80. Machzorim – Amsterdam, 1750 – 
Cover with Dedication of the Widow 
Proops
A machzor with Kavanat HaPaytan, Ashkenasi 
custom with German translation and Hadrat 
Kodesh. Amsterdam, printed by the orphans of 
Shlomo Proops, [1750]. Two parts. 
Part 1: Volume of Yom Kippur. 27, 22, 164 leaves. 
Antique leather and wood cover, with buckle 
remnants.
Part 2: Pesach and Shavuot with special title page, 
decorated with engraving. 29, 12, 111; 72 leaves. 
Antique leather cover, fancy, with impressed dedica-
tion from the widow of the printer Shlomo Proops: 
"This machzor of 4 parts in a donation from Mrs. 
Sarah widow of Rabbi Shlomo Proops Cohen 
Tzedek to the New Beit HaKnesset in 1752".
The Proop family's printing press existed in 
Amsterdam for 150 years, from 1690-1849, when 
it was passed on the the Levison brothers. The first 
printer was Rabbi Shlomo Proops, who printed more 
than 40 years until his death in 1734. After his death, 
his sons and his widow continued the printing busi-
ness and signed their names (Yoseph, Ya'akov and 
Avraham) on the title pages of the books. The dedi-
cation is from the widow of the founder of Proop 
Printing Press, Rabbi Shlomo, and it was impressed 
on the cover 18 years after his death.
Varied size and condition.

Opening Price: $300

וחמישים שנה, משנת ת"ן 1690 לערך ועד שנת תר"ט 1849, 

רבי  היה  הראשון  המדפיס  לעוויסאן.  האחים  לידי  עבר  אז 

שלמה פרופס, שהדפיס באמשטרדם למעלה מארבעים שנה, 

אלמנתו  המשיכו  פטירתו  לאחר  תצ"ד.  בשנת  פטירתו  עד 

ובניו לעסוק במלאכת הדפוס, וחתמו בשמותיהם (יוסף, יעקב 

של  מאלמנתו  היא  ההקדשה  הספרים.  שערי  על  ואברהם) 

שנים   18 בכריכה  ונטבעה  שלמה,  רבי  פרופס,  דפוס  מייסד 

לאחר פטירתו. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

81. מחזורים – המבורג / הומבורג / אלטונה 
 .[1737] (תצ"ז)  הומבורג,  אשכנזים.  ק"ק  כמנהג  1. מחזור 

חלק ראשון בלבד, תפילות חול ושבת, ימים נוראים וסליחות. 

שבמנהגי  והשינויים  ההוספות  עם  פפד"ם,  בנוסח  מחזור 

וסליחות  תפילות  מיוחד  בדף  נדפסו  בסופו  האחרים.  אשכנז 

כהן  יעקב  רבי  הסכמת  קהלות".  "שארי  מנהג  כפי  אחדות 

פאפירש מפראג. (רישום קצוץ בדף השער מהעיר בריסל). 

הדרת  ועם  אשכנז  לשון  עם  הפייטן,  כוונת  עם  2. מחזור 

חלק   .[1783 [תקמ"ג  המבורג,  בלונדון.  שנדפס  כמו  קודש, 

רישום  מצויר.  שער  כולל  כפור.  ויום  השנה  ראש   – בלבד  א 

רבי  הסכמת  סגל".  חיים  "ה"ק  המצויר:  השער  בדף  בעלים 

רפאל ב"ר זיסקינד כ"ץ. 

קודש.  והדרת  אשכנז  לשון  עם  הפייטן,  כוונת  עם  3. מחזור 

המבורג, [תקנ"ג 1793]. חלק א בלבד – ראש השנה ויום כפור. 

כולל שער מצויר. 

בידי  ומבואר  מסודר  פולין,  מנהג  השנה,  מכל  4-5. מחזור 

בחלק  שלם.  סט  תקס"ד [1804].  אלטונא,  הנובר.  זנוויל  רבי 

בכתב- פתק  נמצא  כפור  ביום  רחמים  מלא  אל  תפלת  ליד  א' 

יד, "את נשמת החללים וההרגים בירושלים עיר הקדש ובכל 

ערי יהודה והמושבות וביניהם גדולי התורה..."; בחלק ב' לפני 

דף השער נוסף כיתוב בכתב-יד, לזכר נפטרים ("אדוננו אבינו 

אורי  בן  משה  יהודה  כהר"ר  דג"ח  הגבאי  היקר  איש  ומורנו, 

רפאל  כ"ה  בת  שפרינץ,  ואשתו  תר"א,  נפטר  סג"ל..."  פייבל 

האארבליינער). חיתוך דפים מוזהב. הסכמות רבי צבי הירש 

מאיר  אברהם  ב"ר  צבי  חיים  נח  ורבי  מזאמשט  [באשקא] 

ברלין. שני החלקים כוללים שער מצויר. 

גודל ומצב משתנים. כריכות מקוריות, חלקן כריכות עור, או עם 

שדרות עור. 

פתיחה: $250

81. Machzors – Hamburg / Homburg / 
Altona 
1. Machzor, Ashkenazi rite. Homburg, [1737]. First 
volume only, daily and Shabbat prayers, Yamim 
Nora’im and Selichot. Machzor Frankfurt am 
Main rite, with the additions and changes found 
in the other Ashkenazi customs. A few prayers and 
Selichot as customary in “other communities” were 
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82. מחזורים – זולצבאך / וילהרמסדורף
ובוילהרמסדורף  בזולצבאך  שנדפסו  מחזורים  כרכי  ששה 

במאה ה-18.

1. מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים. [תס"ט 1709]. חלק א'. חיתוך 

דפים מוזהב, כריכת עור מפוארת עם שרידי אבזמים. 

2. מחזור חלק ראשון. ווילהרמרשדארף, [תע"ט 1719]. קונ־

printed on a special leaf at the end of the Machzor. 
Approbation by Rabbi Ya’akov Cohen Papirsh of 
Prague. (Cut inscription on the title page from the 
city of Brussels).
2. Machzor with the Kavanot Ha-Paytan, with a 
German translation and the Hadrat Kodesh, as 
printed in London. Hamburg, [1783]. Vol. 1 only 
– Rosh Ha-Shana and Yom Kippur. Includes an 
illustrated title page. Owner’s inscription on the il-
lustrated title page: “Chaim Segal”. Approbation by 
Rabbi Raphael son of Rabbi Ziskind Katz. 
3. Machzor with the Kavanot Ha-Paytan, with 
a German translation and the Hadrat Kodesh. 
Hamburg, [1793]. Vol. 1 only – Rosh Ha-Shana and 
Yom Kippur. Includes an illustrated title page.
4-5. Machzor Mi-Kol Ha-Shana, Polish rite, orga-
nized and explained by Rabbi Zenvill Hannover. 
Altona, [1804]. Complete set. A handwritten paper 
slip was found in the first volume, next to the 
“El Maleh Rachamim” Yom Kippur prayer: “[for 
the] souls of the victims killed in the holy city of 
Jerusalem and in all the cities of Judea and the settle-
ments, some of whom were leading Torah sages…”; 
a commemorative handwritten inscription (in 
memory of “our teacher and father, Yehuda Moshe 
son of Uri Feivel Segal…” passed away in 1841, and 
his wife, Shprintz, daughter of Raphael Horbleiner) 
appears in the second volume, before the title page. 
Gilded page cut. Approbations by Rabbi Zvi Hirsch 
[Boshko] of Zamosc and Rabbi Noah Chaim Zvi 
son of Rabbi Avraham Meir Berlin. Both volumes 
have an illustrated title page.
Varying sizes and conditions. Original bindings, some 
of which are leather made or have leather spines.

Opening Price: $250

טרסים מנותקים. כריכת עור מפוארת עם אבזמים. 

3. סדר המחזור, חלק שני. זולצבאך, [תצ"ד 1743]. (אינו ידוע 

והגהות  ז"ל"  אברהם  כ"ה  בן  "ליבר  חתימת  ביבליוגרפית?). 

רבות (קצוצות) בסדר הסליחות. 

4. סדר המחזור, חלק ראשון. זולצבאך, [תקנ"ד 1794]. לפני 

מחותני  של  "...לבהמ"ד  בכתב-יד:  ארוכה  הקדשה  השער  דף 

ממני  פראנקפורט...  בעיר  גרָאססמאנן  משה  מוה"ר  היקר... 

הצעיר דוד בערגמאנן". 

דף  תקנ"-].  זולצבאך,  שני.   / ראשון  חלק  המחזור,  5. [סדר 

השער חסר. דומה מאד למס' 4. 

תקנ"ה  זולצבאך,  ומעהררין.  פולין  פיהם,  כמנהג  6. מחזור 

[1795]. לשלשה רגלים, כולל מגלות קהלת, שה"ש ורות. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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82. Machzors –Sulzbach / 
Wilhermsdorf Sulzbach
6 Machzor volumes printed in Sulzbach and 
Wilhermsdorf in the 18th century.
1. Machzor, Ashkenazi rite. [1709]. Vol.1. Gilded 
page cut, luxurious leather binding with clasp 
residues.
2. Machzor Vol.1. Wilhermsdorf, [1719]. Detached 
booklets. Luxurious leather binding with clasps.
3. Seder Ha-Machzor, Vol.2. Sulzbach, [1743]. 
(Bibliographically unknown?). Signed by “Lieber 
son of Avraham” with numerous (cut) glosses in the 
Seder Ha-Selichot.
4. Seder Ha-Machzor, Vol.1. Sulzbach, [1794]. 
Lengthy handwritten dedication before the title 
page: “To my beloved father in law’s Beit Midrash, 
Rabbi Moshe Grossmann, Frankfurt… from me, 
the young David Bergmann”.
5. [Seder Ha-Machzor, Vol. 1 / 2. Sulzbach, 1790-]. 
Missing title page. Very much resembles #4.
6. Machzor, Poland and Frankfurt am Main rite. 
Sulzbach, [1795]. For the Shalosh Regalim, includes 
Megilot Kohelet, Shir Ha-Shirim and Ruth.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $200

83. שני מחזורים – זולצבאך, 1826 – הדפסים נדירים
אשכנז,  כמנהג  מחזורים,  שני   - מחזור"  הוא  קרובות  "ספר 

וולף  רבי  מאת  ליידיש-דייטש,  ותרגום  המילים  ביאור  עם 

הידנהיים, ליום כיפור ולחג הסוכות. זולצבאך, תקפ"ז 1826.

נאה.  נחושת  פיתוח  עם  לוח-תמונה  צורף  מחזור  כל  בראש 

אחרים.  במחזורים  מהמופיע  ושונים  ידועים  אינם  הציורים 

הסכות  לחג  שני:  כרך  הכפורים,  ויום  נדרי  לכל  אחד:  כרך 

ולשבת שבתוכו.

הביב־ בתקליטור  לנרשם  [זהה  משתנית  פגינציה  כרכים.   2

מצב  ס"מ.   20 רשום].  שאינו  הלוח-תמונה  מלבד  ליוגרפיה, 

טוב. כתמים. רישומי בעלות. כריכות ישנות בלויות.

פתיחה: $200

83. Two Machzorim - Sulzbach, 1826 – 
Rare Printing 
Two machzorim, Ashkenasi custom, with explana-
tion of words and translation to German Yiddish, 
by Rabbi Wolf Hindheim, for Yom Kippur and 
Succot. Sulzbach, 1826.
A nice engraving is attached at the top of each 
machzor. The pictures are not known and are dif-
ferent from those that appear on other machzorim. 
One volume for Kol Nidrei and Yom Kippur, second 
volume for Succot and Shabbat Chol HaMoed.
2 volumes. Changing pagination [identical to 
Bibliography CD listing except the picture plate 
which is not listed]. 20cm. Good condition. Stains. 
Owners' inscriptions. Old worn covers. 

Opening Price: $200

84. ארבעה סידורים - כריכות אומנותיות
ארבעה ספרים עם כריכות נאות ומעוטרות. 

שנהב  דמוי  כריכת  [וינה, 1894].  ישראל"  "תפלות  1. סידור 

וקטיפה. מסגרת מוזהבת עם סוגר.

עיטורי  קטיפה,  כריכת  השנה [וינה 1859].  לראש  2. מחזור 

מתכת של לוחות הברית וסוגר מעוצב.

3. סידור "שיחת יצחק" [פראג 1887]. כריכת דמוי שנהב עם 

עיטור לוחות הברית, מסגרת מוזהבת וסוגר. 

[סגד],  [הונגרית].   Imádságok zsidók számára .4

[1895]. כריכת עור עם הטבעת מגן דוד מוזהבת.

עברית, גרמנית והונגרית. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

84. Four Prayers Books – Artistic 
Bindings  
Four Prayers books with fine and ornamented 
bindings. 
1. Tfilot Yisrael prayer book [Vienna, 1894]. 
Bindings of faux ivory and velvet. Gilded frame 
with a clasp. 
2. Machzor for Rosh HaShanah [Vienna, 1859]. 
Velvet binding, metal ornaments of Luchot HaBrit 
and a decorative clasp.
3. Sichat Yitzchak prayer book [Prague, 1887]. Faux 
ivory binding with an ornament of Luchot HaBrit, 
gold-plated frame and clasp.
4. Imádságok zsidók számára [Hungarian]. 
[Szeged], [1895]. Leather binding with an imprinted 
gilded Star of David. 
Hebrew, German and Hungarian. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200 84



40 | מרץ 2011

86. אוסף חוברות תפלות ודרשות מאמשטרדם, 
האג ופראג

לרגל  ודרשות  תפלות  הכוללים  בודדים  ודפים  חוברות   14

חלק  הקריבי,  בים  (אי  קורסאו  הולנד,  מיוחדים.  אירועים 

מממלכת הולנד) ופראג, שנות ה-20 עד שנות ה-50:

באמשטרדם,  לבית-כנסת  שנה   250 לציון  תפלות  חוברת 

באמשטרדם,  בית-כנסת  חנוכת  לכבוד  חוברת  תרפ"א; 

תרצ"ח; סדר חנוכת בית הכנסת החדש "במקצוע התימני של 

עירנו המהוללה אמשטרדם" [באזורה הדרומי], תרצ"ח; "סדר 

במלאת  יע"א  אמשטרדם  העירה  פה  כנסיות  בבתי  העבודה 

ווילהעלמינא",  המלכה  גברתנו  לממשלת  שנה  ארבעים 

תרצ"ח; ועוד. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

86. Collection of Prayer and Sermon 
Booklets from Amsterdam, Hague and 
Prague
14 booklets and single leaves including prayers 
and sermons for special events. Holland, Curacao 
(an island in the Caribbean sea, under Holland’s 
sovereignty) and Prague, years 1920-1950: Prayer 
booklet celebrating the 250th anniversary of an 
Amsterdam synagogue, 1921; a booklet celebrating 
the inauguration of a synagogue in Amsterdam, 
1938; Inauguration of the new synagogue “for the 
Yemenite community of our dear city Amsterdam” 
[southern region], 1938; “service schedules in the 
synagogues of Amsterdam celebrating 40 years of 
sovereignty by our queen Wilhelmina”, 1938; and 
more.Varying sizes and conditions.

Opening Price: $200

85. סידור עם תרגום ליוונית – קורפו, תרמ"ה
[סדר תפלות כמנהג ק"ק ספרדים, מתורגמות יונית מאת יוסף 

ב' שלמה נחמולי. קורפו, תרמ"ה 1885. דפוס יוסף נחמולי]. 

עמוד,  מול  עמוד  ליוונית,  תרגום  עם  שנדפס  היחיד  הסידור 

בעותק  עמ';   427 ,[5] במקור  חסר.  עותק  ביוונית.  שער  כולל 

זה חסרים [3] עמ' בראשיתו; דפים 9, 13-15, 51-81, 201, 297, 

313, 427 (סה"כ 40 דף), 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים, 

כריכת  בטקסט.  פגיעות  עם  חלקם  ובלויים,  מנותקים  דפים 

קרטון בלויה. נתון בקופסה נאה.

פתיחה: $200

85. Siddur with Greek Translation – 
Corfu, 1885
[Prayer order as customary in the Sephardic com-
munities, translated into Greek by Yosef son of 
Shlomo Nachmuli. Corfu, 1885. Yosef Nachmuli 
print]. This is the only Siddur ever printed with a 
Greek translation. Incomplete copy. The original has 
[5], 427 pp.; this copy is missing [3] pages at the begin-
ning; leaves 9, 13-15, 51-81, 201, 297, 313, 427 (a total of 
40 leaves), 17.5cm. Fair condition. Stains. Tears, worn 
and detached pages, some with damages affecting the 
text. Worn cardboard binding. In a beautiful box.

Opening Price: $200
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87. ברכת החמה – אוסף חוברות ודפים בודדים
אוסף חוברות, עלונים ודפים בודדים, שעניינם ברכת החמה, 

בזמן  ניסן,  תקופת  [בתחילת  שנים  ל-28  אחת  הנאמרת 

בבריאת  ברקיע  נתלתה  בו  הראשון  למקום  חוזרת  שהשמש 

העולם]. חלקם דפים בודדים הכוללים את נוסח הברכה בלבד 

ודינים,  הלכה  בענייני  העוסקים  שלמים,  חיבורים  וחלקם 

הקשורים  אגדה,  ודרושי  נוספות  תפלות  ותשובות,  שאלות 

בברכת החמה. 

האוסף כולל 49 חוברות ודפים בודדים שנדפסו בארץ ישראל 

(בעיקר ירושלים) וארה"ב, רובן לאחר קום המדינה; לצד 16 

ביותר  (המוקדמת  העולם  מרחבי  יותר,  מוקדמות  חוברות 

קישוארדה,  פפד"ם,  פשמישל,  רגיו,  בומבי,  תקע"ג):  משנת 

טנג'יר,  תוניס,  גר'בה,  בגדאד,  קראקא,  קולומיאה,  ווארשא, 

קזבלנקה וקהיר. סה"כ 65 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

87. Birkat Ha-Chama – Collection of 
Booklets and Single Leaves
Collection of 65 booklets, pamphlets and single 
leaves related to Birkat Ha-Chama, which is recited 
once every 28 years [at spring time, when the sun 
goes to the exact spot where it was first placed 
when the world was created]. Some are single leaves 
which only include the blessing’s words; others have 
entire essays which deal with the laws, questions 
and answers, additional prayers and interpretations 
of Birkat Ha-Chama.
The collection includes 49 booklets and single 
leaves printed in Israel (mainly in Jerusalem) and 
the USA, most after the establishment of the state 
of Israel; and 16 earlier booklets, from around the 
world (the earliest is dated back to 1813): Bombay, 
Reggio, Przemysl, Frankfurt am Main, Kisvarda, 
Warsaw, Kolomyya, Cracow, Baghdad, Djerba, 
Tunis, Tanger, Casablanca and Cairo. Varying sizes 
and conditions.

Opening Price: $500

88. סידור בעל שם טוב / תחינות – בוקרשט, תש"ז
1. סדור בעל שם טוב, נוסח ספרד. הוצאת ביבליותיקה "בעל 

 .(1947) תש"ז  בוקרשט,  גוטמן.  י'  מ'  הרב  מוסד  טוב",  שם 

מהדורה יחידה, לא רשומה ביבליוגרפית. שער על המעטפת 

עם תמונת הבעש"ט. בעמוד המעטפת האחורי הנצחת שמות 

לזכר עולם (מהם מהנספים בשואה). [1], 128, [1] עמ', כריכת 

מעטפת מודפסת. 20.5 ס"מ, מצב טוב-בינוני, בלאי שימוש.

[תחנות  פרויען  יודישע  פאר  געבעטע  הארציקע  2. תחנות, 

"בעל  ביבליותיקה  הוצאת  יהודיות].  נשים  של  הלב  מעומק 

יחזקאל  מתתיהו  הרב  מהמו"ל  חיזוק  מאמרי  עם  טוב",  שם 

 [2]  ,52  [2] יחידה.  מהדורה   .(1947) תש"ז  בוקרשט,  גוטמן. 

עמ', כריכת מעטפת מודפסת. 20.5 ס"מ, מצב טוב.

פתיחה: $120

88. Siddur Ba’al Shem Tov / Techinot – 
Bucharest, 1947
1. Siddur Ba’al Shem Tov, Sefard ritual. Ba'al Shem 
Tov Biblioteca Publishing, Rabbi M. I. Gutman 
Institute. Bucharest, 1947. Only edition, not listed.
 Instructions in Yiddish. The cover-title page has 
a picture of the Ba'al Shem Tov. On verso of the 
cover-title-page, names are perpetuated (some are 
Holocaust victims). [1], 128, [1] page, printed cover 
binding. 20.5cm, good-fair condition, used and worn.
2. Techinot. “Ba’al Shem Tov” Biblioteca publish-
ing, with essays by Rabbi Matityahu Yechezkel 
Gutman. Bucharest, 1947. Only edition. [2], 52, [2] 
pages, printed cover binding. 20.5cm, good condition.

Opening Price: $120
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89. תהלים עם מעמדות – סלאוויטא, תקצ"ג
ספר תהילים, עם מצודת דוד ומצודת ציון. עם סדר מעמדות. 

סלאוויטא, [תקצ"ב-תקצ"ג 1832]. דפוס רבי שמואל אברהם 

שפירא בן הרב מסלאוויטא.

חותמות בעלות של רבי "יוסף צבי במוהר"י זצ"ל כהנא שפירא 

שכינהו  מאלכסנדר,  הניך  רבי  האדמו"ר  [מחסידי  זגיערז"   -

שער  דף:   2 (חסר  דף.  קעח  מצורף].  חומר  ראה  כהן-מיוחס, 

מעמדות  לסדר  נפרד  שער  קמו,  בדף  ההסכמות).  ודף  ראשון 

מצב  כחול-ירקרק.  נייר  ס"מ.  כ-19  תקצ"ג).  התאריך  (עם 

כריכת  מחוקות.  מהחותמות  חלק  עש.  ופגעי  בלאי  טוב-בינוני, 

עור ובד, עתיקה ומשופשפת. נדיר. עותק דומה מאוסף פרטי, 

נרשם בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0326378.

פתיחה: $5000

89. Tehilim with the Ma’amadot – 
Slavita, 1832
Tehilim with the Metzudat David and the Metzudat 
Tzion. With the Seder Ma’amadot. Slavita, [1832]. 
Rabbi Shmuel Avraham Shapira son of the Slavita 
Rabbi print.
Ownership stamps: “Rabbi Yosef Tzvi son of Rabbi 
Kahana Shapira – Zgierz” [of the Chasidim of the 
Admor Rabbi Henich of Alexander, known as the 
Kohen Meyuchas, see enclosed material].
178 leaves. (Missing 2 leaves: first title page and 
approbations leaf). Separate title page for the Seder 
Ma’amadot on leaf 146 (showing the date: 1832). 
About 19cm. Greenish-blue paper. Good-fair condition, 
wear and moth damage. Some of the stamps are erased. 
Antique and worn leather and fabric binding. Rare. A 
similar copy, from a private collection appears on 
the Bibliography Institute CD, record 0326378. 

Opening Price: $5000

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, דפוסי רוסיה-פולין
Books Printed in Slavita and Zhitomir, Russia and Poland

89
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90. תהלים עם סדר מעמדות וסדור תפילה נוסח 
האר"י – זיטומיר, תרכ"ו

ספר תהלים, דגלי הודיה ומצוה. סדר מעמדות מהרב הקדוש 

האר"י].  [נוסח  ספרד  נוסח  השנה  מכל  תפלה  וסדר  מאפטא 

הרב  נכד  שפירא  ליב  אריה  רבי  דפוס  תרכ"ו 1866.  זיטומיר, 

מסלאוויטא. 

נרחבת  מנויים  רשימת  ישראל.  ארץ  מרבני  רבות  הסכמות 

רבנים  של  רבים  שמות  (כוללת  ומרוסיה  מארץ-ישראל 

של  נוספת  רשימה  הסידור  בתחלת  ידועים).  ואדמורי"ם 

מנויים (ארבעת בניו של האדמו"ר רבי יצחק מסקוורא ועוד). 

נוסף גם נוסח הסדור של הרב מהר"ז מלאדי. הגהות וחתימות 

עמ'.   28 ,64-61 ,64-57 ,112 ,[4] ;[11] ,225-221 ,440 בכת"י. 

(חסרים 4 דף ונמצאים בצילום פקסימילי נאה: 2 השערים של 

 19 מהסידור).  אחרון  ודף  מההסכמות  ראשון  דף   1 התהלים, 

ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש ובלאי, משוקמים בשיקום מקצועי. 

כתמי שימוש. אגידת הדפים רופפת ולא אחידה. 

פתיחה: $3000

90. Tehillim with Seder Ma'amadot and 
Siddur Nusach HaAri – Zhitomir, 1866
Tehillim, Diglei Hodaya U'Mitzvah. Seder 
Ma'amadot by Rebbe of Apta and year round Seder 
Tefilla nusach Sefarad [Ari]. Zhitomir, 1866. Printed 
by Rabbi Aryeh Leib Shapira grandson of the Rabbi 
of Slavita. 
Many approbations by rabbis of Eretz Yisrael. A 
long list of subscribers from Eretz Yisrael and Russia 
(includes many names of well-known rabbis and 
rebbes). In the beginning of the siddur there is an-
other list of subscribers (four sons of Rebbe Yitzchak 
of Skvira etc.). The nusach of the siddur of Rabbi 
Shneur Zalman of Liadi was added. Handwritten 
glosses and signatures. 440, 221-225, [11]; [4], 112, 
57-64, 61-64, 28 pages. (4 leaves missing and replaced by 
nice facsimile copy: the 2 title pages of Tehillim, 1 begin-
ning leaf of approbations and last leaf of siddur). 19cm. 
Fair condition, moth damage and wear, professionally 
restored. Stains. Leaf binding loose and not uniform.

Opening Price: $3000

91. ספר תהלים אמרות טהורות / סדר מעמדות – 
זיטומיר, תרט"ו

הור־ אליעזר  מרבי  טהורות,  אמרות  פירוש  עם  תהלים,  ספר 

וויץ אב"ד טארניגראד. זיטומיר, תרט"ו 1855.

הקרבנות  סדר  עם  השל"ה,  מבעל  מעמדות,  סדר  עם:  כרוך 

מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  מהאדמו"ר  והקדמה 

רבי  מסלאוויטא,  הרב  נכדי  דפוס   .1855 תרט"ו  זיטמיר, 

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. (חסר שער ו-4 דפים 

בתחילה) ד-ריג דף; א-כה דף (חסר 7 דפים בסוף סדר מעמדות). 

ובלאי.  כתמים  מעט  טוב,  מצב  ואיכותי.  בהיר  נייר  ס"מ.   21.5

כריכת עור מפוארת.

פתיחה: $2800

91. Tehillim Amarot Tehorot / Seder 
Ma'amadot – Zhitomir, 1855.
Tehillim with the commentary Amarot Tehorot, 
by Rabbi Eliezer Horowitz Rabbi of Tarnigrad. 
Zhitomir, 1855. 
Bound with: Seder Ma'amadot by the author of the 
Shla, with Seder HaKorbanot and an in-
troduction by Rabbi Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta. Zhitomir, 1855. Printed 
by the grandsons of the Rabbi of Slavita, 
Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua 
Heshel Shapira. (Missing title page and 4 
first leaves) 4-213 leaves; 1-25 leaves (miss-
ing 7 leaves at end of Sefer Ma'amadot). 
21.5cm. High-quality light-colored paper. 
Good condition, few stains and wear. Fancy 
leather cover.

Opening Price: $2800
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92. מחזור לימים נוראים – זיטומיר, תר"י
תר"י  זיטאמיר,  הכפורים.  ויום  השנה  לראש  א',  חלק  מחזור, 

1850. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי 

הרב מסלאוויטא. 

"כמנהג רייסין וליטא, פולין, פיהם ומעהרין", עם פירוש עברי-

טייטש. [2], קסד דף. 332 עמ'. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים 

מהמהדורות  פגועה.  ועור,  בד  כריכת  קלים.  ועש  בלאי  ופגעי 

הראשונות של דפוס האחים שפירא בזיטומיר, שפעל בשנים 

תר"ז-תרכ"ד. לא רשום ביבליוגרפית (בתקליטור מפעל הבי־

בליוגרפיה רשומה 0317038 נרשם רק חלק ב' ממהדורה זו).

פתיחה: $150

93. מחזור לשלש רגלים – זיטומיר
מחזור לשלש רגלים, כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומהע־

רין [נוסח אשכנז], עם פירושים. זיטאמיר, תרט"ו 1855. דפוס 

נכדי הרב מסלאוויטא.

חלק שני, מכיל את תפילות שלש רגלים. 

מצב  ס"מ.   24.5 עמ'.   304 אדומה.  בדיו  השער  מנוסח  חלק 

עמודים  בשני  שיקום  עם  קל  חסרון  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני. 

אחרונים. חיתוך דפים צבעוני. כריכה מנותקת.

פתיחה: $180

92. Machzor for the Yamim Nora’im – 
Zhitomir, 1850
Machzor vol.1, for Rosh Ha-Shana and Yom 
Ha-Kipurim. Zhitomir, 1850. Printed by Rabbi 
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira, 
grandsons of the Slavita Rebbe.
“As customary in Russia, Lithuania, Poland...”, with 
a commentary. [2], 164 leaves. 332 pages. 25cm. Good-
fair condition, stains, light wear and moth damage. 
Damaged cloth and leather binding. 
Of the first editions printed at the Shapira broth-
ers’ printing press in Zhitomir, which was active 
between 1847 and 1864. Bibliographically un-
known (only vol. 2 of that edition appears on the 
Bibliography Institute CD, record 0317038).

Opening Price: $150

93. Machzor for Pesach, Shavuot and 
Sukkot – Zhitomir 
Machzor for Pesach, Shavuot and Sukkot, as cus-
tomary in Reisin, Lithuania, Poland, Pihem and 
Mehrin [Ashkenazi version], including commen-
taries. Zhitomir, 1855. Printing press of grandsons 
of the Rabbi of Slavita. 
Second part, includes prayers for Pesach, Shavuot 
and Sukkot.
Part of title page printed in red ink. 304 pages. 
24.5cm. Good-fair condition. Wear and tear. Minor 
restored omission on two last pages. Colorful paper cut. 
Detached binding. 

Opening Price: $180       
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94. חק לישראל – סלאוויטא, תקצ"ב – שני חלקים
חק לישראל, שני כרכים שנדפסו בסלאוויטא בשנת [תקצ"ב 

רבי  האדמו"ר  בן  שפירא,  אברהם  שמואל  רבי  בדפוס   [1832

משה שפירא.

בעלים:  רישום  שלישי.  חלק  ויקרא,  ספר  לישראל,  1. חק 

"שייך לר' ישראל בהרב ר' אהרן וואשילעוויצער..." ורישומים 

כריכה  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19 דף,  רלב  ברוסית.  נוספים 

חדשה. 

ס"מ.   19.5 דף,  רל  רביעי.  חלק  במדבר,  ספר  לישראל,  2. חק 

והדפים  השער  דף  בשולי  קרעים  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב 

כריכת-עור  קלים.  פגעי-עש  רופפים.  דפים  מספר  הראשונים. 

עתיקה, בלויה, עם פגעי-עש. חותמות צנזורה.

פתיחה: $750

94. Chok L'Yisrael – Slavita, 1832 – Two 
Parts
Chok L'Yisrael, two volumes printed in Slavita in 
1832 by Rabbi Shmuel Avraham Shapira, son of 
Rebbi Moshe Shapira. 
1. VaYikra, Part 3. Owner's inscriptions: "Belongs 
to R' Yisrael son of R' Aharon Vashilevitzer …" and 
additional Russian inscriptions. 232 leaves, 19cm. 
Good condition. Stains. New cover.
2. Bamidbar, Part 4. 230 leaves, 19.5cm. Good-fair 
condition. Stains. Tears to title page margins and first 
leaves. Several detached leaves. Slight moth damage. 
Antique leather cover, worn, with moth damage. 
Censor stamps.

Opening Price: $750

95. חק לישראל – זיטאמיר – ארבעה חלקים
חק לישראל. זיטאמיר, תרי"ז 1857, דפוס חנינא ליפא ויהושע 

העשיל נכדי האדמו"ר רבי משה שפירא מסלאוויטא.

והמגן  הכריכה  בדפי  ורביעי.  שלישי  שני,  ראשון,  חלקים 

מצב  ס"מ.  כ-18  בעפרון.  והערות  חתימות  הרביעי  הכרך  של 

משתנה, בינוני-טוב. שוליים מעט קצוצים. כתמים.

פתיחה: $450

95. Chok L'Yisrael – Zhitomir – Four 
Parts
Chok L'Yisrael. Zhitiomir, 1857, printed by 
Chanina Lipa and Yehoshua Heshel grandchildren 
of Rebbe Moshe Shapira of Slavita. 
Parts 1-4. On cover and protecting leaves of Volume 
4, penciled signatures and notes. c. 18cm. Varied 
condition, fair-good. Slightly cutoff margins. Stains.

Opening Price: $450

96. נביאים וכתובים – סלאוויטא, תקס"ז – שני 
חלקים

ספר המגיד, עם תרגום יונתן בן עוזיאל, פירוש רש"י, תולדות 

תקס"ז  סלאוויטא,  ציון.  ומצודת  דוד  מצודת  ופירושי  אהרן 

רבי  האדמו"ר  של  סג"ל [שותפו  בער  דוב  רבי  דפוס   .[1807]

משה שפירא]. 

דף  הימים).  ודברי  (מלכים  ראשונים  מנביאים  שני,  1. חלק 

השער מנותק וקרוע בשוליו. פגעי עש. כריכה מנותקת. 

2. חלק שישי, מכתובים (איוב, דניאל, עזרא, נחמיה). קרעים 

עם פגיעה בטקסט בארבעת הדפים הראשונים.

בשני  והטבעות.  גב-עור  עם  כריכות  משתנים,  ומצב  גודל 

מקאלאמייא  לייב  יהודה  רבי  של  בעלים  חותמות  הכרכים 

שעלה לצפת.

פתיחה: $120

96. Nevi’im and Ketuvim – Slavita, 1807 
– Two Volumes
Sefer Ha-Maggid, with the Targum Yonathan ben 
Uziel, the Rashi commentary, the Toldot Aharon, 
the Metzudat David and Metzudat Zion commen-
taries. Slavita, [1807]. Rabbi Dov Ber Segal printing 
press [partner of Rabbi Moshe Shapira].
1. Nevi’im Rishonim Vol.2 (Melachim and Divrei 
Ha-Yamim). Title page is detached and torn around 
the edges. Moth damage. Detached binding.
2. Ketuvim Vol.6 (Job, Daniel, Ezra, Nechemia). 
Tears affecting the text on the first four leaves.
Varying sizes and conditions, leather backed bindings 
with engravings. Both volumes bear the owner’s 
signature of Rabbi Yehuda Leib of Kolomea who 
emigrated to Safed.

Opening Price: $120

97. המגיד / שלחן ערוך - סלאוויטא – ארבעה 
כרכים

רבי  האדמו"ר  דפוס  ראשונים.  מנביאים  המגיד  1-2. ספר 

 – ראשון  חלק   .[1814] תקע"ד  סלאוויטא,  שפירא,  משה 

יהושע, שופטים, מלכים. ק; קכא דף (חסר בסופו ואינו כרוך). 

בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה מציינים כי לא ראו חלק זה; 

חלק שני – מלכים, דברי הימים. כריכת עור עתיקה.

דפוס  ראשון).  (חלק  חיים  אורח  מטור  ערוך  3-4. שלחן 

האדמו"ר רבי משה שפירא. סלאוויטא, [תק"ף 1820]. חתימת 

ערוך  שלחן  עתיקה;  עור  כריכת  יצחק".  בר  "שבתי  בעלים 

מטור חשן המשפט (חלק רביעי). סלאוויטא, [תקפ"ב 1822]. 

כריכה חדשה. פגעי-לחות. חותמות.

4 כרכים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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98. כרך תלמוד בבלי – סלאוויטא – שוליים רחבים 
במיוחד

עדיות,  הוריות,  מכות,  זרה,  עבודה  מסכתות  בבלי,  תלמוד 

משה  רבי  דפוס  קטנות.  ומסכתות  נתן  דרבי  אבות  אבות, 

שפירא, סלאוויטא, תק"ף-תקפ"א 1820-1821. 

חלקו  ס"מ),   5-10) במיוחד  רחבים  שוליים  בעל  נאה  עותק 

נדפס על נייר כחלחל. אישורי הצנזורה משנת 1819. 

(חסר 3 דף בראש מסכת עבודה זרה), 40 ס"מ. נייר כחלחל, מצב 

טוב. מעט כתמים וקרעים. פגעי-עש. כריכת עור עתיקה, בלויה 

וקרועה.

פתיחה: $300

99. תלמוד בבלי – סלאוויטא – תריסר מסכתות
בדפוס  בסלאוויטא  שנדפסו  שונות  מסכתות  בבלי,  תלמוד 

האדמו"ר רבי משה שפירא, בשנים תקע"ט-תקפ"א.

עותקים);  (שני  מגילה   / תענית  יומא;  השנה;  ראש  מסכתות: 

מועד קטן / חגיגה; יבמות; נזיר; בכורות / ערכין. 

חותמות  בעלים,  וחתימות  חותמות  כרכים.  ב-8  מסכתות   12

צנזורה וחתימות צנזור בכת"י. גודל ומצב משתנים. פגעי-עש, 

ללא  יומא  מסכת  חדשות.  כריכות  משוקמים.  נזקים  בחלקם 

כריכה. 

פתיחה: $1200

98. Volume of Babylonian Talmud – 
Slavita – Especially Wide Margins
Babylonian Talmud, Tractates Avodah Zara, Makot, 
Horayot, Eduyot, Avot, Avot D'Rabbi Natan and 
small tractates. Rabbi Moshe Shapira printing, 
Slavita, 1820-1821. Nice copy with especially wide 
margins (5-10cm.), part of the volume printed on 
bluish paper. Censor authorization from 1819.
[3] Leaves missing at beginning of Avodah Zara Tractate, 
40cm. Bluish paper, good condition. Few stains and tears. 
Moth damage. Antique leather cover, worn and torn.

Opening Price: $300

99.  Babylonian Talmud – Slavita – 
Twelve Tractates
Babylonian Talmud, various tractates printed in 
Slavita by Rebbe Moshe Shapira, 1779-1821.
Tractates: Rosh Hashana; Yoma; Ta'anit / Megilla 
(two copies); Mo'ed Katan / Chagiga; Yevamot; 
Nazir; Bechorot / Erchin. 12 tractates in 8 volumes. 
Owners' stamps and signatures, censor stamps and 
handwritten censor signatures. Varied size and condi-
tion. Moth damage, some restored. New covers. One 
tractate is unbound.

Opening Price: $1200

97. HaMagid / Shulchan Aruch – 
Slavita – Four Volumes
1-2. HaMagid on Nevi'im Rishonim. Rebbe Moshe 
Shapira printing, Slavita, 1814. Part one – Yehoshua, 
Shoftim, Melachim. 100; 121 leaves (missing at end 
and unbound). Noted in the Bibliography Institute 
CD that they did not see this part; Part two – 
Melachim, Divrei HaYamim. Antique leather cover.
3-4. Shulchan Aruch M'Tur Orach Chaim (Part 
1). Rebbe Moshe Shapira printing. Slavita, [1820]. 
Owner's inscriptions Shabtai bar Yitzchak. Antique 
leather cover; Shulchan Aruch M'Tur Choshen 
HaMishpat (Part four). Slavita, [1822]. New cover. 
Moisture damage. Stamps. 
Four volumes. Varied size and condition.

Opening Price: $300

100. ספר הזהר – זיטומיר, תרכ"ג
ספר הזוהר, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר-דברים. זיטומיר, 

יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  האחים  בדפוס   .1863 תרכ"ג 

העשיל שפירא נכדי הרב הקדוש מסלאוויטא. 

3 כרכים: [4], רנא דף, א (חסר: 16 דף אחרונים); [1], רעח דף; 

רחבים.  שוליים  עבה,  נייר  ס"מ.  דף. 22.5  ט  קיז-שט,  קטו, [1], 

מצב גרוע, נקבי עש רבים. מעט כתמים. דפים מנותקים. בלאי 

עם  מקוריות  עור  כריכות  ויקרא.  חלק  של  הראשונים  בדפים 

תחריטי זהב, הכריכות פגועות מאד. 

(על הכריכות מודבקים תוי הקדשת הספר מיוסף ברוך פיבקו, 

עם ציור אילן יוחסין לגדולי החסידות - רבי אלימלך מליזנ־

סק, רבי נפתלי מרופשיץ, ה"מאור ושמש" והשל"ה הקדוש). 

פתיחה: $200

100



דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, דפוסי רוסיה-פולין | 47 

100. Sefer HaZohar – Zhitomir, 1863 
Sefer HaZohar, Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar-
Dvarim. Zhitomir, 1863. Printed by the brothers 
Rabbi Hanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel 
Shapiro, grandsons of the holy Rabbi of Slavita. 3 
volumes: [4], 251 leaves, 1 (missing: last 16 leaves); [1], 
278 leaves; 115, [1], 117-309, 9 leaves. 22.5cm. Thick 
paper, wide margins. Poor condition, many moth holes. 
Few stains. Detached leaves. Signs of wear on first leaves 
of Vayikra section. Original leather bindings with gold 
engravings, bindings severely damaged. 
(Glued upon the bindings are bookplates contain-
ing the inscription of Yosef Baruch Fibko, with an 
illustration of a family tree of the Hassidic giants 
– Rabbi Elimelech of Lizhensk, Rabbi Naftali of 
Rofshitz, the Ma’or V’Shemesh and the Holy Shlah). 

Opening Price: $200

101. תלמוד ירושלמי – זיטאמיר
בדפוס  זיטאמיר,  כרכים.  בחמשה  שלם  סט  ירושלמי,  תלמוד 

מס־ הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי 

לאוויטא, תר"ך-תרכ"ז. 

חמשת השערים נדפסו בדיו אדומה, ציורים וקישוטים בגוף 

אליהו  מזבח  תמונת  שביעית,  במסכת   65 בעמ'  הכרכים. 

בראשו,  הלוחות  עם  סיני  הר  תמונת   66 ובעמ'  הכרמל,  בהר 

מצב  ס"מ.   38 הגליונות.  בשולי  הגהות  מעט  הפוך.  שנדפסה 

טוב. 

פתיחה: $300

101. Jerusalem Talmud – Zhitomir  
Complete set of Jerusalem Talmud. Zhitomir, 1860-
1867. Five volumes published by Brothers Rabbi 
Hanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshil Shapira, 
grandchildren of the Slavita Rabbi. Five title-pages 
in red ink. Illustrations and decorations. On page 65 
of Masekhet Shvi'it, there is a picture of Eliyahu’s Altar 
on Mt. Carmel, and on page 66 – a picture of Mt. Sinai 
with Tablets on top, printed upside-down. Few glosses 
upon margins of the sheets. 38cm. Good condition

Opening Price: $300

102. מסילת ישרים – זיטומיר, תר"ז
ספר מסלת ישרים, כולל עניני מוסר ויראת ה', עם "דרך עץ 

החיים", מאת רבי משה חיים לוצאטו. זיטאמיר, תר"ז 1847. 

ומו"ה  ליב  אריה  ומו"ה  ליפא  חנינא  מו"ה  האחים  "בדפוס 

יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא". [נדיר למצוא 

את שמות שלשת האחים רשומים יחדיו בשערי הספרים].

107 עמ'. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $120

102. Mesilat Yesharim – Zhitomir, 1847
Mesilat Yesharim, contains topics of ethics and fear 
of Heaven, with Derech Etz Chaim by Rabbi Moshe 
Chaim Lutzzato. Zhitomir, 1847.
"Printing by brothers Chanina Liba and Aryeh 
Leib and Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of 
the Rabbi of Slavita". [It is rare to fine the names of 
the three brothers written together on the title page]. 
107 pages. 15cm. Good condition. Stains. New cover. 

Opening Price: $120
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104. שו"ע יורה דעה, סלאוויטא, תק"ע - מאות 
הגהות

 .1810 תק"ע  סלאוויטא,  חלקים.  ב'  דעה,  יורה  ערוך  שלחן 

דפוס רבי משה שפירא הרב מסלאוויטא.

הגהות  מאות  ראובן",  בן  "גרשון  רבי  של  וחותמות  חתימות 

למדניות בגליונות הרחבים ובדפי הפורזץ, בכ"י רש"י-מזרחי 

של  כת"י  מגליון  מעתיק  הכותב  ההגהות  באחת  (פרס?). 

רכד  קעב;   ,[4] מאכיססו".  שלמה  משה  מו'  השלם  "החכם 

דף. 24.5 ס"מ. נייר ירקרק, שוליים רחבים. מצב טוב, פגעי עש 

וכתמים. כריכת עור מקורית, בלויה.

פתיחה: $200

104. Shulchan Aruch Yoreh Deah, 
Slavita, 1810 – Hundreds of Glosses  
Shulchan Aruch Yoreh Deah, two parts. Slavita, 
1810. Printed by Rabbi Moshe Shapira, Rabbi of 
Slavita. Signatures and stamps of Rabbi Gershon 
ben Reuven, hundreds of scholarly glosses on wide 
sheets, in Rashi script – Oriental (Persia?). In one 
of the glosses he copies from the manuscript of the 
"Chacham Moshe Shlomo Machiseso". [4], 172, 244 
leaves. 24.5cm. Greenish paper, wide margins. Good 
condition, moth damage and stains. Original leather 
cover, worn. 

Opening Price: $200

103. אור זרוע - ארבעת החלקים, זיטומיר 
וירושלים

רא־ מהדורות  מוינה.  משה  בן  יצחק  מרבינו  זרוע,  אור  ספרי 

שונות, שנדפסו לאחר שהספר היה למעלה משש מאות שנה 

טמון בכתבי יד.

רבי  בדפוס   ,1862 תרכ"ב  זיטומיר,  ושני,  ראשון  1. חלקים 

מס־ הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא 

לאוויטא. [2], 232 עמ'; 4, 184 עמ'. 37 ס"מ, נייר רגאל איכותי, 

הראשון.  השער  בדף  וכתמים  קלות  עש  פגיעות  טוב,  מצב 

כריכת חצי-עור. חתימות בעלים וחותמות.

2. חלקים שלישי ורביעי, ירושלים, תרמ"ז-תר"ן 1887-1890. 

(איורים רבים של מקומות בארץ ישראל ובנין בית המקדש). 

שוליים  ס"מ.   40 עמ'.   [1]  ,79  ,[2] עמ';   72  ,106  ,[1]  ,79  ,[4]

הלוי  (ש'  בד.  כריכת  קלים.  קרעים  טוב,  מצב  במיוחד,  רחבים 

 .(689 ,573

פתיחה: $150

103. Ohr Zaru’a – Four Sections, 
Zhitomir and Jerusalem 
Ohr Zaru’a books by Rabbi Yitzchak son of Moshe 
of Vienna. First editions which were printed after 
the book was in manuscript form for over six hun-
dred years.
1. Sections one and two, Zhitomir, 1862, printed in 
the printing press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 
Yehoshua Heshel Shapiro, grandsons of the Rabbi 
of Slavita. [2], 232 pages; 4, 184 pages. 37cm, regal 
quality paper, good condition, minor moth damage and 
stains on first title page. Semi-leather binding. Owner 
signatures and stamps. 
2. Sections three and four, Jerusalem, 1887-1890. 
(Many illustrations of sites in Eretz Israel and the 
Temple). [4], 79, [1], 106, 72 pages; [2], 79, [1] pages. 
40cm. Especially wide margins, good condition, minor 
tears. Cloth binding. (S. HaLevi 573, 689).

Opening Price: $150
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105. שלחן ערוך – זיטאמיר – חמשה כרכים
1. מגני ארץ, שלחן ערוך אורח חיים. זיטאמיר, תרט"ו 1855, 

בדפוס נכדי האדמו"ר רבי משה שפירא. 1-329, [3] עמ'; 118 

עמ' (מחצית השקל). כריכת עור מקורית.

2-3. תורת כהנים, שלחן ערוך חשן משפט. זיטאמיר, [תרט"ז] 

1856 בדפוס נכדי האדמו"ר רבי משה שפירא. חלקים ראשון 

"פרי  מפתחות  עמודי   25 נוספו  הראשון  החלק  בסוף  ושני. 

מגדים"; חלק שני 528 עמ' – בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה 

מציינים כי לא ראו חלק זה. 

תרכ"ו  זיטאמיר,  דעה.  יורה  ערוך  שלחן  רברבי,  4-5. אשלי 

1866, בדפוס רבי אריה ליב שפירא נכד האדמו"ר מסלאוויטא. 

חלקים ראשון ושני. בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה מציינים 

כי לא ראו חלק שני. 

גודל ומצב משתנים. חתימות.

פתיחה: $320

105. Shulchan Aruch – Zhitomir – Five 
Volumes
1. Maginei Eretz, Orach Chaim. Zhitomir, 1855, 
printed by the grandsons of Rebbe Moshe Shapira. 
1-329, [3] pages; 118 pages (Machatzit HaShekel). 
Original leather cover.
2-3. Torat Cohanim, Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat. Zhitomir, 1856 printed by the grandsons 
of Rebbe Moshe Shapira. Parts 1-2. At end of Part 1, 
appendix of 25 pages of index of Pri Megadim; Part 
2, 528 pages - Noted in the Bibliography Institute 
CD that they did not see this part.
4-5. Eshlei Ravrevei [Shulchan Aruch Yoreh 
Deah]. Zhitomir, 1866, printed by Rabbi Aryeh Leib 
Shapira grandson of the Rebbe of Slavita. Parts 1-2. 
Noted in Bibliography Institute CD that they did 
not see Part 2. 
Varied size and condition. Stamps. 

Opening Price: $320

106. שולחן ערוך אורח חיים, זיטומיר - שני טפסים
◆ מגיני ארץ, שולחן ערוך, אורח חיים - חלק ראשון [סימנים 
ערוך,  שולחן  ארץ,  ◆ מגיני   .1855 תרט"ו  זיטומיר,  א-תכח]. 

מגדים.  פרי  עם  א-תכח],  [סימנים  ראשון  חלק   - חיים  אורח 

זיטומיר, תרכ"א 1861.

גודל ומצב משתנים. רישומי בעלות וחותמות.

פתיחה: $120

106. Shulchan Aruch Orach Chaim, 
Zhitomir – Two Copies
◆ Shulchan Aruch, Orach Chaim – Part 1 [Simanim 
1-428]. Zhitomir, 1855. ◆ Shulchan Aruch, Orach 
Chaim - Part 1 [Simanim 1-428], with Pri Megadim. 
Zhitomir, 1861.
Varied size and condition. Owners' inscriptions and 
stamps.

Opening Price: $120

107. ספרים שנדפסו בפולנאה
1. ארחות צדיקים, מוסר. פולנאה, תקס"ב (1802). (מהדורה 

נדירה). 

ו-לקוטי  הגויה,  רפואת  ספר  עם  לרש"י,  פרדס,  2. לקוטי 

חתימת  תקע"ג 1813.  פולנאה,  השכל.  מוסר  מספר  הרמב"ם 

בעלים "אריה ליב [שאצקי?]".
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108. שמחת לבב - חובות הלבבות עם פירוש "פת 
לחם" – שקלוב, 1803

הלבבות  חובות  ספר  על  לחם"  "פת  פירוש   - לבב  שמחת 

שקלוב,  ממאהלוב.  כ"ץ  אברהם  חיים  רבי  מאת  הפנים],  [עם 

[תקס"ג 1803]. מהדורה ראשונה.

..." ההקדמה:  דפי  בשולי  מתמשכת  בעלים [קצוצה]  חתימת 

פרושי[ם]  דקהל  ממנה[--]  הר"י  חתן  יוסף  משה  לב'  שייך 

-- עיה"[ק] צפ[ת]".

רבי חיים אברהם ב"ר אריה ליב כ"ץ, "מגיד מישרים" בקהילת 

הביאורים  כאחד  היום  עד  נדפס  לחם"  "פת  חיבורו  מאהלוב. 

היסודיים על "חובות הלבבות". ממנו נדפס גם הספר "מלחמה 

בשלום" (שקלוב תקנ"ז) - על ויכוח יוסף עם אחיו, שזכה למה־

דורות רבות ואף תורגם ליידיש וללאדינו. ו; קכז, קכב-קל; צב 

של  עליונים  בשוליים  קל  קרע  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.  דף. 20 

דף השער. חיתוך דפים צבעוני. כריכה חצי-עור עתיקה, בלויה.

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

פתיחה: $180

108. Simchat Levav – Chovot 
HaLevavot with the Commentary Pat 
Lechem – Shklov 1803
Simchat Levav – Commentary Pat Lechem on 
Chovot HaLevavot [with the text], by Rabbi Chaim 
Avraham Katz of Mohilev. Shklov, [1803]. First 
edition.
Continuous owners' signatures [cutoff] on margins 
of introduction leaves: "belongs to Moshe Yoseph 
son in law of … congregation of Perushi[m] – [holy] 
city of Saf[ed]".
Rabbi Chaim Avraham ben Aryeh Leib Katz, "Magid 
Meisharim" of the Mohilev community. His book 
Pat Lechem is still being printed as one of the most 
basic explanations of Chovot Halevavot. The book 
Milchama B'Shalom (Shklov 1797) – on the argu-
ment of Yoseph and his brothers was also printed 
from Pat Lechem and has been published in many 
edition and even translated into Yiddish and Ladino. 
6. 127, 122-130; 92 leaves, 20cm. Good condition. Stains. 
Slight tear to upper margin of title page. Colored leaf 
cutting. Antique semi-leather cover, worn. From Dr. 
Mehlman's private collection – Ginzei Yisrael. 

Opening Price: $180

107. Books Printed in Polana 
1. Orchot Tzadikim, Musar. Polana, (1802). (Rare 
edition). 
2. Likutei Pardes, by Rashi, including Refu’at 
HaGviya and Likutei HaRambam from Musar 
Haskel book. Polana, 1813. Ownership signature 
“Aryeh Leib [Shatzki?]”. 
3. Sha’ar Hagmul by the Ramban, (1802). [Missing 
location of print, Bibliography Institute CD lists 
Russia-Poland, Winograd Rosenfeld lists Kapust – 
however, the symbol of the printer is identical to no. 
4-5, which indicates that apparently the book was 
printed in Polana]. 
4. Kitzur Shnei Luchot HaBrit, with Batra edition. 
Polana, [1816?]. Autographed by the Jerusalemite 
Ga’on Rabbi “Shlomo Aharon Wertheimer” 
(1867-1935). 
5. Seder HaYom, Rabbi Moshe Ben Makir, Polana, 
1816. Autographed by Rabbi “Shlomo Aharon 
Wertheimer”.
Various sizes and conditions; good to fair. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $500              

מקום  [חסר   .(1802) תקס"ב  להרמב"ן,  הגמול  3. שער 

דפוס, בתקליטור מפעל הבבליוגרפיה רושמים רוסיה-פולין, 

וינוגרד-רוזנפלד רושמים קפוסט – אולם סמל המדפיס זהה 

למס' 4-5, כך שכנראה הספר נדפס בפולנאה].

פולנאה,  בתרא.  מהדורא  עם  הברית,  לוחות  שני  4. קיצור 

[תקע"ו? 1816]. חתימת ידו של הגאון הירושלמי הנודע, רבי 

"שלמה אהרן ורטהיימר" (תרכ"ז-תרצ"ה).

5. סדר היום, רבי משה ן' מכיר, פולנאה, תקע"ו 1816. חתימת 

יד רבי "שלמה אהרן ורטהיימר".

גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני.

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

פתיחה: $500
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109. אבקת רוכל לרבי מכיר שר חסד – שקלוב, 
תקנ"ה 

אבקת רוכל, "חדושים רבים גדולים ונוראים" [ליקוטים בעניין 

המתים],  ותחיית  הבא  העולם  המשיח,  ימות  מלחמות  הקץ, 

רבי מכיר ב"ר יצחק שר חסד [תלמיד רבי יהודה בן הרא"ש]. 

שקלוב, [תקנ"ה 1795].

בעמ' לא-לב הוסיפו המדפיסים "מרגניתא דבי רב" – העתקה 

של "מרגניתא של רבי מאיר" מתוך ספר "ראשית חכמה" לרבי 

אליהו די וידאש. לב דף [חסר: דף יב]. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

חתימה  נייר.  הדבקת  עש.  סימני  השער.  בדף  קרעים  כתמים. 

בכת"י: "חיים כ"ץ".

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

פתיחה: $150

109. Avkat Rochel by Rabbi Machir Sar 
Chesed – Shklov, 1795
Avkat Rochel, "many great and awesome novella" 
[compilations about the end of times, wars before 
the arrival of mashiach, the world to come and the 
resurrection of the dead], Rabbi Machir ben Rabbi 
Yitzchak Sar Chesed [disciple of Rabbi Yehuda son 
of the Rosh]. Shklov, [1795].
On page 31-32, the printers added "marganita d'vei 
Rav" – a copy of "marganita of Rabbi Meir" from the 
book Reishit Chochma by Rabbi Eliyahu di Vidash. 
32 leaves [Leaf 12 missing]. 16cm. Good-fair condition. 
Stains. Tears to title page. Moth marks. Paper past-
ing. Handwritten signature: "Chaim Katz". From Dr. 
Mehlman's private collection – Ginzei Yisrael. 

Opening Price: $150

110. לבושי שרד – הרובשוב, תקע"ט - הגהות
שלמה  דוד  רבי  מהאדמו"ר  דעה,  יורה  על  שרד,  לבושי  ספר 

אייבשיץ, בעל "ערבי נחל". הרובשוב, תקע"ט (1819). 

תקע"ט),  (תמוז  הרובשוב  אב"ד  דוד  רבי  ובהסכמת  בשער 

נזכר המחבר בברכת החיים "נ"י", למרות שהמחבר כבר נפטר 

בחשוון תקע"ד (1813).

ס"מ.  דף. 35  הגהות למדניות בכת"י עתיק, ותיקונים. [1], קב 

מצב בינוני, כתמים, בלאי ופגעי עש. כריכה חלקית ורופפת.

פתיחה: $400

110. Levushei Srad – Hrubishov, 1819 
– Glosses 
Levushei Srad, on Yoreh De'ah, by Rebbe David 
Shlomo Eibshitz, author of Arvei Nachal. 
Hrubishov, 1819.
On the title page and in the approbation by Rabbi 
David, Rabbi of Hrubishov (Tamuz 1819), the 
author is mentioned as a living person although he 
already died in 1813. 
Scholarly glosses in antique handwriting, and cor-
rections. [1], 102 leaves. 35cm. Fair condition, stains, 
wear and moth damage. Loose partial cover. 

Opening Price: $400
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111. מגיד דבריו ליעקב / לקוטי יקרים - תקנ"ד
מ"המגיד  אמרים,  לקוטי   - ליעקב  דבריו  מגיד  1. ספר 

אשר  רבי  בהסכמת   .1794 תקנ"ד  אוסטרהא,  ממזריטש". 

שלישית"  פעם  אותו  להדפיס   ..." מאוסטרהא,  המגיד  צבי 

(מתוך הספר). רישומי בעלות וחתימות רבי "אהרן אריה ב"ר 

שער  בצילום:  ומושלם  (חסר  מדרשו.  ובית  מענדיל"  מנחם 

ודף ראשון), ב-ג, [3], ה-מח דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני, בלאי 

מוזכר  שלפנינו,  [העותק  משופשפת.  חדשה,  כריכה  וכתמים. 

בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0301311].

2. ספר ליקוטי יקרים, ליקוטים מרבי ישראל בעש"ט ("כונת 

מנדל  מנחם  מרבי  ממזריטש,  מהמגיד  מהבעש"ט"),  המקוה 

מפרימישלן ומרבי יחיאל מיכל מיאמפלא (מזלוטשוב). מעזי־

רוב, תקנ"ד 1794. מהדורה שניה ושונה, של הספר "ליקוטים 

יקרים" שנדפס בלמברג תקנ"ב. (חסר שער ומושלם בצילום), 

מג דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני, בלאי וקמטים. כריכה חדשה.

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

פתיחה: $300

111. Magid Devarav Le-Ya’akov / 
Likutim Yekarim – 1794
1. Magid Devarav Le-Ya’akov – Likutei Amarim, 
by the “Magid of Mezeritch”. Ostrog, 1794. With 
the approbation of Rabbi Asher Zvi, the Magid of 
Ostraha, “…to print it a third time” (quoted from 
the book). Ownership captions and signatures by 
Rabbi “Aharon Aryeh son of Menachem Mendel” 
and his Beit Midrash. (Missing title page and first 
leaf, completed with a photocopy), 2-3, [3], 5-48 leaves. 
19cm. Good-fair condition, wear and stains. Worn 
new binding. [The present copy is recorded in the 
Bibliography Institute CD, #0301311].
2. Likutim Yekarim, compilation of Rabbi Israel 
Ba’al Shem Tov’s teachings (“Kavanat Ha-Mikveh” 
by the Ba’al Shem Tov), by the Magid of Mezeritch, 
Rabbi Menachem Mendel of Premishlan and Rabbi 
Yechiel Michel of Zlotchov. Mezirov, 1794. Second, 
different edition of the “Likutim Yekarim” printed 
in Lemberg in 1792. (Missing title page, completed 
with a photocopy), 43 leaves. 20.5cm. Fair condition, 
wear and stains. Rebound. From Dr. Israel Mehlman’s 
private collection – “Ginzei Israel”.

Opening Price: $300

חסידות וקבלה
Hassidism and Kabbalah

112. אור המאיר – קוריץ, תקנ"ח
ספר אור המאיר, דרושים ורמזים על התורה, המגילות ומועדי 

השנה בדרך החסידות והקבלה. מהאדמו"ר רבי זאב וולף מזי־

טומיר. חלקים א-ג. [קאריץ, תקנ"ח 1798]. מהדורה ראשונה.

טוב.  שם  הבעל  בשם  דברים  ובו  החסידות  ספרי  מראשוני 

המגיד  תלמידי  מגדולי  היה  תקנ"ח  בשנת  שנפטר  המחבר 

ממזריטש, ומקורבם ותלמידם של רבי יעקב יוסף מפולנאה, 

רבי נחום מטשרנוביל ורבי לוי יצחק מברדיטשוב.

חלק א, בראשית ושמות: (חסרים 5 דף ראשונים), ד-נח, סא-פ, 

[2] דף. חלק ב, ויקרא ובמדבר: נב, נה-צח, קא-קכ דף. חלק ג, 

דברים: סד דף. שלשת החלקים כרוכים יחד, 21 ס"מ. נייר ירקרק 

בהיר. מצב בינוני, כתמים ונקבי עש. כריכה מקורית, בלויה.

פתיחה: $400

112. Or HaMeir – Korets, 1798
Or HaMeir, homiletics on the Torah, megillot and 
festivals of Chassidic and Kabalistic interpretation 
by Rebbe Ze'ev Wolf of Zhitomer. Parts 1-3. [Karetz, 
1798]. First edition. One of the first Chassidic books 
including sayings of the Ba'al Shem Tov. The author 
who died in 1798 was one of the greatest disciples of 
the Maggid of Mezritch and was a close disciple of 
Rebbe Ya'akov Yoseph of Polana, Rebbe Nachum of 
Chernobyl and Rebbe Levi Yitzchak of Berditchov.
Part 1, Bereshit and Shemot: (first 5 leaves missing), 
4-58, 61-80, [2] leaves. Part 2, Vayikra and Bamidbar: 
52, 55-98, 101-120 leaves. Part 3, Devarim: 64 leaves.
The three parts are bound together, 21cm. Light green 
paper. Fair condition, stains and moth holes. Original 
binding, worn.

Opening Price: $400

113. אור החכמה – לאשצ'וב, תקע"ה - ספר סגולה 
ללידה קלה

ספר אור החכמה, על התורה. חידושים על דרך הקבלה והח־

סידות. מהאדמו"ר רבי אורי פייבל המגיד מדובנקא. (קאריץ) 

הסכמות  עם  ראשונה.  מהדורה   .[1815 תקע"ה  [לאשצ'וב, 

החוזה  מרגליות,  זלמן  אפרים  רבי  קריסטאנפולר,  מאיר  רבי  112
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113. Or Ha-Chochma - Lashzov, 1815 – A 
Talisman Book for an Easy Birth
Or Ha-Chochma on the Bible. Chassidic and 
Kabbalistic innovative commentaries. By the Admor 
Rabbi Uri Feivel the Maggid of Dubienka. (Korets) 
[Lashzov, 1815]. First edition. With approbations by 
Rabbi Meir Kristianpoller, Rabbi Ephraim Zalman 
Margaliot, the Sear of Lublin and more.
Extra sanctity is attributed to this book, Rabbi 
Moshe Tzvi Landa of Kisvarda writes in his book 
“Shulchan Melachim”, on the laws related to the 
birthing mothers “and it has become customary 
to place the book, wrapped in a sheet beneath the 
head of the birthing mother as she experiences the 
contractions – and it is customary to place the holy 
book Noam Elimelech and the holy book Or Ha-
Chochma”. [His words are quoted in the Poskim’s 
books]. It is also reported that the Gaon Rabbi 
Yeshaya Zilberstein of Vac, “was used to sending 
the “Or Ha-Chochma” to laboring mothers, so it 
could be placed beneath their cushion as a Segulah 
for an easy birth”. See enclosed material.
This book was printed in Lashzov, but because of the 
“censorship” the place of print has been switched to 
“Korets” on some of its copies, the date of print and 
approbations have been modified to 1795.
Refer to the Bibliography 
Institute CD, record 020798. 
In the present copy, the first 
title page has the name Korets, 
while the second title page 
doesn’t mention the place of 
print. [2], 76, 46 leaves; [1], 60, 
59-103 leaves. (Missing page 
103, and the upper half of the 
first title page is also missing. 
Wrinkles and tears on the second 
approbation leaf). 22.2cm. 
Fair condition, wear, stains, 
light moth damage. Censorship 
stamps. Unbound.

Opening Price: $500

114. ספר תשואות חן - לאשצ'וב
ספר תשואות חן, חידושים על התורה בדרך החסידות "המ־

שמחים אלהים ואנשים צדיקים", מאת האדמו"ר רבי גדליהו 

[רבינוביץ] מליניץ. [לאשצ'וב?], [תקע"ו 1816?]. 

בשער: פרט שנה שגוי של שנת תקכ"א. מקום הדפוס הושמט. 

על  שכתב  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  הסכמת  לשער  מעבר 

ובהקדמת  עולם",  של  ברומו  "עומדים  הם  כי  בספר  הדברים 

כוונת  לדעת  ירדו  לא  אנשים  "הרבה  כי  בשמו  מביא  המו"ל 

המחבר ז"ל מרוב עומקו". [4], כד, כז-לח דף. 23.5 ס"מ. טופס 

על נייר כחול. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה ישנה.

מהדורה זו דומה למהדורת ברדיטשוב תקע"ו, וכנראה שהיא 

המהדורה השניה ולא הראשונה. ראה תקליטור מפעל הביב־

ליוגרפיה רשומה 0166092.

פתיחה: $600

מלובלין ועוד. 

לרבי  מלכים"  "שלחן  ובספר  יתירה,  קדושה  נהגו  זה  בספר 

"וכבר  יולדת:  בדיני  כותב  מקליינווארדין  לנדא  צבי  משה 

האשה  ראש  תחת  במפה  מכורך  ספר  להניח  המנהג  נתפשט 

שאחזוה צירי לידה - ונוהגים להניח ספר הקדוש נעם אלימלך 

וספר הקדוש אור החכמה". [דבריו הובאו בספרי הפוסקים]. 

מוויטצען,  זילברשטיין  ישעיה  רבי  שהגה"ק  מובא,  כן  כמו 

"היה רגיל לשלוח את הספר "אור החכמה" לאשה היושבת על 

בנקל".  שתלד  לסגולה  הכר  תחת  הספר  את  שתניח  המשבר, 

ראה חומר מצורף.

ספר זה נדפס לאשצ'וב, אך עקב הצנזורה, הדפיסו בחלק מה־

טפסים בשער מקום דפוס מזויף "קאריץ", ושינו את תאריך 

בתקליטור  ראה   .(1795) תקנ"ה  לשנת  וההסכמות  ההדפסה 

רק  שלפנינו  בעותק  רשומה 0202798.  הביבליוגרפיה  מפעל 

ציון  ללא  השני  השער  ואילו  קאריץ,  נרשם  הראשון  בשער 

קג,  דף  (חסר  דף.  נט-קג  ס,  דף; [1],  מו  עו,   ,[2] הדפוס.  מקום 

ובדף השער הראשון חסר חציו העליון. קמטים וקרעים בדף 2 

של ההסכמות). 22.2 ס"מ. מצב בינוני, בלאי, כתמים, פגעי עש 

קלים. חותמות צנזורה. אינו כרוך.

פתיחה: $500
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114. Teshuot Chen – Loshtchov
Teshuot Chen, Chassidic Torah novella, by Rebbe 
Gedalyahu [Rabinowitz] of Linitz. [Loshtchov?], 
[1816?].
On title page: mistaken year noted 1761. Place of 
print omitted. 
On reverse side of title page, approbation of Rabbi 
Levi Yitzchak of Berditchov and in publisher's in-
troduction he says in his name that "many people 
did not understand the intent of the author because 
of its great depth". [4], 24, 27-38 leaves. 23.5cm. Copy 
on blue paper. Good condition. Few stains. Old cover.
This edition is similar to the Berditchov edition 
1816, and apparently it is the second edition and 
not the first. See Bibliography Institute CD Listing 
0166092.

Opening Price: $600

115. פרי הארץ – מהדורה שלישית – רוסיה-פולין
מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  התורה,  פרשיות  על  הארץ,  פרי 

מנדל מוויטבסק. [רוסיה-פולין, אחרי תקע"ח 1818]. מהדורה 

שלישית, נדפסה על פי המהדורה השניה (מאהלוב תקע"ח).

זוסמן  אלעזר  הרב...  וקבצן  ושבת...  שבת  בכל  קדשו  "דברי 

הגיע  וממנו  קדישא...  דארעא  ודיינא]  [ספרא  סו"ד  זלה"ה 

של  קדשו]  [דברי  ד"ק  שמצאנו  מה  לזה  וצירפנו  לידינו... 

מפ'  והוא  ממעזריטש  בער  דוב  מ'  בהרב...  אברהם  הרב... 

טוב.  מצב  ס"מ.   22 דף,   [24] המקוה...".  כוונת  על  בראשית 

כתמים, קרעים קלים, קשקושים בעפרון ובדיו. נקב בדף השער. 

כריכת חצי עור חדשה.

פתיחה: $400

115. 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… compiled by 
Rabbi Elazar Zussman… this came to us from him 
and we added what we found, the holy words of… 
Rabbi Dov Ber Of Mezritch from Parashat Bereshit 
on the Kavanat Ha-Mikveh…”. [24] Leaves, 22cm. 
Good condition, stains, light tears, pencil and ink scrib-
bles. Hole on the title page. Semi-leather new binding.

Opening Price: $400

116. ברכת דוד – בוטשאטש
ספר ברכת דוד, דרושי חסידות על חומש בראשית, מהאדמו"ר 

רבי אברהם דוד אב"ד בוטאשטש. [למברג, תקס"ה? 1800?]. 

מהדורה ראשונה.

ובנסתר,  בנגלה  המפורסם  הגדול  הגאון  הרב  כבוד  "שחיבר 

רשכב"ה בוצינא קדישא חסידא ופרישא, כבוד אדונינו מורנו 

ורבנו מוהר"ר אברהם דוד נ"י אב"ד דק"ק ביטשאטש".

הגאון הקדוש רבי אברהם דוד וואהרמאן (תקל"א- תר"א), אב"ד 

החסידות.  ומגדולי  הפוסקים  מגדולי  ובוטשטאש.  יאזלוויץ 

של  וידידו  רעו  מנדבורנה.  והמגיד  איגרא  משולם  רבי  תלמיד 

ובקבלה  בחסידות  המובהק  ותלמידו  שבת",  של  "סידורו  בעל 

של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נודע כפועל ישועות. ראה עוד 

כתמים  טוב,  מצב  ס"מ.   22 דף.  קפב   ,[2]  .538 בפריט  אודותיו 

ופגעי עש קלים בדפים ראשונים ואחרונים, כריכת בד חדשה.

הלועזי  ובכיתוב  לפ"ק,  תקס"ה  שנת  בשער:  הכתוב  התאריך 

כתוב 1800 [כנראה שהספר נדפס בלבוב בשנת תר"ה 1845, 
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116. Birkat David – Buchach
Birkat David, Chassidic interpretations on 
Chumash Bereshit, by the Admor Rabbi Avraham 
David Av Beit Din of Buchach. [Lemberg, 1805? 
1800?]. First edition.
“Authored by the great and famous Gaon, well 
versed in the exoteric and the esoteric… Rabbi 
Avraham David, ABD of Buchach”.
Rabbi Avraham David Wahrman (1771 -1841) 
was rabbi of Joslowitz and Buchach. Among the 
prominent Poskim and Hassidic leaders. Disciple of 
Rabbi Meshulam Igra and the Maggid of Nadvorna. 
He was a beloved friend of the author of "Sidduro 
shel Shabbat", and disciple of Rabbi Levi Yitzhak of 
Berdichev in matters of Hassidut and Kabbalah.
The year appearing on the title page is 1800 while 
the Hebrew year states the book was printed in 
1805, [the book was probably printed in Lvov in 
1845, and the two other dates were forged for cen-
sorship reasons – see Avraham Ya’ari, Kiryat Sefer 
17, page 107, no. 43). Rare.[2], 182 leaves. 22cm. Good 
condition, stains and light moth damage on first and 
last leaves, new cloth binding.

Opening Price: $1000

ושני התאריכים האחרים זוייפו מפני הצנזורה – ראה א' יערי, 

"קרית ספר" יז, עמ' 107 מס' 43]. נדיר.

פתיחה: $1000

117. אור ישראל - המגיד מקוזניץ – טשרנוביץ, 
1862

ישראל  רבי  מאת  הזוהר,  תיקוני  על  ביאור  ישראל,  אור  ספר 

[המגיד] מקאזניץ. טשרנוביץ, תבר"ך [תרכ"ב] 1862. מהדורה 

יחידה.

שני שערים. הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה.

טוב- מצב  רחבים.  שוליים  איכותי,  נייר  ס"מ   21.5 דף.  נז   ,[3]

בינוני. כתמים. סימני עש. כריכת חצי-עור בלויה.

פתיחה: $350

117. Or Yisrael – The Magid of 
Kozhenitz – Tschernowitz, 1862
Or Yisrael, explanation of Tikunei HaZohar, 
by Rabbi Yisrael [HaMagid] of Kozhenitz. 
Tschernowitz, 1862. Only edition. 
Two sections. Approbation by Rabbi Avraham 
Ya'akov of Sadigura. [3], 57 leaves. 21.5cm. High-
quality paper, wide margins. Good-fair condition. 
Stains. Moth marks. Semi-leather worn cover. 

Opening Price: $350

118. עטרת תפארת ישראל – מתלמיד הבעש"ט - 
ספר סגולה

ספר עטרת תפארת ישראל, על התורה [בדרך הנסתר], מאת 

לעמברג,  הבעש"ט.  תלמיד  מסאטינוב,  חריף  ישראל  רבי 

(תרכ"ה) 1865. מהדורה ראשונה. 

חזיונות  וגימטריות,  אותיות  צירופי  קדושים,  שמות  בספר 

וסגולות. מעוטר בהסכמותיהם של גדולי הרבנים והאדמו"רים 

החסידיים בתקופת ההדפסה, שכותבים על קדושתו של הספר 

ועל כך שעצם החזקתו בבית היא סגולה לשמירה. כך לדוגמה, 

כותב האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא: "הספר הק' הזה 

המסוגלים  המלאכים  ושמות  הקדושים  בשמות  הוא  מלא 

לרפואה ושמירת ארבעה אבות נזיקין ולשפעת ברכה והצלחה". 

הכריכה  בדף  (פרענומעראנטען).  מנויים  של  ארוכה  רשימה 

רשימה בכת"י של שמות לברכה בשמם ובשם אמם. 

אנצ'  (תנ"ו-תקמ"א,  מסאטינוב  חריף  שלמה  ב"ר  ישראל  רבי 

הבעל  של  החביבים  מתלמידיו  תקנז-תקנח).  ב,  לחסידות 

ישראל  רבי  כונה  כן  ועל  בתורה  בחריפותו  נודע  טוב,  שם 

חריף. בספרו זה מזכיר במפורש את "מורי ורבי הרב הקדוש 

במספור  דף   19] דף,  לא   ;[1] מג,   ,[2] שם".  בעל  ישראל  רבי 

עש  ופגעי  כתמים  בלאי  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   27.5 משובש]. 

קלים. כריכה ישנה, בלויה.

פתיחה: $360
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119. דרך אמת / צוואת רבי אהרן מקרלין
מזברז'.  הלר  הלוי  פייבוש  משולם  רבי  מאת  אמת,  1. דרך 

טשרנוביץ, [תרט"ו] 1855. מהדורה ראשונה של החיבור, מאת 

בעל "יושר דברי אמת", מאדמו"רי החסידות בתקופתה הרא־

שונה. ו דף, 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בשוליים, כתמים, 

דפים מנותקים.

טשרנוביץ,  מקרלין.  [הגדול]  אהרן  רבי  מאת  2. צוואה, 

[תרט"ו] 1855. מהדורה שניה. צוואתו של רבי אהרן מקרלין. 

מקרלין  אהרן  רבי  מאת  לשבת"  נאה  "זמר  נדפסו:  אחריה 

 18.5 דף,   [4] מקרלין.  אשר  רבי  בנו  מאת  ישרות"  ו"הנהגות 

120. תורת אמת (אפטא) – למברג, תרכ"ד
ספר תורת אמת, דברי חסידות על התורה, מכתבי האדמו"ר 

 .1864 תרכ"ד  למברג,  מאפטא.  העשל  יהושע  אברהם  רבי 

מהדורה שניה. הסכמת האדמו"ר רבי שלמה הכהן מראדומסק.

יט, [1], כה-מ דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב, חיתוך דפים על הכות־

רות. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

119. Derech Emet / Will of Rabbi 
Aharon of Karlin
1. Derech Emet, by Rabbi Meshulam Feibush 
HaLevi Heller of Zbarazh. Tschernowitz, 1855. First 
edition of book by author of Yosher Divrei Emet. A 
Chassidic rebbe in the formative years of Chassidut. 
6 pages, 16cm. Good-fair condition. Tears to margins, 
stains, detached leaves. 
2. Testament, by Rabbi Aharon of Karlin. 
Tschernowitz, 1855. Second edition. Printed after 
the testament: A nice song for Shabbat by Rabbi 
Aharon of Karlin and Hanhagot Yesharot by his 
son Rabbi Asher of Karlin. [4] leaves, 18.5cm. Good-
fair condition. Stains, creases, light inscriptions and 
stamp. Top margins slightly cut off. 
From Dr. Mehlman's private collection – Ginzei 
Yisrael. 

Opening Price: $300

120. Torat Emet (Apta) – Lemberg, 1864
Torat Emet, Chassidic thoughts on the Torah, let-
ters by Rebbe Avraham Yehoshua Heshel of Apta. 
Lemberg, 1864. Second edition. Approbation by 
Rebbe Shlomo HaCohem of Radumsk. 19. [1], 25-40 
leaves. 23.5cm. Good condition, leaves cut on titles. 
New cover. 

Opening Price: $200

118. Ateret Tiferet Israel – A Talisman 
Book
Ateret Tiferet Israel, on the Torah [concealed facet], 
by Rabbi Yisrael Charif of Satinov, disciple of the 
Ba’al Shem Tov. Lemberg, 1865. First edition. 
The book contains many holy names, letter 
combinations and numerical values, visions and 
supernatural cures. Ornamented with the approba-
tions of leading Chassidic Rebbes and rabbis of the 
printing period, who testify to the holiness of the 
book and the fact that having a copy in the home 
serves as protection for the family members. Rabbi 
Avraham Ya’akov of Sadigura wrote: “This holy 
book contains many holy names and names of 
angels who are capable of curing, protecting and 
endowing much success and blessing”.
Lengthy list of subscribers. Handwritten list of 
names including name of mother for blessing, upon 
title page of book.
Rabbi Yisrael Son of Rabbi Shlomo Charif of 
Satinov (1696-1781, Encyclopedia of Hassidism, 2, 
557-558). Among the beloved disciples of the Ba’al 
Shem Tov, known for his sharpness in Torah. In 
this book he explicitly refers to “My holy rabbi and 
mentor Rabbi Yisrael Ba’al Shem”. [2], 43, [1]; 31 
leaves, [19 leaves contain faulty pagination]. 27.5cm. 
Good-fair condition. Signs of wear, stains and minor 
moth damage. Worn binding. 

Opening Price: $360

ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים, רישומים קלים וחותמת. 

שוליים עליונים קצוצים קמעה. 

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

פתיחה: $300
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121. מגיד תעלומה - רבי צבי אלימלך מדינוב 
(הגהות)

ספר מגיד תעלומה, חידושים על מסכת ברכות דף אחר דף. 

מהאדמו"ר רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". פרמי־

שלה, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה.

מקראקא,  סופר  שמעון  רבי  מצאנז,  חיים"  ה"דברי  הסכמות: 

יהודה  יקותיאל  רבי  מוויזניצא,  האדמו"ר  מנדל  מנחם  רבי 

מצב  ס"מ.  דף. 30  קיד   ,[2] בכת"י.  קצרות  הגהות  ועוד.  אב"ד, 

כריכה  קלים.  עובש  וכתמי  כתמים  קלים,  קרעים  טוב-בינוני. 

חדשה.

פתיחה: $120

121. Magid Ta'aluma – Rabbi Zvi 
Elimelech of Dynow (Glosses)
Magid Ta'aluma, novella on Tractate Berachot leaf 
by leaf. By Rabbi Zvi Elimelech of Dynow, author 
of Bnei Yissaschar. Przemysl, 1876. First edition. 
Approbations: The Divrei Chaim of Zans, Rabbi 
Shimon Sofer of Cracow, Rabbi Menachem Mendel 
Rebbe of Vizhnitz, Rabbi Yekutial Yehuda, etc. 
Short handwritten glosses. [2], 114 leaves. 30cm. 
Good-fair condition. Minor tears, stains and light 
mildew stains. New cover.

Opening Price: $120

122. משניות קומרנא – חמשה חלקים (עותקים 
חסרים)

[משניות קומרנא, חמשה חלקים, עם פירוש מעשה אורג, עצי 

(סאפרין)  אייזיק  יהודא  יצחק  רבי  מהאדמו"ר  זקן,  פני  עדן, 

ורבי  לוריא  דב  רבי  דפוס  תרכ"א],   1861 למברג,  מקאמרנא. 

הירש שפרלונג. מהדורה ראשונה. 

1. חלק ראשון, זרעים: חסר שער. 

2-3. חלק ראשון, זרעים: חסר שער, ו-1 דף בראשיתו; כרוך 

עם: חלק שני, מועד: חסר שער ו-1 דף בראשיתו. 

דף   4 בראשיתו,  דף  ו-1  שער  חסר  נזיקין:  רביעי,  4. חלק 

המפורסים  להחסיד  בן  שמעון  "הק'  בעלות:  רישומי  בסופו. 

מה' ישכר דוב בערגער תרפ"ו". 

דף   1 בראשיתו,  דף  ו-2  שער  חסר  טהרות:  שישי,  5. חלק 

בסופו. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

122. Mishnayot Kumarna – Five 
Volumes (Incomplete Copies)
[Mishnayot Kumarna, five volumes, with the 
Ma’aseh Oreg commentary,Atzei Eden, Penei 
Zaken, by the Admor Rabbi Yitzchak Yehuda Izik 
(Safrin) of Kamarna. Lemberg, 1861], Rabbi David 
Luria & Rabbi Hirsch Shperlung print. First edition.
1. Vol.1, Zera’im: missing the title page.
2-3. Vol.1, Zera’im: missing the title page and 1 leaf 
at the beginning; bound with: Vol.2, Mo’ed: missing 
the title page and 1 leaf at the beginning.
4. Vol.4, Nezikin: missing the title page and 1 leaf at 
the beginning, 4 leaves at the end. Ownership cap-
tions: “Shimon son of the famous Chasid Yissachar 
Dov Berger 1926”.
5. Vol.6, Taharot: missing title page and 2 leaves at 
the beginning, 1 leaf at the end.
Varying conditions.

Opening Price: $200 121122
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123. אוסף ספרי חסידות
מטשרנוביץ. [זו־ חיים  רבי  א-ב.  חלקים  שבת,  של  1. סדורו 

לקווא, תקע"ה בערך 1815]. (חסר באמצע חלק א: דפים א-ד, 

יא-יד). מהדורה שניה.

מטבריא.  [מוויטפסק]  מנדל  מנחם  רבי  הארץ,  2-3. פרי 

[וורשא, תרל"ט 1878]. כרוך עם ספר ברכת חיים, רבי חיים 

ישעיה הכהן. לובלין, תרנ"א 1890. מהדורה ראשונה. (חתימה, 

מ"ץ  מאשארסקע  ירוחם  "יעקב  רבי  של  וחותמות  הקדשה 

חומר  אודותיו  ראה  הבעש"ט,  מצאצאי   – ליאזנע"  דק"ק 

מצורף). 

4. משמחי לב, מאמרים מצדיקים. רבי ישראל פערילמוטער. 

123. Chasidic Book Collection
1. Sidduro Shel Shabbat, Vol. 1-2. Rabbi Chaim of 
Tchernowitz. [Zolkova, c.1815]. (Missing: leaves 1-4, 
11-14 in the middle of vol.1). Second edition.
2-3. Pri Ha-Aretz, Rabbi Menachem Mendel [of 
Vitebsk] of Tiberias. [Warsaw, 1878], bound with 
the Birkat Chaim, by Chaim Yeshayah Ha-Cohen. 
Lublin, 1890. First edition. (Signature, dedication 
and ink-stamps by Rabbi “Ya’akov Yerucham of...” 
– a descendant of the Ba’al Shem Tov, see enclosed 
material).
4. Mesamchei Lev, essays by sages. Rabbi Israel 
Perlmutter. Lemberg, 1909. Only edition.
5. Kol David, by Rabbi David [Zoler] Lisker. 
Lemberg, 1894. (Missing 5 pages at the end?). Only 
edition.
6. Or Ha-Meir, a biography of Rabbi Meir 
Premishlan, by Rabbi Reuven Margaliot. Lvov, 
1926. (Missing a leaf which was added only on some of 
the copies). Only edition.
7. Tzlota De-Ma’alei Shabta, customs for Erev 
Shabbat and more, by Rabbi Israel Moshe 
[Bromberg] of Lodz. Warsaw, [stereotyped edi-
tion of the first -1891- edition, bibliographically 
unknown].
8. Ma’ayan Tahor, Rabbi Moshe Teitelbaum author 
of the “Yismach Moshe”. Lemberg, [20 leaves. 
Bibliographically unknown, usually added at the end 
of the Siddur “Korban Mincha” with a different page 
numeration. Tears affecting the text on the last leaf].
9. Seder Hakafot, Lemberg, 1905. [1], 111-128 leaves. 
[Apparently part of a Siddur which is bibliographically 
unknown, with a separate title page].
10. Mif ’alot Ha-Tzaddikim, Rabbi Menachem 
Bodik. [Lvov, 1856]. Missing the 4 last leaves, wear 
damage on some of the leaves. Bluish paper. First 
edition.
11. Kedushat Ha-Levi, Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchov. Berditchov, 1908.
12. Imrei Baruch, by the Admor Rabbi Pinchas 
Baruch Rabinowitz. Vienna, 1916. Approbations by 
the Admors of Rozin and Viznitz. Only edition. 
13. Ohev Israel, Rabbi Avraham Yehoshua Heshel 
of Apta. Warsaw, 1881.

למברג, תרס"ט 1909. מהדורה יחידה.

תרנ"ד  למברג,  ליסקער.  דוד [זאלער]  רבי  מאת  דוד,  5. קול 

1894. (חסר 5 דף בסופו?). מהדורה יחידה.

רבי  מאת  מפרימישלן,  מאיר  רבי  תולדות  המאיר,  6. אור 

ראובן מרגליות. לבוב, תרפ"ו 1926. (חסר דף שנוסף רק בחלק 

מהטפסים). מהדורה יחידה.

7. צלותא דמעלי שבתא, הנהגת ערב שבת ועוד, רבי ישראל 

משה [ברומברג] מלאדז. ווארשא, [מהדורה סטריאוטיפית של 

המהדורה הראשונה משנת תרנ"א, לא ידועה ביבליוגרפית].

משה".  "ישמח  בעל  טייטלבוים  משה  רבי  טהור,  8. מעין 

למברג, [כ דף. מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית, בדרך כלל נספח 

חסרים  קרעים  שונה.  דפים  מספור  עם  מנחה"  "קרבן  לסדור 

בדף אחרון].

[כנראה  דף.  קיא-קכח   ,[1] תרס"ה.  למברג,  הקפות,  9. סדר 

חלק מסידור לא ידוע ביבליוגרפית, עם שער נפרד]. 

תרט"ז].  [לבוב,  בודיק.  מנחם  רבי  הצדיקים,  10. מפעלות 

כחלחל.  נייר  דפים.  במספר  בלאי  פגיעות  אחרונים,  דף  חסר 4 

מהדורה ראשונה. 

ברדיטשוב,  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  רבי  לוי,  11. קדושת 

תרס"ח.

12. אמרי ברוך, מהאדמו"ר רבי פנחס ברוך רבינוביץ מסקא־

ליא. וינה, תרע"ו. הסכמות מאדמור"י רוז'ין וויזניץ. מהדורה 

יחידה.

מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  ישראל,  13. אוהב 

וורשא, תרמ"א 1881.

14-15. ספרי זכות ישראל, עשר צחצחות, פיעטרקוב תרס"ט 

1909. עשר עטרות, פיעטרקוב, תר"ע 1910. 

סה"כ 15 ספרים, גודל ומצב משתנים. רובם ללא כריכות.

פתיחה: $600

14-15. Zechut Israel, Eser Tzachtzachot, Piotrkov 
1909. Eser Atarot, Piotrkov, 1910.
15 books, varying sizes and conditions. most are 
unbound.

Opening Price: $600
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124. אוסף ספרי חסידות מהשנים תר"ח -תר"ם
רבי  מראדומסק,  מהאדמו"ר  אבות.  ופרקי  מועדים  קדושת  על  א,  חלק  שלמה,  1. תפארת 

חיים"  ה"דברי  הסכמת  עם  ראשונה,  מהדורה   .1867 תרכ"ז  ווארשא,  רבינוביץ.  הכהן  שלמה 

מצאנז. (רישומים וחתימות בעלים של רבי דוב בעריש מחענטשין ומקאצק. חסר שער ראשון ).

2. מגן דוד, דרושים ומוסר, מהאדמו"ר רבי דוד טברסקי מטאלנא. לבוב (למברג), תר"ם 1880. 

מהדורה שלישית בחיי המחבר.

3. ברית כהונת עולם, חידושי קבלה, מרבי יצחק אייזיק כ"ץ תלמיד המגיד ממזריטש. לבוב, 

תר"ח (1848). מהדורה שניה של חלק א'. מהדורה ראשונה של חלק ב'. (חסר דף השער של 

חלק א').

4. מנחם ציון, דרושי חסידות, רבי יחזקאל פאנעט, מפי רבי מנחם מנדל מרימנוב. [לבוב, אחרי 

תרי"א].

5-7. זכר החיים, דרושי רבי חיים כהן רפפורט אב"ד לבוב. למברג, תרכ"ו 1865. מהדורה יחידה. 

כרוך עם: סדורו של שבת, לבוב, תרכ"ג 1863. ועם: חינוך בית יהודה, מאמרים, מרבי יעקב צבי 

יאליש בעל מלא הרועים, ווארשא, תרכ"ט 1869. עם הסכמות ה"דברי חיים", רבי יעקב אריה 

מרדזמין, וגדולי רבני פולין. מהדורה יחידה ונדירה.

8. אור המאיר, על התורה, רבי זאב מזיטומיר. למברג, תר"ך 1860. (כריכת עור, העתקות בכת"י 

בדפי הפורזץ).

שניה.  מהדורה   .1864 תרכ"ד  למברג,  מזיטומיר.  אהרן  רבי  התורה,  על  אהרן,  9-11. תולדות 

הסכמות הרב מאפטא, רבי מרדכי מטשרנוביל ורבי ישראל בן רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 

כרוך עם: חשב האפוד, רמזי קבלה על התורה וצוואת המחבר. רבי פנחס אריה מטורקא. למברג, 

תרכ"ב 1862. עם הסכמות ה"דברי חיים" ועוד. מהדורה יחידה. ועם: אור החיים, להחסיד יעבץ, 

עם ביאור מעין גנים, לרבי צבי אלימלך מדינוב. לבוב, תרכ"ד 1863.

12-13. ברכת אברהם, על התורה ועל הש"ס, רבי אברהם אלחנן אב"ד פאלאנטש תלמיד רבי 

לוי יצחק מברדיטשוב. ווארשא, תר"ל 1870. הסכמת ה"דברי חיים" ועוד. אגרת "החוזה" מלו־

בלין. מהדורה יחידה.

כרוך עם: חידושי מהר"א, על הש"ס. מרבי אריה ליבש אב"ד אפטא וסוכוטשוב, רבו של היהודי 

הקדוש מפרשיסחא. (למברג) [וורשא], תרכ"ו (1866). מהדורה יחידה. 

חתימות  קלים.  עש  נזקי  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  על  מודפסים  רובם  משתנים.  ומצב  גודל 

בעלים. (ברוב הספרים חתימות או חותמות רבי "אברהם מרדכי" ליכטיג, פולניה).

פתיחה: $500

124. Chassidut Book Collection from the years 1848-1880
1. Tiferet Shlomo, Vol. 1, on the holiness of the Festivals and Pirkei Avot. By 
the Radomsk Admor, Rabbi Shlomo Ha-Kohen Rabinowitz. Warsaw, 1867. 
First edition, with an approbation of the “Divrei Chaim” of Sanz. (Ownership 
captions and signatures from Rabbi Dov Berish of Chentshin and of Kotzk). 
Missing the first title page. 
2. Magen David, sermons and Musar, by the Admor Rabbi David Twersky of 
Tolna. Lvov (Lemberg), 1880. Third edition in the author’s lifetime.
3. Brit Kehunat Olam, Kabbalistic novellae, by Rabbi Yitzchak Izik Katz, dis-
ciple of the Maggid of Mezeritch. Lvov, 1848. Second edition of the Vol. 1. First 
edition of Vol. 2. (Missing Vol. 1’s title page).
4. Menachem Tzion, Chassidic interpretations, Rabbi Yechezkel Panet, based 
on the teachings of Rabbi Menachem Mendel of Rimnov. [Lvov, after 1851].
5-7. Zecher Ha-Chaim, interpretations by Rabbi Chaim Cohen Rapaport Av 
Beit Din of Lvov. Lemberg, 1865. Only edition. 
Bound with the Sidduro Shel Shabbat, Lvov 1863 and with the “Chinuch Beit 
Yehuda, essays by Rabbi Ya’akov Tzvi Yalish author of the Melo Ha-Ro’im, 
Warsaw, 1869. With approbations from the “Divrei Chaim”, Rabbi Ya’akov 
Aryeh of Radzymin, and the leading rabbis of Poland. Rare, only edition.
8. Or Ha-Meir, on the Bible, Rabbi Zeev of Zhitomir. Lemberg, 1860. (Leather 
binding, handwritten copies on the Vorsatz leaves). 
9-11. Toldot Aharon, on the Bible, Rabbi Aharon of Zhitomir. Lemberg, 1864. 
Second edition. Approbations by the Rabbi of Apta, the Rabbi of Tchernobyl 
and Rabbi Israel son of Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov.
Bound with the Cheshev Ha-Efod, Kabbalistic allusions on the Bible and the au-
thor’s legacy. Rabbi Pinchas Aryeh of Turka. Lemberg, 1862. With approbations 
by the “Divrei Chaim” and more. Only edition. And with the Or Ha-Chaim 
by the Chasid Yaabetz, with the Ma’ayan Ganim, by Rabbi Tzvi Elimelech of 
Dinov. Lvov, 1863. 
12-13. Birkat Avraham, on the Bible and the Shas, Rabbi Avraham Elchanan, 
Av Beit Din of Palantch, disciple of Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov. Warsaw, 
1870. Approved by the “Divrei Chaim” and more. Letter by the “Sear” of Lublin. 
Only edition.
Bound with the Chidushei Mahara on the Shas. By Rabbi Aryeh Leibish, Av 
Beit din of Apta and Sochaczew, Rabbi of the holy Jew of Przysucha. (Lemberg) 
[Warsaw], 1866. Only edition.
Varying sizes and condition. Most books are printed on high quality paper, good-
fair condition, light moth damage. Ownership signatures. (Most books bear the 
signatures or ink stamps of Rabbi “Avraham Mordechai” Lichtig, Poland).

Opening Price: $500
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125. אוסף ספרי חסידות 
שמונה ספרי חסידות:

דברי משה, רבי משה שהם תלמיד הבעש"ט. למברג, תרמ"ז 

1887. (הסכמות הרב מאפטא, הדברי חיים, רבי ברוך מויזניץ, 

ה"ייטב לב" ועוד). ◆ אגרא דפרקא, רבי צבי אלימלך מדינוב, 

אלימלך  צבי  רבי  הרואים,  ◆ כלי   .1861 תרכ"א  זולקווא, 

בונים  רבי  שמחה,  ◆ קול   .1883 תרמ"ג  פרמישלה,  מדינוב, 

רבי  הצרופה,  ◆ אמרת   .1876 תרל"ו  פרמישלה,  מפשיסחא, 

ראשון.  דפוס   .1872 תרל"ב  לבוב,  מסוקולוב.  הירש  צבי 

◆ סדורו של שבת, רבי חיים מטשרנוביץ. [רוסיה-פולין, אחרי 
תקע"ה]. (חסר שער ראשון). ◆ תולדות אהרן, רבי אהרן מזי־

טומיר. למברג, תרכ"ד 1864. (דף ב' קרוע עם חסרון). ◆ ברית 

תרל"ה  [בראדי,  מזאלוזיץ.  המגיד  משה  יוסף  רבי  אברם, 

1875]. (חסר שער, ומס' דפים ראשונים).

גודל ומצב משתנים. מצבים טוב עד בינוני. 

פתיחה: $200

126. ששה ספרי חסידות
(חלק   .[1851] תרי"א  לבוב,  א-ב.  חלקים  טוב,  שם  כתר 

שיקום  באמצע.  אחד  דף  חסר  שני  בחלק  בסופו.  חסר  ראשון 

מסטרליסק.  אורי  רבי  קדוש,  ◆ אמרי  בטקסט).  פגיעה  עם 

מאמרים  טוב,  ריב"ש  ◆ מדרש   .1895 [תרנ"ה]  וורשא, 

אב־ ליב  יהודה  רבי  ראשון,  קונטרס  מהבעש"ט,  ושיחות 

שער  (ללא   .[1927 [תרפ"ז  (הונגריה),  קצ'קמט  ראהאם. 

הפירוש  עם  ישרות,  והנהגות  הריב"ש  ◆ צוואת  ראשון). 

עדעלין,  אבראהאם.  ליב  יהודה  רבי  מהבעש"ט,  "הודו"  על 

הנהגות  ישרים,  ◆ דרכי  מעטפת).  שער  (עם  תרצ"ד [1934]. 

הבעש"ט  צוואת  מפרמישלן,  מנדל  מנחם  רבי  מהאדמו"ר 

ליקוטי  תורה,  ◆ דברי   .[1918 תרע"ח  [אחרי  וורשא,  ועוד. 

וורטמאן.  משה  רבי  החסידות,  מגדולי  וחידושים  מוסר 

וורשא, [תרל"ח או תרמ"ה 1878 או 1885].

סה"כ 6 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

125. Chassidic Book Collection
Eight Chassidic books:
Divrei Moshe, Rabbi Moshe Shoham, disciple of the 
Ba’al Shem Tov. Lemberg, 1887. (Approbations of 
the Rabbi of Apta, the Divrei Chaim, Rabbi Baruch 
of Viznitz, the “Yitav Lev” and more). ◆ Igra De-
Firka, Rabbi Zvi Elimelech of Dinov, Zolkwa, 1861. 
◆ Kele Ha-Ro’im, Rabbi Zvi Elimelech of Dinov, 
Premishla, 1883. ◆ Kol Simcha, Rabbi Bunim of 
Pshischa, Premishla, 1876. ◆ Imrat Ha-Tserufah, 
Rabbi Zvi Hirsch of Sokolov. Lvov, 1872. First 
edition ◆ Sidduro Shel Shabbat, Rabbi Chaim of 
Tchernowitz. [Russia-Poland, after 1815]. (Missing 
the first title page). ◆ Toldot Aharon, Rabbi Aharon 
of Zhitomir. Lemberg, 1864. (Leaf 2 is torn with 
missing text). ◆ Brit Avram, Rabbi Yosef Moshe 
the Maggid of Zalozitz. [Bradi, 1875]. (Missing title 
page and few first leaves).
Varying sizes and condition. Good to fair conditions.

Opening Price: $200

126. Six Books of Hassidism 
Keter Shem Tov, sections 1-2. Lvov, [1851]. (First 
section missing leaves at end. Second section miss-
ing one leaf in middle. Restoration with damage 
to text). ◆ Imrei Kadosh, Rabbi Uri of Sterlisk. 
Warsaw, 1895. ◆ Midrash Ribash Tov, articles 
and discussions by the Ba’al Shem Tov, first pam-
phlet, Rabbi Yehudah Leib Avraham. Katchkamt 
(Hungary), [1927]. (Without first title page). 
◆ Tzava’at HaRibash VeHanhagot Yesharot, in-
cluding commentary on “Hodu” by the Ba’al Shem 
Tov, Rabbi Yehudah Leib Avraham. Edilyn, [1934]. 
(Includes title cover). ◆ Darkei Yesharim, manners 
of conduct by the Admor Rabbi Menachem Mendel 
of Pzemyslan, last will and testament of the Ba’al 
Shem Tov and more. Warsaw [post 1918]. ◆ Divrei 
Torah, collection of ethics and Chiddushim by 
giants of Hassidism, Rabbi Moshe Wartman. 
Warsaw, [1878 or 1885]. 
Total of 6 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

125

126
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127. אוסף ספרי חסידות
בדרך  התורה  על  דרושים  ישראל,  אוהב  חסידות:  ספרי   6

החסידות, מאת רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. ווארשא, 

זוסיא  "משולם  רבי  של  נאה  וחותמת  (חתימה   .1875 תרל"ו 

האכמאהן"). ◆ בוצינא דנהורא, לקוטים מרבי ברוך ממעזיבוז 

תרמ"ט.  פיעטרקוב,  אשכנזי.  ברוך  רבי  מאת  הבעש"ט,  נכד 

 – מצפת  הורוויטץ  יצחק  אלכסנדר  רבי  וחותמות  (חתימות 

מלעלוב  דוד  רבי  של  גיסו  מניקלשבורג,  שמעלקא  רבי  נכד 

קדישין,  פתגמין  עמו:  כרוך  מבוסטון);  האדמו"ר  של  וסבו 

מאת רבי יהושע אברהם בן ישראל מזיטומיר. ווארשא, תרו"ם 

המחבר  מאת  ישראל",  "גאולת  מספר  א  חלק  (הוא   1886

הנ"ל). ◆ מים רבים, לקוטים על פסוקי התנ"ך ואגדות חז"ל, 

מהדורה  [תרנ"ט] 1899.  ווארשא,  דונר.  הכהן  נטע  נתן  מאת 

 8 (חסר:  מזלוצ'וב.  מיכל  יחיאל  מרבי  דברים  כולל  ראשונה. 

עמ' "מגילת יוחסין". חתימת בעלים "שבתי ראזין"). ◆ שפתי 

כולל  תרס"ט.  ווארשא,  מדינוביץ.  פנחס  רבי  מאת  צדיקים, 

אש,  ◆ רשפי  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  מרבי  דברים 

בארטפעלד  (שפירא).  מנעשכיז  מרדכי  רבי  מפי  קודש  כתבי 

ר'  המדפיס  של  לועזית  בעלים  (חותמת  תרס"ה.  (ברדיוב), 

שמחה פרוינד מפשמישל). 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

127. Chasidic Book Collection
Six Chasidic Books: Ohev Israel, Chasidic bibli-
cal interpretations, by Rabbi Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta. Warsaw, 1875. (Fine signature and 
ink stamp by Rabbi “Meshulam Zusya Hochman”). 
◆ Botzina Di-Nehura, a compilation of the teach-
ings of Rabbi Baruch of Meziboz (the Ba’al Shem 
Tov’s grandson) by Rabbi Baruch Ashkenazi. 
Piotrkov, 1889. (Signed and ink stamped by Rabbi 
Alexander Yitzchak Horowitz of Safed – grandson 
of Rabbi Shmelke of Nikolsburg, brother in law of 
Rabbi David of Lelov and grandfather of the Boston 
Admor); bound with the Pitgamin Kadishin by 
Rabbi Yehoshua Avraham son of Israel of Zhitomir. 
Warsaw, 1886 (which is the first volume of “Geulat 
Israel, written by the same author). ◆ Mayim Rabim, 
a compilation on biblical verses and Talmudic 
tales, by Nathan Neta Ha-Cohen Duner. Warsaw, 
1899. First edition. Includes words by Rabbi David 
Yechiel of Zlotchov. (Missing 8 pages “Megilat 
Yuchasin”. Owner’s signature “Shabtay Razin”). 
◆ Siftei Tzaddikim by Rabbi Pinchas of Dinovitz. 
Warsaw, 1909. Includes words by Rabbi Avraham 
Yehoshua of Apta. ◆ Rishpei Esh, holy writings by 
Rabbi Mordechai of Neshkiz (Shapira). Bardejov, 
1905. (Printer’s ownership signature in a foreign 
language: Rabbi Simcha Freund of Pashmishel).
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $200

128. Collection of Books of Hassidism 
Tiferet Banim, Rabbi Zvi Hirsch Shapiro. Bardejov, 
[1921]. First edition; ◆ Toldot Ya’akov Yosef. 
Warsaw, [1881]; ◆ Yesod HaAvoda [Slonim]. 
Warsaw, 1892. First edition; ◆ Zchuta D’Avraham, 
Rabbi Avraham of Chechnya. Warsaw, [1895]; 
◆ Kdushat Levi. Warsaw, 1902; ◆ Magid Dvarav 
L’Ya’akov. Satmar, [1905]. 
Signatures and ownership notations. Total of 6 
books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120

128. אוסף ספרי חסידות
תפארת בנים, רבי צבי הירש שפירא. בארדיוב, תרפ"א [1921]. 

תרמ"א  ווארשא,  יוסף.  יעקב  ◆ תולדות  ראשונה.  מהדורה 

 .1892 תרנ"ב  ווארשא,  [סלונים].  העבודה  ◆ יסוד   .[1881]

מטשעכא־ אברהם  רבי  דאברהם,  ◆ זכותא  ראשונה.  מהדורה 

נאווי. ווארשא, [תרנ"ה 1895]. ◆ קדושת לוי. ווארשא, [תרס"ג] 

1902. ◆ מגיד דבריו ליעקב. סאטמאר, [תרס"ה 1905].

חתימות ורישומי בעלות. סה"כ 6 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

129. אוסף ספרים מאדמו"רי בית גור
1-3. חדושי הרי"מ, מאת האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור [3 

ספרים]: על אבן העזר ומסכת שבועות. וורשא, תרמ"א 1881. 

וורשא  א-ב,  חלקים  משפט,  חושן  על  ראשונה);  (מהדורה 

תרמ"ו 1886. (מהדורה שניה); על מסכת גיטין ועל אה"ע הל' 

קדושין, וורשא, תרנ"א 1891. (מהדורה שניה).

האדמו"ר  מאת  ועירובין,  שבת  מסכת  על  אמת,  4. שפת 

מהדורה   .[1927] תרפ"ז  וורשא,  מגור.  ליב  אריה  יהודה  רבי 

ראשונה.

5. ספר תהלים, עם שני פירושים: עץ הדעת טוב, לרבי חיים 

ויטאל, ושפת אמת, מאת האדמו"ר רבי יהודה אריה ליב מגור. 

פיעטרקוב, [תרפ"ו 1926]. 

6-7. ספר הזכות, מאת האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור. פיע־

טרקוב, תרפ"ג [1923]. כרוך עם: זכות אבות, רבי חיים יצחק 

מאיר מגור [נכד החידושי הרי"ם]. פיעטרקוב, תרפ"ב [1922].

סה"כ 7 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

129. Collection of books by the 
Admorim of the Gur Dynasty 
1-3. Chidushei Harim, by the Admor Rabbi Yitzchak 
Meir of Gur [3 books] on Even HaEzer and Shvuot 
tractate. Warsaw, 1881. (First edition); on Choshen 
Mishpat, sections 1-2, Warsaw, 1886. (Second edi-
tion); on Gittin tractate and Even HaEzer – laws of 
Kiddushin, Warsaw, 1891. (Second edition). 127
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130. שפת אמת על התורה – מהדורה ראשונה
מהגה"ק  כרכים].  [חמישה  התורה  על  אמת"  "שפת  סט 

האדמו"ר רבי יהודא ארי' ליב (אלטר) מגור. מהדורה ראשונה: 

החלקים בראשית, שמות, ויקרא, נדפסו בפיעטרקוב, תרס"ה-

תרס"ו (1905-1906), במדבר ודברים נדפסו בקראקא, תרס"ז- 

תרס"ח (1906-1908).

כרך א' – בראשית: 283, [1] עמ'; כרך ב' – שמות: 239, [1] עמ'; 

כרך ג' – ויקרא: 213, [1] עמ'; כרך ד' – במדבר: 202-2 עמ' [חסר: 

מצב  ס"מ.   25-26 עמ'.   240  ,[1] דברים:   – ה'  כרך  שער];  דף 

משתנה (טוב עד בינוני).

פתיחה: $200

130. Sefat Emet on the Torah – First 
Edition 
Sefat Emet on the Torah [five volumes], by the 
Admor Rabbi Yehudah Aryeh Leib (Alter) of Gur. 
First edition: Bereshit, Shmot, Vayikra, printed 
in Pietrekov, (1905-1906), Bamidbar and Dvarim 
printed in Krakaw, (1906-1908).
Volume 1 – Bereshit: 283, [1] pages; volume 2 – Shmot: 
239, [1] pages; volume 3 – Vayikra: 213, [1] pages; 
volume 4 – Bamidbar: 2-202 pages [missing title page]; 
volume 5 – Dvarim: [1], 240 pages. 25-26cm. Various 
conditions (good to fair).

Opening Price: $200

131. דברי אלימלך (גראדזיסק) - עותק מפואר
א-ב.  חלקים  [והמועדים],  התורה  על  אלימלך,  דברי  ספר 

ווארשא,  גראדזיסק.  אב"ד  שפירא  אלימלך  רבי  מהאדמו"ר 

תר"ן-תרנ"א, 1891-1890. מהדורה יחידה. 

לח־ אנצי'  (תקפ"ד-תרנ"ב,  מגראדזיסק  שפירא  אלימלך  רבי 

ר'  ולהרב  מקאזניץ  המגיד  להרב  ונכד  נין  רמג-ד),  א',  סידות 

באדמו"רות  כיהן  אלימלך".  "נועם  בעל  מליז'נסק  אלימלך 

מאיר  חיים  רבי  האדמו"ר  אביו  פטירת  לאחר  תר"ח  משנת 

יחיאל אבד"ק קאזניץ ומאגלניצא. 240 עמ'; [2], 504-241 עמ'. 

פורזץ  קלים.  עש  סימני  טוב,  מצב  רחבים,  שוליים  ס"מ.   27.5

צבעוני, כריכת עור מקורית ומשופשפת, מפוארת, עם תחריטי 

זהב. רישומים בכת"י על לידות ופטירות משנות התר"ס-תר"ע.

פתיחה: $120

131. Divrei Elimelech (Grodzisk) – 
Luxurious Copy
Divrei Elimelech, on the Bible [and the Festivals], 
volumes one and two. By the Admor Rabbi 
Elimelech Shapira, Av Beit Din of Grodzisk (1824-
1891, Chassidut Encyclopedia Vol. One, 243-244), 
he was a descendant of the Maggid of Koznitz 
and of Rabbi Elimelech from Lizhensk, author of 
the “Noam Elimelech”. Served as an Admor from 
year 1848 after the passing of his father, the Admor 
Rabbi Chaim Meir Yechiel, Av Beit Din of Koznitz 
and of Magleniza. 240 pages; [2], 241-504 pages. 
27.5cm. Wide margins, good condition, light moth 
marks. Colorful vorsatz, original, luxurious and worn 
leather binding, with golden engravings. Handwritten 
record of births and deaths from the years 1900-1910.

Opening Price: $120

132. קדושת יום טוב (סיגט) 
ספר קדושת יום טוב, שני חלקים, על התורה ו"קדושה שניה" 

על ראש השנה וימים טובים. מהאדמו"ר רבי חנניה יום-טוב 

ליפא טייטלבוים אב"ד סיגעט. מרמרוש-סיגט, תרס"ה 1905. 

מהדורה ראשונה. הקדמת בני המחבר [האדמורי"ם רבי חיים 

צבי בעל "עצי חיים" ואחיו רבי יואל מסאטמר].

הביבליוגרף נ' בן-מנחם בספרו "מספרות ישראל באונגאריה", 

של  השניה  מהדורתו  זוהי  שלמעשה  מעניינת,  שמועה  מביא 

שנודע  לאחר  כולה,  נשרפה  הראשונה  המהדורה  כי  הספר, 

שבת  שחיללו  פועלי-דפוס  ע"י  נסדרה  כי  המחבר  לבני 

בעבודת ההדפסה.

רישומי לימוד וחותמות בעלות מרבי מאיר דוד גרין מחסידי 

טירנויער  הלוי  יוסף  רבי  של  רבות  חתימות  בווישווה.  סיגט 

אב"ד ראדאוויץ. [2], קלז דף; סה דף. 25 ס"מ. מצב טוב. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $120

132. Kedushat Yom Tov (Sighet)
Kedushat Yom Tov, two parts, on the Torah and 
Kedusha Shenia on Rosh Hashana and festivals. By 
Rebbe Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum Rabbi 
of Sighet. Maramaros-Sighet, 1905. First edition. 
Introduction by the author's sons [Rebbe Chaim Zvi 
author of Atzei Chaim and his brother Rabbi Yoel 
of Satmar].
The bibliographer N. Ben Menachem in his book 
MiSifrut Yisrael B'Hungaria, brings an interesting 
rumor that actually this is the second edition of the 
book because the first edition was entirely burned 
after the author's sons discovered that the book was 
arranged by printers who printed on Shabbat. 
Study notes and owners' stamps of Rabbi Meir 
David Green a Sighet Chassid in Wasewo. 
signatures of Rabbi Yoseph Halevi Tirnoer Rabbi of 
Radevits. [2], 137 leaves; 65 leaves. 25cm. Good condi-
tion. New cover.

Opening Price: $120

4. Sfat Emet, on tractates Shabbat and Eiruvin, 
by the Admor Rabbi Yehudah Aryeh Leib of Gur. 
Warsaw, [1927]. First edition. 
5. Sefer Tehillim, with two commentaries: Etz 
Hada’at Tov, by Rabbi Chaim Vital, and Sfat Emet, 
by the Admor Rabbi Yehudah Aryeh Leib of Gur. 
Pietrekov, [1926]. 
6-7. Sefer HaZchut, by the Admor Rabbi Yitzchak 
Meir of Gur. Pietrekov, [1923]. Bound with: Zechut 
Avot, Rabbi Chaim Yitzchak Meir of Gur [grand-
son of the Chidushei Harim]. Pietrekov, [1922]. 
Total of 7 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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133. אוסף ספרים – סיפורי חסידות
אודות  סיפורים  כוללים  חלקם  חסידיים,  ספרי-סיפורים   7

תאנה,  נצר  והעתקות-מכתבים:  מאמרים  חשובים,  אדמו"רים 

טרנוב  ראבי.  שמעון  רבי  מאת  חסידיים,  ספורים  שלשה 

חדשים  מעשיות  ◆ ספורי  שניה.  מהדורה   .1900 (גליציה), 

(י"ז סיפורים מאת רבי נחמן מברצלב), יוצאים לאור בידי רבי 

אלעזר שענקיל מטארנא. פודגורזה, תר"ס. ◆ פעולת הצדי־

רבי  נוראים,  סיפורים  יקרים,  פנינים  מאמרים,  קבוצת  קים, 

חסידים  ◆ קהל  עמ'.   8 חסר  תר"ס.  פודגורזה,  צינגער.  יצחק 

ר'  אספם  ונפלאים,  יקרים  סיפורים  מאות  שני  כולל  חדש, 

קנא־ חיים  רבי  (דפוס  לבוב  הירש.  צבי  ב"ר  בער  דוב  יצחק 

ללער ובנו בפשעפישל), [תרס"ב]. ◆ ספורי יעקב, מלוקטים 

חלק  תרס"ד.  הוסיאטין,  מדאבראמיל.  סופר  יעקב  רבי  בידי 

א, סיפורים א-לב. ◆ אבן שתיה, תולדותיהם של צדיקים ומ־

עשיהם... וסיפורי נוראים ונפלאים, מלוקטים בידי רבי חיים 

בעלים  חתימת  (פגעי-עש.  תר"ץ.  [מונקטש],  מוקצ'בו  כהנא. 

וגם  חידושים...  השדה,  ◆ דבש  שפירא").  ציון  בן  "מנחם  ר' 

סיפורים... מעשיהם של צדיקים והנהגותיהם, מאת, רבי דוב 

בר בריל. בילגורייא, תרס"ט. 

גודל ומצב משתנים. רובם בכריכות חדשות.

פתיחה: $400

133. Book Collection – Chassidic 
Stories
Seven Chassidic story books, some of which include 
anecdotes told about important Admors, essays and 
copies of letters: Netzer Te'ena, three Chasidic tales, 
by Rabbi Shimon Rabi. Tarnow (Galicia), 1900. 
Second edition. ◆ Sipurei Ma’asiot Chadashim (17 
tales by Rabbi Nachman of Breslev), published by 
Rabbi Eliezer Schenkel of Tarnow. Podgorze, 1900. 
◆ Pe’ulat Ha-Tzaddikim, Rabbi Yitzchak Tzinger. 
Podgorze, 1900. Missing 8 pages. ◆ Kahal Chasidim 
Chadash, includes 200 precious and wondrous 
stories, compiled by Rabbi Yitzchak Dov Ber son of 
Rabbi Zvi Hirsch. Lvov (Rabbi Chaim Kneller and his 
son in Przemysl's print), [1902]. ◆ Sipurei Ya’akov, 
compiled by Ya’akov Sofer of Dobromil. Husiatyn, 
1904. Vol. 1, stories 1-32. ◆ Even Shtiya, chronicles 
and deeds of the sages…compiled by Rabbi Chaim 
Kahana. Mukashevo, 1930. (Moth damage. Owner’s 
signature Rabbi “Menachem son of Zion Shapira”). 
◆ Dvash Ha-Sadeh, novellae and stories, sages cus-
toms, by Rabbi Dov Ber Brill. Bilgoraj, 1909.
Varying sizes and conditions. Most books are rebound.

Opening Price: $400

134. ספרי ברסלב - ווארשה
א-ב. וורשה,  מוהר"ן, לרבי נחמן מברסלב. חלקים  1. לקוטי 

תרצ"ו (1936). בשני החלקים שערים נוספים מודפסים בדיו 

ירוקה עם ציור. פרט השנה "הלא זה נחל נובע מקור חכמה". 

בצדו השני של שער המעטפת ציור ציון קברו של רבי נחמן 

עותק  ס"מ.   26.5 עמ'.   [14]  ,102 ,[4] עמ';   284 ,[2] מברסלב. 

נאה, מצב טוב. נקבי עש קלים. כריכה מקורית.

 (1927) תרפ"ז  וורשא,  הוספות.  עם  הנפש,  2-4. השתפכות 

ברסלב  הוצאת  שנים.  לעשר  הזמנים,  לוח  עם:  יחד  כרוך 

וורשא, תרפ"ח (1928). תקון הכללי. [וורשא, חש"ד]. 16 עמ'; 

[6] עמ'; 22 עמ'. 19 ס"מ. מצב בינוני, נקבי עש. כריכה ישנה.

פתיחה: $120

134. Breslev Books – Warsaw 
1. Likutei Moharan by Rabbi Nachman of Breslev. 
Sections A-B. Warsaw, 1936. Both sections includes 
additional title-pages printed in green ink, with 
illustration. On the other side of the title-cover is 
an illustration of the grave of Rabbi Nachman of 
Breslev. [2], 284 pages; [4],102, [14] pages. 26.5cm. Fine 
copy, good condition. Light moth holes. Original binding.
2-4. Hishtapkhut Ha-Nefesh, with additions. 
Warsaw, 1927, bound with a Ten Year Calendar. 
Published by Breslev, Warsaw, 1928. Tikun Ha-
Klali. [Warsaw, no printing year mentioned]. 16 
pages; [6] pages; 22 pages. 19cm. Fair condition, moth 
holes. Old binding.

Opening Price: $120

135. קונטרסי תפלות המקומות הקדושים - ברסלב
ועל  המערבי  כותל  אצל  נוראה,  תפלה   - דמעות  1. שערי 

קבר רחל אמנו וכל מקומות הקדושים. מיוסדת עפ"י התורה 

הנוראה שבליקוטי מוהר"ן... יצא לאור ע"י הר' יודיל בערמאן. 

ס"מ.   16.5 עמ'.  מב  ברסלב.  דפוס   .(1927) עזרת"י  ירושלים, 

מצב בינוני, כתמים ונקבי עש.

הנורא  הסוד  עפ"י  מיוסדת  בעומר,  לל"ג  ותחנה  2. תפלה 

שגילה רבינו... על גדולת רשב"י זצ"ל בתחילת הספר ליקוטי 

מוהר"ן. ירושלים, עזרת"י (1927). דפוס ברסלב. טז עמ', 17.5 

ס"מ. מצב טוב-בינוני. נקבי עש.

פתיחה: $120
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135. Prayer for Holy Sites – Breslev
1. Sha’arei Dema’ot – Tefilah Noraah, to be recited 
at the Western Wall, upon the gravesite of Rachel 
Imeinu and at all the holy sites. Based on the awe 
inspiring teachings of the Likutei Moharan… 
published by Reb Yudel Berman. Jerusalem, (1927). 
Breslev print. 42 pages. 16.5cm. Fair condition, stains 
and moth holes.
2. Tefilah and Techina for Lag Ba’Omer, based on 
the great secret unveiled by [Rabbi Nachman of 
Breslev]…about the greatness of Rabbi Shimon Bar 
Yochai z”l at the beginning of the Likutei Moharan. 
Jerusalem, (1927). Breslev print. 16 pages, 17.5cm. 
Good-fair condition. Moth holes.

Opening Price: $120

136. הגדות של פסח – חסידות 
שלש הגדות של פסח, עם פירושים מגדולי החסידות: 

1. הגדה של פסח, עם סדר הזמנים, עפ"י הקבלה, מהאדמו"ר 

עם  שניה  הוצאה   .1910 תר"ע  לובלין,  מאיזביצא.  יעקב  רבי 

הוספות. (יערי 1780; אוצר ההגדות 2482). 

מאיש  לצבי,  ה'  צמח  ביאור  עם  פסח,  של  הגדה  2. סדר 

אלוקים קדוש רבי צבי הירש מגיד מישרים דק"ק נאדבורנא 

[תלמיד המגיד ממזריטש ורבי מיכל מזלוטשוב] עם תולדות 

אוצר   ;1782 (יערי   .1910 תר"ע  מרמרוש-סיגט,  המחבר. 

ההגדות 2497).

136. Passover Hagaddas – Chassidut
Three Passover Hagaddas with commentaries by 
the greatest Chassidic leaders:
1. Hagadda of Passover, with Seder Hazmanim 
according to the Kabbalah, by Rabbi Ya'akov of 
Izhbitza. Lublin, 1910. Second edition with addi-
tions. (Ye'ari 1780; Otzar Hahagaddot 2482).
2. Seder Haggada Shel Pesah, with the Tzemach 
Hashem Li-Tzvi interpretation, by the holy Rabbi 
Tzvi Hirsh Maggid of Nadvorna [of the disciples 
of the Maggid from Mezerich and Rabbi Michel 
from Zlotchov] with a biography of the author. 
Marmaros-Sighet, 1910. (Ye’ari 1782; Otzar Ha-
Haggadot 2497).
3. Be’er Mayim on the Passover Haggada. Through 
the “Pardess” interpretation, by Rabbi Yosef Moshe 
of Zolozitz [disciple of the Maggid of Mezeritch, 
Rabbi Michel of Zlotchov and Rabbi Levi Yitzchak 
from Berditchov]. Lemberg, 1879.
Varying sizes, good-fair condition, moth damage 
(mainly on the bindings).

Opening Price: $150

137. סידור חמדת ישראל - מונקאטש / סידור 
תפלת-ישראל - קוידינוב 

הגאון  שסידר  האריז"ל  "כוונות  ישראל,  חמדת  1. סידור 

הקדוש המקובל האלוקי... מוהר"ר שמואל וויטאל". מונקא־

טש, תרס"א 1901.

שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו"ר  ע"י  לאור  ויצא  נערך 

הקדוש  מהאדמו"ר  לו  שנמסר  כת"י  עפ"י  אלעזר",  ה"מנחת 

ישראל  רבי  תשובה",  "דרכי  בעל  אביו  הסכמות  משינווא. 

עמרם  בן  משה  רבי  משינווא,  הקדוש  הרב  בני  מוויזניצא, 

גרינווולד ועוד. [4], רעו דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני, נזקי עש 

וכתמים. כריכה מקורית, שדרת עור מפוארת.

137. Siddur Chemdat Yisrael – 
Mukacevo/ Siddur Tefillat Yisrael 
– Koidenav
1. Siddur Chemdat Yisrael, "according to the inten-
tions of the Arizal edited by the Mekubal Rabbi 
Shmuel Vital". Mukacevo, 1901.
Edited and published by Rebbe Chaim Elazar 
Shapira, author of Minchat Elazar, according to 
manuscripts given to him by the Rabbi of Shinova, 
Approbations from his father, author of Darchei 
Teshuva, Rabbi Yisrael of Vizhnitz, sons of the 
Holy Rabbi of Shinova, Rabbi Moshe ben Amram 
Greenwald etc. [4], 276 leaves. 23cm. Good-fair condi-
tion, moth damage and stains. Original binding, fancy 
leather spine.
2. Siddur Tefillat Yisrael, Or HaYashar, Koidenav 
and Karlin version, with Or HaYashar by Rabbi 
Meir Poperosh and Kuntress HaMinhagin by the 
rebbes of Koidenav. Vilna, 1928. Third enlarged 
edition. Published first by Rabbi Yitzchak Perlow 
Rabbi of Vileyka according to the "version of my 
father [Rebbe Shlomo Chaim] of Koidenav and my 
great uncle [Rebbe Aharon] of Stolin". Chassidic 
writings by Rebbe Aharon of Koidenav was added 
to this edition and many other additions. Faulty 
pagination (combined of many leaf countings). 21.5cm. 
Good-fair condition, moth damage, stains and use 
damage. Original binding, worn.

Opening Price: $180

3. ספר באר מים על הגדה של פסח. בדרך פרד"ס. לרבי יוסף 

משה מזאלוזיץ [תלמיד המגיד ממזריטש, רבי מיכל מזלוט־

שוב ורבי לוי יצחק מברדיטשוב]. למברג, [תרל"ט] 1879.

גודל משתנה, מצב טוב-בינוני, נזקי עש (בעיקר בכריכות).

פתיחה: $150

2. סידור תפלת ישראל, אור הישר, נוסח קוידינוב וקרלין, עם 

אור הישר לרבי מאיר פאפרש וקונטרס המנהגים של אדמו"רי 

קוידינוב. ווילנא, תרפ"ח 1928. מהדורה שלישית מורחבת.

ווילייקא  אב"ד  פרלוב  יצחק  רבי  ע"י  לראשונה  לאור  יצא 

ב"נוסח אאזמו"ר [רבי שלמה חיים] מקאיידאנאוו זי"ע ודודי 

נוספו  זו  בהוצאה  זי"ע".  מסטאלין  אהרן]  [רבי  מו"ר  זקני 

מאמרי חסידות מהאדמו"ר רבי אהרן מקוידינוב ועוד הוספות 

מרובות).  דפים  מספירות  (מורכבת  משובשת  פגינציה  רבות. 

שימוש.  ונזקי  כתמים  עש,  נזקי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   21.5

כריכה מקורית, בלויה. 

פתיחה: $180
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חסידות חב"ד
Chabad

138. סידור האר"י עם מאמרי חסידות – ברדיטשוב, 
תקע"ח / קניגסברג, תרי"ב

1. סדר תפלות מכל השנה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, חלק ראשון: 

המילה;  סדר  וברכות;  סעודה  סדר  לחול;  שחרית  תפילת 

המלות  פירוש  עם  חצות.  תיקון  המטה;  על  שמע  קריאת 

ומאמרי חסידות (דא"ח), מהאדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי. 

[ברדיטשוב, תקע"ח 1818]. בהוצאת בנו וחתנו של האדמו"ר 

רבי דוב בער. סידור נוסח חב"ד, עם הלכות ומאמרי חסידות 

המלות  פירוש  לראשונה  נדפס  זו  במהדורה  התניא,  מבעל 

דף.  ו-קסט   ,[1] והקדמה),  שער  דף,   2 (חסר  דזמרה.  לפסוקי 

פגעי  וכתמים.  בלאי  בינוני-גרוע,  מצב  כחלחל,  נייר  ס"מ,   20

עש. אינו כרוך. חתימות, רישומים וחותמות עתיקות. (חתימת 

"הבחור מנחם מענדל בר"ז").

138. Siddur Ha'Ari with Chassidic 
interpretations –Berdichev, 1818 / 
Koenigsberg, 1852
1. Seder Tefillot Mikol HaShana Al Pi Nusach 
Ha'Ari (Daily Prayers for the Whole Year According 
to The Ari's Version), Part 1: Shacharit for week-
days; blessings; prayers at Brit Milah; Kriyat Shma 
before sleep; Tikun Chatzot. Includes explanation 
of difficult words and Chassidic interpretations by 
Rabbi Shneur Zalman of Liadi. [Berdichev, 1818]. 
Published by Rabbi Dov Ber's son and son in law. 
Siddur nusach Chabad, with laws and Chassidic 
interpretation by the Ba'al HaTanya, the meaning 
of words of the Psukei D'Zimra is printed in this 
edition for the first time. (Missing 2 leaves, title page 
and foreword), [1], 6-169 leaves. 20cm, bluish paper, 
fair-poor condition, wear and stains. Moth damage. 
Unbound. Signatures, inscriptions and antique 
stamps. (Signed by "the young Menachem Mendel"). 
2. Seder Tefillot Mikol Hashana Al Pi Nusach 
Ha'Ari, Part 1. "we have toiled to edit it according to 
the (siddur) printed in Berditchov". [Koenigsberg?, 
1852]. 166 leaves. 21cm. Fair-poor condition, wear and 
moth damage, stains, wear and tear. Original worn 
binding. Signatures and inscriptions.
3. Seder Tefillot Mikol Hashana Al Pi Nusach 
Ha'Ari, Part 1and Part 2 (including: intentions for 
immersing in the mikva, prayers for Shabbat and 
chagim, etc.). [Koenigsberg?, 1852]. The volume con-
tains both parts, 3 leaves missing: (title page missing), 
2-166 leaves; (title page missing), 2- 179 leaves (last leaf 
missing). 22cm. Fair condition, moth damage, stains, 
few tears. Old leather binding, worn. Signatures and 
inscriptions.

Opening Price: $900

חלק  ז"ל,  האר"י  נוסח  עפ"י  השנה  מכל  תפלות  2. סדר 

בברדיטשוב".  שנדפס  אותו  עפ"י  להגיהו  "ועמלנו  ראשון. 

[קניגסברג?, תרי"ב 1852]. קפו דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, 

פגעי שימוש ועש, כתמים, קרעים ובלאי. כריכה מקורית בלויה. 

חתימות ורישומים.

3. סדר תפלות מכל השנה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, חלק ראשון, 

וחלק שני (הכולל: כוונת המקוה, תפלות לשבתות ולמועדים, 

ועוד). [קניגסברג?, תרי"ב 1852]. כרך הכולל את ב' החלקים, 

דף  ב-קעט  שער),  (חסר  דף;  ב-קפו  שער),  (חסר  דף:   3 בחסרון 

מעט  כתמים,  עש,  פגעי  בינוני,  מצב  ס"מ.  אחרון). 22  דף  (חסר 

קרעים. כריכה עור ישנה, בלויה. חתימות ורישומים.

פתיחה: $900
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139. חב"ד - שלשה ספרים
ע"פ  ישראל  "תפילות  א-ב,  חלקים  אור,  תורה  1. סידור 

שניאור  אדמו"ר...  והכריע  יסד  כאשר  האר"י...  הקדוש  נוסח 

דוד  אברהם  הכולל [מרבי  שער  עם  לאדי".  מק"ק  זצ"ל  זלמן 

ועוד  אפרים,  שער  החיים,  נתיב  עם  החיים  דרך  לאוואט], 

שערים  שני  טוב-בינוני,  (מצב   .1911 תרע"א  ווילנא  הוספות. 

בלבד, בלאי וקרעים במספר דפים).

2. הגדה של פסח - סוד קדושים, עם פירושים קבליים מרבי 

שניאור זלמן מלאדי ותלמידו רבי אהרן הורוויץ מסטראשע־

לע. ווארשא, תרס"ג 1903. (אינו כרוך).

ווילנא,  מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  תניא,   - אמרים  3. לקוטי 

תרס"ט 1909. (נייר איכותי, שוליים רחבים, אינו כרוך).

גודל משתנה, מצב טוב-בינוני, מעט נקבי עש.

פתיחה: $200

139. Chabad – Three Books
1. Siddur Torah Or, Parts 1-2, "Prayers according 
to the Ari's holy version … as the Rebbe decided 
… Shneur Zalman of Liadi". With Sha'ar HaKollel 
[by Rabbi Avraham David Lavat], Derech HaChaim 
with Netiv Chaim, Sha'ar Efraim, and other addi-
tions. Vilna, 1911. (Good-fair condition, only two sec-
tions, wear and tear to a number of leaves).
2. Passover Haggada – Sod Kedoshim, with kab-
balistic commentaries by Rebbe Shnuer Zalman of 
Liadi and his disciple Rabbi Aharon Horowitz of 
Strashelye. Warsaw, 1903. (Unbound).
3. Likutei Amarim – Tanya, Rabbi Shneur Zalman 
of Liadi. Vilna, 1909. (High-quality paper, wide mar-
gins, unbound).
Varied size, good-fair condition, few moth holes.

Opening Price: $200

140. ספרי רבי אברהם דוד לאוואט - חתימת 
המחבר וחתימות  

אב"ד  לאוואט  דוב  אברהם  רבי  החסיד  הגאון  של  מספריו 

ניקולאייב:

1. ספר בית אהרן והוספות, מפתח לתלמוד ומדרשי חז"ל על 

סדר התורה. ווילנא, תרמ"א 1880. מהדורה ראשונה. הסכמת 

יד  וחתימת  חותמת  מלויבאוויטש.  שמואל  רבי  אדמו"ר  כ"ק 

המחבר "נאום אברהם דוד לאוואט מו"ץ דק' ניקאלאייעב". 

חותמות שונות ורישומי בעלות, מהם: חתימת כת"י וחותמת 

של רבי "אברהם עזריאל ס"ט", חותמת של רבי "אשר אנשיל 

הק'  בניו:  ידי  וחתימות  רישומים  נאדי-פאלו",  אב"ד  וווייס 

חיים אהרן וויס [אב"ד היידלמש], הק' יהודה מנחם וויס, הק' 

ישכר דוב והק' יעקב אליהו. [ראה אודותם חומר מצורף]. [4], 

עובש.  וכתמי  קשים  עש  פגעי  בינוני,  מצב  ס"מ.   33 עמ'.   360

כריכה פגועה.

ווארשא,  א-ב.  חלקים  גיטין.  הלכות  על  נקי,  קב  2-3. ספר 

תרכ"ח 1868. מהדורה ראשונה. הסכמות רבות, מהן הסכמת 

האדמו"ר רבי ברוך שלום, בנו הבכור של ה"צמח צדק". [4], 

טוב,  מצב  איכותי,  נייר  ס"מ.   29 דף.  לט  דף;  כז-נט   ,[1] ד-כו, 

כתמים, כריכה בלויה.

(תקע"ה-תר"ן),  לאוואט  דוד  אברהם  רבי  הגאון  המחבר: 

תלמיד ה"צמח צדק" ומגדולי רבני וחסידי חב"ד. כיהן ברבנות 

הספרים  מחבר  חרסון.  פלך  ניקולאייב,  בעיר  שנה  ארבעים 

"שער הכולל" על סידור אדמו"ר הזקן, "קב נקי" ו"בית אהרן 

והוספות". נכדתו היא הרבנית חנה שניאורסון, אמו של הרבי 

מליובאוויטש, שההדיר את ספרי זקנו הגדול בהוצאת "קה"ת" 

וכתב שם בהקדמה את תולדות חייו. ראה חומר מצורף.

פתיחה: $240
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140. Books by Rabbi Avraham David 
Lavut – Signature of the Author and 
Stamps
Among the books of the Hassid Rabbi Avraham 
David Lavut Av-Beit-Din of Nikolayev:
1. Beit Aharon Vehosafot, index on the Talmud 
and Midrashim of the Sages on the Torah. Vilna, 
1880. First edition. Approbation of the Admor 
Rabbi Shmuel of Lubavitz. Stamp and signature 
of the author “Avraham David Lavut Dayan of the 
congregation of Nikolayev”.
Various stamps and ownership notations, among 
them: signature and stamp of Rabbi Avraham 
Ezriel. The stamp of Rabbi Asher Anshil Weiss, 
Av-Beit-Din of Nadi-Palo, notations and signa-
tures of his sons: the Holy Chaim Aharon Weiss 
[Av-Beit-Din of Heildmash], the Holy Yehudah 
Menachem Weiss, the Holy Yissachar Dov and the 
Holy Ya’akov Eliyahu. [For additional information 
related to them see attached material]. [4], 360 pages. 
33cm. Fair condition, severe moth damage and stains. 
Damaged binding. 
2-3. Kav VeNaki, on Hilchot Gittin. Sections 1-2. 
Warsaw, 1868. First edition. Many approbations, 
among them the approbation of the Admor Rabbi 
Baruch Shalom, eldest son of the Tzemach Tzedek. 
[4], 4-26, [1], 27-59 leaves; 39 leaves. 29cm. Quality 
paper, good condition, stains, worn binding. 
Author: the Ga’on Rabbi Avraham David Lavut 
(1815-1890), disciple of the Tzemach Tzedek and 
among the greatest rabbis and Hassidim of Chabad. 
Served in the rabbinate for forty years in the city of 
Nikolayev. Author of the books Sha’ar HaKolel on 
the composition of Admor HaZaken, Kav VeNaki 
and Beit Aharon Vehosafot. 
His granddaughter, Rabbanit Chana Schneerson, 
mother of the Rabbi of Lubavitz, edited the books 
of his grandfather, published them under Kehot 

Opening Price: $240

141. אוסף ספרי חב"ד
האר"י  נוסח  עפ"י  הכולל,  שער  עם  אור  תורה  1. סידור 

הקיסר  בעד  "תפלה  עב  בדף   .1910 תרע"א  ווילנא,  (חב"ד). 

יר"ה... ניקאלאי אלכסנדראוויטש ומשפחתו". 

דעננבורג,  אב"ד  בטלן  מהרי"ל  שו"ת  יהודה,  זכר  2. ספר 

(תלמיד בעל התניא). ברדיטשוב, תרמ"ט 1889.

3. ספר אור החמה, פירוש על הזהר לרבי אברהם אזולאי, חלק 

ג' ויקרא. ירושלים, תרל"ט 1879. (ש' הלוי 265). הובא לבית 

הדפוס ע"י רבי שניאור זלמן שניאורסון בעל "נימוקי שזבנ"י".

במדבר,  ויקרא,  מלאדי,  זלמן  שניאור  מרבי  תורה,  4. לקוטי 

דברים ועוד. ווילנא, תרס"ד 1903. (חותמות, חתימה והקדשה 

מרבי "יעקב יוסף סלאנים", רבה של חברון).

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $280

141. Collection of Chabad Books
1. Siddur Torah Ohr, with Sha’ar HaKolel, accord-
ing to the version of the Ari (Chabad). Vilna, 1910.
2. Zecher Yehudah, Maharil Batlan responsa, 
Av-Beit-Din of Denenberg (disciple of the Ba’al 
HaTanya). Berdichev, 1889.
3. Ohr HaChama, commentary on the Zohar 
by Rabbi Avraham Azulai, section 3 Vayikra. 
Jerusalem, 1879. (S. HaLevi 265). Printed by Rabbi 
Shneur Zalman Schneerson author of Nimukei 
Shazbani. 
4. Likutei Torah, by Rabbi Shneur Zalman of 
Lyady, Vayikra, Bamidbar, Dvarim and more. 
Vilna, 1903. (Stamps, signature and inscription by 
Rabbi Ya’akov Yosef Slonim, Rabbi of Hebron).
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $280

142. חסידות חב"ד – חמשה ספרים
דרושים  הפורים,  ושער  החנוכה  שער  והוא  אורה,  1. שערי 

שניאורי  בער  דוב  רבי  של  מכתב-יד  מועתקים  וביאורים, 

(האדמו"ר האמצעי). [יוהניסבורג, תר"ך 1860 בערך], "כמש"נ 

בקאפוסט בשנת תקפ"ב". (חסר 8 דף בסופו. רישום בעלים: 

"הנגיד ר' שלמה זלמן ב"ר חיים"). 

2. ספר צמח צדק, שאלות ותשובות משלחן ערוך אבן העזר, 

ווילנא,  מליובאוויטש.  מענדל  מנחם  רבי  מאת  שני,  חלק 

תרל"ב 1871. כרוכים יחדיו, חלקים 1-2 של החלק השני של 

יבום  גיטין,  הלכות  גיטין;  ושמות  גיטין  הלכות  העזר:  אבן 

וחליצה.

3. לקוטי אמרים, הנקרא בשם ספר של בינונים, כולל "אגרת 

מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  מאת  הקודש",  ו"אגרת  התשובה" 

געש־ שרגא  "יחזקאל  בעלים  (חותמות  תרל"ג 1872.  ווילנא, 

טטנער פרעססבורג").

לאר־ [יעקב  להרב  החיים"  "דרך  והוא  ח"ב,  עורך  4. שלחן 

הרב  אדמו"ר  מדברי  דינים  וקיצור  זצ"ל,  מליסא  בערבוים] 

חדושי  המבאר",  "שלחן  ועליהם  ז"ל,  מלאדי  זלמן]  [שניאור 

פיעטרקוב,  אחריהם.  שבאו  ז"ל  האחרונים  מרבותינו  דינים 

תרפ"ו 1926. 

הוצאת  א-ב.  חלקים  בראשית,  מספר  חיים  תורת  5. ספר 

"קרני הוד תורה", שנגהאי, תש"ו [1946]. "הוצאה שני". דפוס 

יד  מכתב  הגהות  בתוספת  תרכ"ו  ווארשא  הוצאת  של  צילום 

הרש"ב. נערך על ידי הרבי ר' מנחם מנדל שניאורסון.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350
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143.  אוסף חוברות ופרסומי חב"ד נדירים
אוסף קונטרסים ופרסומים שונים של חסידות וחסידי חב"ד. 

ניו-יורק וירושלים, תרפ"ט-תשל"ו. 

ישראל,  בארץ  שליט"א  האדמו"ר  ביקור  יומן  החוברות:  בין 

דער  תש"ג;  ירושלים  הקורא,  קול  ארבעה  תרפ"ט;  ירושלים 

שמע ישראל, ניו יארק תרצ"ט; אגרות קודש, ירושלים תרצ"ג; 

וחמש  ארבעים  חגיגת  לרגל  תש"ב  בשנת  שיצאו  קונטרסים 

שנה לישיבות "תומכי תמימים". ועוד פרסומים שונים, רובם 

נדירים. כ-20 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

144. ברית מנוחה – ברדיטשוב, תקס"ה
ספר ברית מנוחה, ביאורים וצירופי ניקוד על פי הסוד ל"שם 

בן ארבע", [מיוחס ל]רבי אברהם מרימון הספרדי. ברדיטשוב, 

[תקס"ז 1807]. הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 

רישומים וחתימות בעלים: "משה ליב ---", "שייך להרב המגיד 

משניות  "חבורה  חותמת  סאדיעגורי...".  דק"ק  מ"מ  ישעיה 

ס"מ.  דף. 20  מ  נוספות.  האר"י". רישומים וחתימות  דבהכנ"ס 

נדפס על נייר ירקרק. מצב בינוני. כתמים. פגעי עש. דף השער 

רופף ומודבק בנייר. כריכה מנותקת.

פתיחה: $200

143. Collection of Booklets and Rare 
Publications of Chabad
Collection of pamphlets and various publications 
of Chabad Hassidism. New York and Jerusalem, 
1929-1976. 
Among the booklets: journal of Admor’s visit to 
Eretz Israel, Jerusalem, 1929; four public appeals, 
Jerusalem, 1943; Der Shema Yisrael, New York, 
1939; Igrot Kodesh, Jerusalem, 1933; Additional 
various publications, the majority of which are rare.
Approx. 20 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $120

144. Brit Menucha – Berditchev, 1805
Brit Menucha, interpretations and vowel-symbol 
combinations according to the Sod] on Shem 
ben Arba [ascribed to] Rabbi Avraham of Rimon 
HaSepharadi. Berditchev, [1807]. Approbation of 
Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev. 
Notations and owner signatures: “Moshe Leib 
---“, “Belongs to Rabbi Yishaya of Sadiguri…”. 
Stamp “Chabura Mishnayot of the Ari Synagogue”. 
Notations and additional signatures. 40 leaves. 
20cm. Printed on greenish paper. Fair condition. 
Stains. Moth damage. Title page loose and glued with 
paper. Detached binding. 

Opening Price: $200

142. Chabad – Five Book
1. Sha’arei Orah: Sha’ar Ha-Hanukkah and Sha’ar 
Ha-Purim, interpretations and explanations copied 
from Rabbi Dovber Schneuri’s (the middle Admor) 
manuscript. [Johannesburg, c.1860], “printed like 
the 1822 edition”. (Missing 8 leaves at the end. 
Owners’ caption: “Rabbi Shlomo Zalman son of 
Rabbi Chaim”).
2. Tzemach Tzeddek, Shulchan Aruch, Even Ha-
Ezer responsum, vol. 2 by Rabbi Menachem Mendel 
of Lyubavichi. Vilna, 1871. Bound with vol. 1-2 of 
Even Ha-Ezer’s part 2: Hilchot Gittin and Shemot 
Gittin; Hilchot Gittin, Yibum Ve-Chalitza.
3. Likutei Amarim, known as the Sefer Shel 
Beinonim, includes “Igeret Ha-Teshuva” and 
“Igeret Ha-Kodesh”, by Rabbi Shneur Zalman of 
Lyady. Vilna, 1872. (Owners’ ink stamps “Yechezkel 
Sheraga Geshtetner Pressburg”).
4. Shulchan Orech Vol. 2: “Derech Ha-Chaim” 
by Rabbi [Ya’akov Lorberbaum] of Lissa, and the 
Kitzur Dinim based on the teachings of the Admor 
Rabbi [Shneur Zalman] of Liadi and the “Shulchan 
Ha-Meva’er”, halachic novellaes by later sages. 
Piotrkov, 1926.
5. Torat Chaim on Bereshit, Vol. 1-2. Published 
by “Karnei Hod Torah”, Shanghai, [1946]. “Second 
edition”. Stereotype print of the 1866 Warsaw 
edition with added glosses based on the Rashav's 
manuscript. Edited by Rabbi Menachem Mendel 
Schneerson.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $350

קבלה
Kabbalah
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145. ספרי קבלה שנדפסו בקוריץ 
משה  לרבי  רימונים  פרדס  ספר  קצור  הרמון,  פלח  1. ספר 

מפאנו).  (הרמ"ע  עזריה  מנחם  מרבי  (הרמ"ק),  קורדיבירו 

ובסופו נוסף ספר פירוש עבודת יום הכפורים, למוהר"ר משה 

"יצחק  בשער:  חתימות   .[1786 [תקמ"ו  קארעץ,  קורדואירו. 

מאיר ---", "אברהם אבלי במוהר---".

[גיקטיליא].  קרניטול  בן  יוסף  לרבי  צדק,  שערי  2. ספר 

קארעץ,  גיקטיליא.  יוסף  לרבי  הניקוד,  שער  נוסף  ובסופו 

תקמ"ה [1785].

3. ספר צמח צדיק, דרושים מהאריז"ל, עם הגהות רבי יעקב 

צמח. ובסופו נוסף "סוד מצות מילה מהאר"י זלה"ה". קארעץ, 

[תקמ"ה 1785]. מהדורה ראשונה.

בבית הדפוס בקוריץ נדפסו באותן השנים ספרי קבלה רבים, 

ורבי  צמח  יעקב  רבי  לספרי  ראשונות  מהדורות  מהם  הרבה 

לימוד  כתבי-יד.  בהעתקות  רק  אז  עד  שנפוצו  פופרש,  מאיר 

הקבלה שהיה עד אז נחלת יחידי סגולה, הפך באותה תקופה 

שהתפשטה  החסידות  תנועת  בעקבות  הרבים,  לנחלת 

145. Kabbalah Books Printed in Korets
1. Pelah Ha-Rimon, an abbreviated version of 
Rabbi Moshe Kordovero's Pardess (the Ramak), 
by Rabbi Menachem Azaria (of Pano). With the 
Peirush Avodat Yom Ha-Kippurim by Rabbi 
Moshe Kordovero added at the end. Korets, [1786]. 
Signatures on the title page: “Yitzchak Meir”, 
“Avraham son of...".
2. Sha’arei Tzeddek, by Rabbi Yosef Karnitol 
[Gikatilla]. With the "Sha'ar Ha-Nikud”by Rabbi 
Yosef Gikatilla added at the end. Korets, [1785].
3. Tzemach Tzaddik, Arizal interpretations, with 
glosses by Rabbi Ya’akov Tzemach. With the “Sod 
Mitzvat Mila” by the Arizal added at the end. 
Korets, [1785]. First edition.
Many Kabbalah books were printed in Korets 
through those years, many of which are first edi-
tions of books authored by Rabbi Ya’akov Tzemach 
and Rabbi Meir Poppers. The study of Kabbalah, 
which until then was learned by the select few 
became more accessible to the wide public at that 
time, following the Chasidic movement which 
spread through Russia, Poland and Lithuania.
3 volumes, about 20cm. Generally in good condition. 
Censorship ink-stamps and signatures. Rebound.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection – 
“Ginzei Israel”.

Opening Price: $900

146. ספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל – קארעץ, 
תקמ"ה - חתימות

חיים  רבי  תלמידו  מפי  הקדוש,  האר"י  תורת  חיים,  עץ  ספר 

בעלים:  חתימות   .[1785 [תקמ"ה-תקמ"ו  קארעץ,  ויטאל. 

אל־ רבי  של  ממשפחתו  [כנראה  מבראד"  הלוי  שור  "ישראל 

כסנדר סנדר שור בעל "תבואות שור"]. קלב דף. 31 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני, כתמים ובלאי, קרעים בדף השער. מעט סימני עש. 

כריכה בלויה.

פתיחה: $100

146. Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital – 
Korets, 1785 – Signatures
Etz Chaim, Ari z”l’s teachings, by his disciple Rabbi 
Chaim Vital. Korets, [1785].
Owners’ signatures: “Israel Shor Ha-Levi of Brod” 
[apparently related to Rabbi Alexander Sander Shor 
author of the “Tevuot Shor”]. 132 leaves. 31cm. Good-
fair condition, stains and wear, tears on the title page. 
Few moth marks. Worn binding.

Opening Price: $100

בארצות רוסיה פולין וליטא.

3 כרכים, כ-20 ס"מ. כללית במצב טוב. חותמות וחתימות צנזור. 

כריכות חדשות.

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

פתיחה: $900
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147. רזיאל המלאך (רוסיה-פולין)
תר"ח- פולין,  [רוסיה-  קדמאה.  דאדם  ספרא  המלאך,  רזיאל 

תר"י בערך 1850?]. 

הסגולה  מובאת  הספר  בהקדמת  רבים.  קבליים  ציורים 

המיוחדת שבהחזקת ספר זה: "... מי זכה ללמוד בו בקדושה 

צריך  רק  בניו...  ולבני  ולבניו  לעצמו  לו  הוא  זכה  ובטהרה, 

לנהוג בו כבוד... רק שהוא בביתו גנוז אצל כספו וזהבו, בודאי 

ינצל מן שרפה ומן שוד ושבר, כדאיתא בזה הספר דף מ' ע"א".

קאטלער  מתתיהו  ר'  בן  חיים  "אריה  ר'  של  בעלות  רישומי 

חדשה  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.  דף, 22   40 סלאבאדקע".  דק"ק 

בתקליטור  הרשומה  למהדורה  מתאים  חצי-עור.  מפוארת, 

מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0175562.

פתיחה: $250

147. Raziel HaMalach (Russia-Poland)
Raziel HaMalach. [Russia-Poland, c. 1850?].
Many Kabalistic drawings. In the introduction, 
the special segula for one who owns this book: "… 
He who merits studying it in holiness and purity, 
merits for himself and his children and grandchil-
dren … but he must treat it with respect … only it 
is kept in his home with his silver and gold, he will 
surely be saved from fire and theft and disaster, as 
written in this book Leaf 40, page 1". 
Owners' inscriptions by "Aryeh Chaim ben R' 
Mattityahu Kotler of Slobodka". 40 leaves, 22cm. 
Good condition. Fancy new cover, semi-leather.
Matches the edition listed in the Bibliography 
Institute CD Listing 0175562.

Opening Price: $250

148. רזיאל המלאך - מהדורת למברג, (1804?)
למברג,  המלאך.  רזיאל  לו  שנתן  קדמאה  דאדם  ספרא,  זה 

.(?1804)

 Lemberg, Gedruckt bei Jides Rosanes  1804 בשער: 

הספרים  אחד  זהו  ראזאניש].  יהודית  בידי  נדפס  [למברג, 

שיוחסו בזיוף לדפוס יהודית ראזאניש הרבנית מלבוב. (עיין 

נדפסו  ולא  יהודית  לדפוס  בזיוף  שיוחסו  "ספרים  יערי,  א' 

148. Raziel HaMalach, – Lemberg 
Edition, (1804?)
Raziel HaMalach,. Lemberg, (1804?).
On the title page: Lemberg, Gedruckt bei Jides 
Rosanes, 1804 [Lemberg, printed by Yehudit 
Rosanes]. This is one of the books affiliated to 
the Yehudit Rosanes print forgery. (See Ya’ari A., 
“Books which were falsely affiliated to the Yehudit 
print, but were not printed by her”, Kiryat Sefer, 21, 
#59). The book was apparently printed in Lemberg 
around 1834. 42 leaves. 23cm. Good-fair condition, 
wear, light moth damage, stains. Glued paper on the 
edges of the title page. Old, semi-leather binding.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection – 
“Ginzei Israel”.

Opening Price: $200

אצלה", קרית ספר, כא, מס' 59). כנראה הספר נדפס בלמברג 

טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   23 דף.  מב   .1834 בערך  תקצ"ד  בשנת 

בלאי, פגעי עש קלים, כתמים. הדבקת נייר בשולי עמוד השער. 

ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף  ישנה.  חצי-עור  כריכת 

מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $200

149. רזיאל המלאך – למברג, תרכ"ה - עם הגהות 
המגיד מקוזניץ

למברג,  מקוזניץ.  המגיד  הגהות  עם  המלאך,  רזיאל  ספר 

[תרכ"ה] 1865. 

המלאך... והוספנו  רזיאל  לו  שנתן  קדמאה,  דאדם  ספרא  "זה 

אלוקים  מהאיש  הזה,  הקדוש  הספר  על  יקרות  הגהות  כעת 

[מהדורה  זי"ע"  קאזניץ  דק"ק  המגיד  הרב  מאד,  נורא  קדוש 

ראשונה של הגהות אלו].

אלייהו  לי  "הלא  מזרחי:  בכת"י  הכריכה,  בדף  בעלים  חתימת 

פגועה  כריכה  טוב,  מצב  כחלחל,  נייר  ס"מ.  עמ', 23  סד  חיים". 

ומנותקת. 

פתיחה: $180
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149. Raziel HaMalach, – Lemberg, 1865 
– with Glosses by the Koznitz Magid
Raziel HaMalach, – Lemberg, 1865 – with Glosses 
by the Koznitz Magid
Raziel HaMalach,, with glosses by the Koznitz 
Magid. Lemberg, 1865.
"This book by Adam, given to him by the angel 
Raziel… we have added glosses by the Godly 
man, the Rabbi HaMagid of Koznitz" [first edition 
of these glosses]. Owners' inscription: "Eliyahu 
Chaim". 64 pages, 23cm. Bluish paper, good condition, 
damaged detached cover. 

Opening Price: $180

150. זכרון מנחם / תורת נתן - ספרי פירושים על 
הזהר 

מנדל  מנחם  רבי  זהר.  תיקוני  על  פירוש  מנחם,  זכרון  ספר 

בודיק. למברג, תרל"ה 1875. מהדורה יחידה.

משיב  מנחם  מהם  רוחק  אשר  ביתו  אנשי  ינוחמו  בו  "אשר 

בנס־ יד  ולו  ובמע"ט,  ובחסידות  בתורה  הגדול  הרב  נפשם... 

מרת  החשובה  האשה  זוגתו  ע"י  הדפוס  לבית  הובא  תרות... 

(תקפ"ה-תרל"ה,  בודק  מנדל  מנחם  רבי  המחבר  ריזע...". 

ותלמיד  חסיד  ומקובל,  גאון  צא),  עמ'  ב'  לחסידות,  אנצי' 

האדמו"רים: רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, רבי מאיר מפרימי־

שלן ורבי שלום מבעלז. מחבר הספרים: "מפעלות הצדיקים", 

"מעשה הצדיקים" ועוד.

מהמקובל  האר"י,  וכתבי  הזהר  על  נתן,  תורת  ספר  עם:  כרוך 

הצפתי, רבי נתן שפירא בעל "מצת שמורים". עם ספר עטרת 

תרמ"ה  למברג,  צפת.  מהעיר  שלמה  רבי  מהמקובל  שלמה, 

1884. מהדורה ראשונה מכת"י. [1], קז דף; נב; יא, [1] דף. 22.5 

עש.  נקבי  ומעט  קלים  קרעים  טוב-בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ. 

כריכה מקורית, בלויה.

פתיחה: $120

150. Zichron Menachem / Toraht 
Natan – Commentary Book on the 
Zohar 
Zichron Menachem, commentary on Tikkunei 
Zohar. Rabbi Menachem Mendel Budick. Lemberg, 
1875. Only edition. 
The author, Rabbi Menachem Mendel Budick 
(1825-1875, Encyclopedia of Hassidism, 2, page 91), 
a genius and Kabbalist, Hassid and disciple of the 
Admorim: Rabbi Yitzchak Eizik of Zidichov, Rabbi 
Meir of Premishlan and Rabbi Shalom of Belz. 
Author of the books: Mifalot HaTzadikim, Ma’aseh 
HaTzadikim and more. 
Bound with: Toraht Natan, on the Zohar and the 
writings of the Ari, by the Kabbalist from Safed, 
Rabbi Natan Shapiro author of Matzaht Shimurim. 
Includes the book Ateret Shlomo, by the Kabbalist 
Rabbi Shlomo from the city of Safed. 
Lemberg, 1884. First edition. [1], 107 leaves; 52; 11, 
[1] leaf. 22.5cm. Dry paper, good-fair condition, slight 
tears and few moth holes. Original worn binding. 

Opening Price: $120

151. שולחן ערוך האר"י – חותמות האדמו"ר 
מסקרנביץ - הרב הראשון של בני ברק

"שלחן ערוך של רבינו יצחק לוריא" [האר"י]. וילנא, תרמ"א 

 .1880

מסקר־ קאליש  צבי  יוסף  רבי  האדמו"ר  של  בעלות  חותמות 

האדמו"ר  של  חתנו  וורקא,  משושלת  (תרמ"ו-תשי"ז),  נביץ 

רבי יעקב יצחק מביאלא. כיהן כאב"ד בעיר קארטשוב, ומשם 

ע"י חסידי סקרנביץ  ברק  בני  של  כרבה הראשון  נקרא לכהן 

ובראשם רבי יצחק גרשטנקורן, מייסד העיר. 66, 92-66 עמ'. 

17 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. דפים רופפים. דף שער בלוי. שער 

מעטפת מודבק על הכריכה. רישומים.

פתיחה: $100

151. Shulchan Aruch HaAri – Stamps 
of Admor of Skernovitz – First Rabbi of 
Bnei Brak
Shulchan Aruch of Rabbi Yitzchak Luria [the Ari]. 
Vilna, 1880. 
Ownership stamp of the Admor Rabbi Yosef Zvi 
Kalish of Skernovitz (1886-1957) of the Warka 
dynasty, son-in-law of the Admor Rabbi Ya’akov 
Yitzchak of Biala. Served as Av Beit Din in the city 
of Kartshov and later on was summoned to serve as 
first rabbi of Bnei Brak. 66, 66-92 pages. 17cm. Fair 
condition. Stains. Loose leaves. Worn title page. Title 
cover glued to binding. Notations. 

Opening Price: $100
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152. שער היחודים – למברג, 1855
ספר שער היחודים, צדיק יסוד עולם [פירוש על מגלת רות, 

וויטאל,  חיים  רבי  מאת  שבת,  של  שירים  ופירוש  הפנים]  עם 

על-פי תורת רבו האר"י. למברג, [תרט"ו] 1855. "חלק ראשון" 

ספרים  ארבעה  נזכרים  הדפוס  לבית  המביא  בהקדמת   –

נוספים שאמר להדפיסם בחלק שני, ולא באו בדפוס. 

"אזמר  האר"י:  שירי  על  פירוש  קבליים.  ואיורים  קמיעות 

היכלא  ו"בני  דשבתא"  בצפרא  לסעודתא  "אסדר  בשבחין", 

דכסיפין למחזי זיו דזעיר אנפין". [2], מד, מז-נח דף, 24 ס"מ. 

מעט  אמנותי.  שיקום  משוקמים  רבים,  פגעי-עש  טוב.  מצב 

כתמים. קרעים קלים בשולי מספר דפים. כריכת קרטון חדשה.

פתיחה: $150

153. סידור הרש"ש - עותק שלם
סידור תפלה, להרב הקדוש רבי שלום שרעבי, סידור כוונות 

ירושלים,  חלקים.  ט'  ומהרח"ו.  האר"י  כתבי  עפ"י  הקבלה 

ירושלים  מגדולי  הסכמות  צוקערמאן.  דפוס   .1916 תרע"ו 

ומה"דרכי תשובה".

בשנת  ורק  יד,  בכתב  רבות  שנים  במשך  היה  הרש"ש  סידור 

ובחו"ל  בירושלים  המקובלים  גדולי  אצל  הוחלט  תרע"ו 

את  שקידשו  אלוקים  יראי  ע"י  ובטהרה  בקדושה  להדפיסו 

על  נדפס  הסידור  ההדפסה.  בעת  ובתעניות  בטבילות  עצמם 

נייר משובח במספר עותקים מצומצם ובתשעה חלקים. (נדיר 

למצוא עותק שלם שלא הורכב מחלקים ממקורות שונים).

חלק א: [2], פו דף; חלק ב: קסא דף; חלק ג: לו דף; חלק ד: קטו 

המלים  הראשון  העמ'  מראש  הושמטו  שלפנינו  (בהדפסה  דף. 

"חלק רביעי"); חלק ה: מד דף; חלק ו: יב דף; חלק ז: צט, ס-סג, 

[1] דף; חלק ח: סט דף; חלק ט: כא דף. 

טוב,  מצב  איכותי,  נייר  ס"מ.   22 יחד,  כרוכים  החלקים  ט'  כל 

אחורית.  ובכריכה  אחרונים  בדפים  עש  פגיעות  קלים,  כתמים 

כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה: $250

152. Sha'ar HaYichudim – Lemberg, 1855 
Sha'ar HaYichudim, Tzaddik Yesod Olam 
[Commentary on the Book of Ruth] and explanation 
of Shabbat songs, by Rabbi Chaim Vital according 
to his Rabbi, the Ari. Lemberg, 1855. Part 1 – In the 
introduction four more books are mentioned which 
they intended to print in Part 2, but never printed. 
Kabalistic amulets and illustrations. Commentary 
on the Ari's songs. [2], 44, 47-58 leaves, 24cm. Good 
condition. Much moth damage, artistically restored. 
Few stains. Minor tears to margins of several leaves. 
New cardboard cover.

Opening Price: $150

153. Siddur Ha-Rashash – Complete 
Copy
Siddur Tefilah Le-Ha-Rav Ha-Kadosh Rabbi Shalom 
Shar'abi, Siddur Kavanot Ha-Kabbalah according to 
writings of Ha-Ari and Rabbi Hayim Vital. 9 parts. 
Jerusalem 1916, Zuckerman printing.
Siddur Ha-Rashash existed for many years only 
as a manuscript, it is only in 1916 that the great 
Kabbalists of Jerusalem and abroad decided to print 
it in sanctity and purity by G-d fearing men sanc-
tifying themselves by fasts and immersions during 
printing. The Siddur was printed on quality paper 
in a small number of copies and in 9 parts. (It is rare 
to find a complete set not composed of parts from 
various sources).
Part 1: [2], 86 leaves. Part 2: 161 leaves. Part 3: 36 leaves. 
Part 4: 115 leaves (in this printing the words " fourth 
part" were omitted from head of first page). Part 5: 44 
leaves. Part 6: 12 leaves. Part 7: 99, 60-63,1 leaves. Part 
8: 69 leaves. Part 9: 21 leaves.
All nine volumes are bound together, 22cm. High qual-
ity paper, good condition, light stains, moth damage on 
the last leaves and back binding. Original, detached 
binding.

Opening Price: $250

154. ספר הזוהר - קושטא, תצ"ו / תקס"ז
1. ספר הזהר, בראשית. קושטאנדינא, תקס"ז 1807. חתימות 

 21 דף.  חי  רנא,   ,[6] (לאדינו).  מזרחי  בכת"י  בעלים  ורישומי 

ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגיעות בשער ובדפים הראשו־

נים. כריכה חדשה.

חותמות   .1736 תצ"ו  קושטאנדינא,  שמות.  הזהר,  2. ספר 

מלאמז-קאצק.  מורגנשטרן  מאיר  יחיאל  רבי  האדמו"ר 

חותמות ורישומי בעלים. [1], רעט דף. 20 ס"מ. מצב טוב, מעט 

כתמים ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $180
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154. The Zohar – Constantinople, 1736 
/ 1807 
1. Zohar, Bereshit. Constantine, 1807. Signatures 
and owners’ signatures in Oriental (Ladino) cal-
ligraphy. [6], 251, 18 leaves. 21cm. Good-fair condition, 
stains and damages on the title page and first pages. 
Rebound. 
2. Zohar, Shemot. Constantine, 1736. Ink stamped 
by Rabbi Yechiel Meir Morgenstern of Lomza-
Kotzk. Ink stamps and ownership inscriptions. [1], 
279 leaves. 20cm. Good condition, few stains, worn. 
Rebound.

Opening Price: $180

155. ספר פעמון ורימון - חתימת רבי אליעזר לאזי 
/ דפי כת"י

עסיס  ספר  בקבלה:  חיבורים  שני  מכיל  ורימון,  פעמון  ספר 

רבי  מאת  לרמ"ק],  רימונים  פרדס  מספר  [קיצור  רמונים 

עזריה  מנחם  רבי  מאת  הרמון,  פלח  וספר  גאליקו,  שמואל 

מפאנו. אמשטרדם, [תס"ח 1708].

בשער הספר חתימה [ומעליה העברת קולמוס למחיקה] של 

רבי "אליעזר לאזי הלברשטט".

האחורית.  הכריכה  ובדף  השער,  לפני  כרוכים  כת"י  עמ'  כ-6 

הכותב  ההדפסה.  מתקופת  קדום  אשכנזי  בכת"י  קבלה  עניני 

מציין באחד המקומות: "עיין בספר שלי מלאך הברית".

הגאון רבי אליעזר לאזי (תק"א-תקע"ד), מגדולי דורו. אב"ד ג' 

קהילות אה"ו [אלטונא, המבורג, ונדסבק]. בעל "משנת דרבי 

אליעזר". ראה אודותיו פריט 408. [4], פח דף, [1] דף מקופל 

עם צורת האילן. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. פגעי עש. 

בטקסט.  פגיעה  עם  הכת"י  דפי  בשולי  בלאי  רופפים.  דפים 

חותמות. כריכת קלף פגומה.

פתיחה: $400

155. Pa'amon V'Rimon – Signature of 
Rabbi Eliezer Lazi / Handwritten 
Leaves
Pa'amon V'Rimon, two kabalistic compilations: 
Assis Rimonim [a summary of Ramak's Pardes 
Rimonim] by Rabbi Shmuel Galinko, and Pelach 
HaRimon, by Rabbi Menachem Azarya de Fano. 
Amsterdam, [1708].
A signature on title page [above the signature 
an erasure by quill pen] by Rabbi "Eliezer Lazi 
Halberstadt".
c. 6 pages of manuscript bound before title page 
and on back cover leaf. Kabalistic topics in early 
Ashkenasi handwriting from the time of the print-
ing. The writer notes in one place: "See my book 
Malach HaBrit".
Rabbi Eliezer Lazi (1741-1814), a leader of his gen-
eration. Rabbi of the three communities [Altona, 
Hamburg, Wandsbek). Author of Mishnat D'Rabbi 
Eliezer. See Item 408. [4], 88 leaves, [1] leaf folded. 
20.5cm. Good-fair condition. Stains. Moth damage. 
Loose leaves. Wear to margins of manuscript leaves with 
damage to text. Stamps. Damaged parchment cover. 

Opening Price: $400 
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156. Shomer Emunim – Amsterdam, 1736 
Shomer Emunim, two arguments on kabbalah, with 
Mevo Petachim, Likutei Orot Nitzotzot U'Klalim 
Scattered throughout the Ari's Writings and kaba-
listic responsa. By Rabbi Yoseph Irgas. Amsterdam, 
[1736]. First edition. Two title pages, the first illus-
trated. Another title page for Mevo Petachim. 
Approbation by Livorno Rabbi Emanuel Chai Riki 
and Rabbi Malachi HaCohen (who wrote a poem 
extolling the author, Leaf 59/2). Owner's handwrit-
ten signatures: Y.B.E. [2], 79 leaves. [Perhaps 2 more 
leaves are missing at end?]. 21.5cm. Fair-poor condition, 
moth damage with omission, stains. Worn old cover.

Opening Price: $200

156. שומר אמונים – אמשטרדם, תצ"ו
ספר שומר אמונים, שני ויכוחים על הקבלה, עם מבוא פתחים, 

האר"י  בכתבי  המפוזרים  וכללים  ניצוצות  אורות  ליקוטי 

אמשטרדם,  אירגאס.  יוסף  רבי  מהמקובל  בקבלה.  ושו"ת 

[תצ"ו 1736]. מהדורה ראשונה. שני שערים הראשון מצוייר. 

שער נוסף לקונטרס מבוא פתחים. 

הסכמת רבני ליוורנו רבי עמנואל חי ריקי ורבי מלאכי הכהן 

בעלים  חתימות  נט/2).  דף  המחבר,  בשבח  שיר  כתב  (שאף 

בכת"י: "יב"ע". [2], עט דף. [אולי חסר 2 דפים נוספים בסוף?]. 

21.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש עם חסרון, כתמי פטריה. 

כריכה ישנה ובלויה. 

פתיחה: $200

157. חמדת ימים – ונציה, תקכ"ג
ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י, 

חלקים א-ד, [מחבר לא-ידוע]. ונציה, [תקכ"ג 1763]. מהדורה 

שלישית. במהדורה זו נחלק הספר לארבעה חלקים בארבעה 

כרכים.

בחלק מהכרכים תיקונים רבים ומספר הגהות [בענייני קבלה] 

בכת"י מזרחי.

במרכזו  עומדים  מחברו  זהות  ושאלת  ימים"  "חמדת  הספר 

של פולמוס סוער, הגאון רבי יעקב עמדין היה הראשון שיצא 

157. Chemdat Yamim – Venice, 1763 
Chemdat Yamim, Musar and customs based on 
Kabbalah and Ari z”l teachings, volumes 1-4, [un-
known author]. Venice, 1763. Third edition. The 
book was divided into four parts in four separate 
volumes in that edition.
Some of the volumes contain numerous corrections 
and several [Kabbalah related] glosses in Eastern 
handwriting.
The “Chemdat Yamim” and the identity of its author 
remain at the center of a heated polemic. The Gaon 
Rabbi Ya’akov Emden was the first to vehemently 
oppose that book, claiming that it was authored by 
Nathan Ha-Azati – Shabtay Zvi’s “prophet”, and that it 
was filled with Shabtay affiliated concepts. Following 
Rabbi Ya’akov Emden, many congregations banned 
the book. Others opposed and tried to save the 
book’s honor. They were led by Rabbi Menachem 
Menchin Halperin – a Jerusalem Mekubal – in his 
book “Kevod Chachamim”, which, among other 
things, pointed out the fact that the book was ap-
proved and recommended by great rabbis. 
The identity of this book’s author remains unknown. 
(Refer to A Ya’ari, “Ta’alumat Sefer”; D.S Kosovski, 
“Otzar Chemdat Yamim”). 26cm. Volumes vary in 

 - העזתי  נתן  הוא  מחברו  כי  וטען  רבה,  בחריפות  הספר  נגד 

שבתאיים.  ברעיונות  מלא  הספר  וכי  צבי,  שבתי  של  "נביאו" 

זה.  חיבור  רבות  קהילות  החרימו  עמדין  יעקב  רבי  בעקבות 

המקובל  ובראשם  הספר,  כבוד  על  להגן  אחרים  יצאו  מנגד, 

הירושלמי רבי מנחם מענכין היילפרין בספר "כבוד חכמים", 

ולה־ להסכמתם  זכה  הוא  כי  העובדה  על  היתר  בין  שהצביע 

מחברו  מיהו  הוכרע  לא  היום  עד  גדולים.  רבנים  של  מלצתם 

והאם היה מקובל או שבתאי. (ראה: א' יערי, "תעלומת ספר"; 

משתנה  מצב  ס"מ.   26 ימים").  חמדת  "אוצר  קוסובסקי,  ד"ש 

השער  מנוסח  בחלק  אדומה  דיו  בינוני).  עד  (טוב  הכרכים  בין 

ובכותרות פרקים. מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן – 

"גנזי ישראל".

פתיחה: $400

conditions (Good-fair condition). Parts of the title pages 
are printed in red ink as well as the chapter headers.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection – 
“Ginzei Israel”.

Opening Price: $400
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158. ספר קרניים – חתימות והגהות
ספר קרניים, עם פירוש "דן ידין", רבי שמשון מאוסטרופולי. 

אמשטרדם, [תקכ"ה 1765].

מספר הגהות ארוכות וקצרות בנושאי קבלה, בכת"י אשכנזי 

מתקופת ההדפסה. חתימות בעלות של "הצעיר גבריאל בכ"ר 

מצורף],  חומר  ראה  טבריה,  [מרבני  סתהון"  מנצור  אלעזר 

בינוני.  מצב  ס"מ.   20 דף.  כה   ,[3] מצליח".  אברהם  ו"יחזקאל 

כריכת  קצוצות.  מההערות  חלק  הדפים,  בשולי  בלאי  כתמים. 

עור בלויה. 

פתיחה: $250

158. Sefer Karnayim – Signatures and 
Glosses 
Sefer Karnayim, with commentary Dan Yadin, 
Rabbi Shimshon of Astropoly. Amsterdam, [1765].
Number of glosses in matters of Kabbalah, in 
Ashkenazi handwriting from the period of the 
printing. Ownership signatures of “young Gavriel 
son of Eliezer Mantzur Sathon” [among the rabbis 
of Tiberias, see attached material], and “Yechezkel 
Avraham Matzliach”. [3], 25 leaves. 20cm. Fair condi-
tion. Stains. Leaf margins worn, some comments cut 
off. Worn leather binding. 

Opening Price: $250

159. שפע טל - פרנקפורט דמיין, 1719
שבתי  רבי  מאת  הקבלה,  לחכמת  מפתח  טל,  שפע  ספר 

 .[1719 [תע"ט  דמיין,  פרנקפורט  מפראג.  הורוויץ  שעפטל 

מהדורה שניה.

עד,   ,[2] רבים.  קבליים  איורים  עם  היסודיים,  הקבלה  מספרי 

בעיקר  קרעים,  ובלאי,  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 דף.  עו-פ 

בדפים ראשונים ואחרונים. כריכה בלויה.

פתיחה: $100

159. Shefa Tal – Frankfurt am Main, 
1719 
Shefa Tal, an index to kabalistic wisdom, by Rabbi 
Shabtai Sheftel Horowitz of Prague. Frankfurt am 
Main, [1719]. Second edition. 
One of the basic books of kabbalah, with many ka-
balistic illustrations. [2], 74, 76-80 leaves. 32cm. Fair 
condition. Stains and wear, tears, especially to first and 
last leaves. Worn cover.

Opening Price: $100

160. שפע טל – שער מזויף 
ספר שפע טל לברכה, רבי שבתי הורוויץ. [ורשה תר"ל 1870. 

הרא־ במהדורה  כמו  מטעה  באופן  מופיעים  המהדורה  פרטי 

שונה, הנאוויאה (הנאו), שע"ב 1612]. 

אוצרות  בגנזי  וסתומים  נעולים  חדרים  לפתוח  "מפתחות 

סודות חכמת הקבלה". חיבור קבלי חשוב, המבוסס על קבלת 

ציורים  עם  רימונים".  "פרדס  וספרו  קורדובירו  משה  רבי 

קבליים. נ, [24] דף, 32.5 ס"מ. שער מעטפת נוסף צהוב (קרוע). 

קלים.  עש  נקבי  מנותקים.  דפים  טוב-בינוני.  מצב  יבש,  נייר 

תיקונים בכת"י. כריכה ישנה.

פתיחה: $100

160. Shefa Tal – Forged Title Page
Sefer Shefa Tal Livracha, Rabbi Shabtai Horowitz. 
[Warsaw, 1870. Details of the edition are incorrect; 
they appear as listed in the first edition, Hanau, 1612].
“Keys to open blocked and locked chambers in the 
obscure wisdom of mysticism”.
Significant Kabbalistic composition, based upon the 
Kabbalah of Rabbi Moshe Cordovero and his book 
Pardes Rimonim. Includes Kabbalistic illustrations. 
50, [24] leaves, 32.5cm. Additional yellow title cover 
(torn). Dry paper, good-fair condition. Detached leaves. 
Minor moth holes. Handwritten corrections. Old binding. 

Opening Price: $100
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161. אוסף ספרי קבלה
1. ברית יצחק, פירוש על האדרא. רבי יצחק אייזיק חבר. עם 

ליקוטי הגר"א. וורשא, תרמ"ח 1888.

עם:  כרוך  תרנ"ד 1894.  קראקא,  בינה.  קנה  חכמה  2-3. קנה 

ספר הקנה, קראקא תרנ"ד 1894.

קרא  אביגדור  [רבי  הקנה  ספר  מבעל  הפליאה,  4. ספר 

מפראג]. פרעזמישל (פרמישלה, פשמישל), תרמ"ד 1883.

מבוא  ספר  עם  האמת.  לחכמת  מבוא  אמונים,  5. שומר 

פתחים. רבי יוסף אירגאס. למברג, [תר"ך] 1859. 

גודל ומצב משתנים, פגעי עש.

פתיחה: $150

162. פירוש התפלה על הפרנסה - עם רישומים 
בכת"י המחבר

רבי  מאת  כהנים,  בברכת  אשר  הפרנסה,  על  התפלה  פירוש 

ס'  בעהמ"ח  פוחאף  ק"ק  פה  החונה  דייטשלענדער  שמואל 

מראה הלבנון ומדות טובות. ברודי, (תרל"ט) 1879. מהדורה 

יחידה.

פירוש קבלי על השמות הקדושים של התפלה.

בשער רישומים בכת"י המחבר, שהכנסות הספר קודש לעניי 

החכם  הרב  ליד  הסכום  למסור  לא"פ  "ימחול  ישראל.  ארץ 

מוהר"ר עזריאל ה"ה [=הילדסהיימר] בבערלין, בשמי".

הרבנים  אוצר  (תקס"ו-תרמ"ג,  דויטשלנדר  שמואל  רבי 

מצב  ס"מ.   15.5 עמ'.  טז   ,[1] (סלובקיה).  בפובא  רב   ,(19100

טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $120

161. Collection of Kabbalah Books 
1. Brit Yitzchak, commentary on the Adra. Rabbi 
Yitzchak Eizik Chaver. Includes Likutei HaGra. 
Warsaw, 1888.
2-3. Kneh Chochma Kneh Bina. Krakow, 1894. 
Bound with: Sefer HaKaneh, Krakaw, 1894. 
4. Sefer HaPliah, by the author of Sefer HaKaneh 
[Rabbi Avigdor Kara of Prague]. Przemysl, 1883. 
5. Shomer Emunim, introduction to the wisdom 
of the truth. Includes Sefer Mavoh Ptachim. Rabbi 
Yosef Irgas. Lemberg, 1859. 
Various sizes and conditions, moth damage. 

Opening Price: $150

162. Commentary on the Prayer for 
Sustenance – With Handwritten 
Captions by the Author
Commentary on the Prayer for Sustenance, which 
appears on the Birkat Kohanim, by Rabbi Shmuel 
Deutschlander. Brody, 1879. Only edition.
Kabbalistic interpretation of the holy names men-
tioned in the prayer.
Captions in the author’s handwriting on the title 
page, saying that the proceeds from the book’s sale 
go to the Poor of Israel. “****”.
Rabbi Shmuel Deutschlander (1806-1883, Otzar 
Ha-Rabbanim 19100), Rabbi in Fuba (Slovakia). [1], 
16 pages. 15.5cm. Good condition. Rebound.

Opening Price: $120
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163. נביאים אחרונים עם פירוש רד"ק - שונצינו, רמ"ו 1486 - אינקונבולה
הרד"ק.   - קמחי  דוד  רבי  פירוש  עם  עשר],  תרי  יחזקאל,  ירמיהו,  [ישעיהו,  אחרונים  נביאים 

שונצינו, [רמ"ו 1486]. מהדורה ראשונה. [דפוס יהושע שלמה בן ישראל נתן שונצינו].

נדפס בשתי עמודות, הפנים באותיות מרובעות ללא ניקוד וטעמים, והפירוש באותיות "כתב 

רש"י". 

מילות-הפתיחה של כל ספר לא נדפסו ומקומן הושאר ריק, על מנת שיהיה ניתן להשלים את 

החסר בכתב-יד ובעיטורים. בטופס שלפנינו הושלמו המילים בכתב יד נאה ברוב המקומות.

רישומים שונים בכת"י מכמה כותבים, בעמוד הריק שלפני ספר ישעיהו רישום ארוך [דהוי ולא 

שלם] בכת"י תימני דהוי, סימוני הפטרות לזמנים שונים בשולי דפים [חלקם קצוצים], תיקוני 

נוסח וניקוד מילים. בעמוד הריק שלפני ספר יחזקאל צוייר סמל המדפיס של מנשה בן ישראל, 

עם הפסוק "אמת מארץ תצמח".

בתקופת  ובפרט  וה-16  ה-15  במאות  העבריים  המדפיסים  מחשובי  היו  שונצינו  משפחת  בני 

רמ"ב  שנת  בסביבות  באיטליה  שונצינו  בעיר  הקימו  הראשון  דפוסם  בית  את  הדפוס.  ערש 

(1483), ומאז נדדו עם כלי הדפוס ברחבי איטליה, שהו בערים שונות והמשיכו לעסוק במלאכת 

ההדפסה. בעשור הראשון לפעילותם, היו בני שונצינו הראשונים שהדפיסו מסכתות מן התלמוד 

והראשונים שהביאו לדפוס את כתבי הקודש בשלמותם. המהדורה שלפנינו היא הפעם הרא־

שונה בה נדפסו ספרי הנביאים האחרונים, והפעם הראשונה בו נדפס פירוש רד"ק עם הפנים. 

של  המיוחדת  מעלתה  ומכאן  יהודים,  ע"י  נדפסו  לא  זו  מהדורה  שאחרי  התנ"ך  מהדורות  רוב 

מהדורה נדירה זו.

שיקום  ומשוקם  חסר  הראשון  מהעמוד  חלק  דף).  דפים (88  בני 8  א-יא  קונטרסים  ישעיהו:  [א] 

מקצועי, עם שחזור מדויק של הטקסט שנפגע [השיר בראש העמוד משוחזר כולו]. [ב] ירמיהו: 

 8 בני  א-ח  קונטרסים  יחזקאל:  [ג]  דף).   66) דפים   10 בן  ח  קונטרס  דפים,   8 בני  א-ז  קונטרסים 

דפים, קונטרס ט בן 5 דפים [חסר דף אחד ריק בסוף הקונטרס] (69 דף). [ד] תרי עשר: קונטרסים 

א-ח בני 8 דפים, קונטרס ט בן 6 דפים (70 דף). העמודים הראשונים והאחרונים בכל ספר [למעט 

יחזקאל, בו רק עמוד ראשון] ריקים. 

משוקמים  חסרים  כתמים,  בחלקם  נאה,  ובמצב  נקיים  הדפים  רוב  ואיכותי.  עבה  נייר  טוב.  מצב 

צנזורה  מחיקות  בכת"י,  רישומים  הפגועים.  במקומות  הטקסט  שחזור  כולל  מקצועי,  באופן 

בודדות דהויות [הכתב נראה מתחתיהן]. כריכת עור מפוארת.

פתיחה: $56,000

163. Nevi’im Achronim with Radak Commentary – Soncino, 
1486 – Incunabula 
Nevi’im Achronim [Yishayahu, Yirmiyahu, Yechezkel, Trei Asar], including 
commentary by Rabbi David Kimchi – Radak. Soncino, [1486]. First edition. 
[Yehoshua Shlomo son of Yisrael Natan Soncino Press]. 
Printed in two columns, the text in square letters without vowel symbols and 
cantillation notes, and the commentary in Rashi script letters.
The opening words of each book were not printed and a blank space remains, 
in order to leave room to fill in the missing words in handwriting and with 
ornamentation. In this copy the words were filled in in fine handwriting in the 
majority of the spaces. 
Various handwritten notations by a number of writers. On the blank page pre-
ceding Sefer Yishayahu, lengthy notation [faded and incomplete] in Yemenite 
handwriting. Symbols of Haftarot for various occasions upon leaf margins 
[some are cut off], version corrections and word vowelization. On blank page 
preceding Sefer Yechezkel symbol of the publisher Menasheh Ben Yisrael, along 
with the verse “Emet Me’eretz Titzmach”. 
Members of the Soncino family were among the most prominent Hebrew print-
ers in the 15th and 16th hundreds, They established their first printing press in 
the city of Soncino in Italy in approximately the year 1483, and ever since wan-
dered with their printing equipment throughout Italy, while residing in various 
cities and involved in the printing of books. In their first decade of activity, the 
Soncino members were the first who printed tractates of the Talmud and the 
pioneer printers of the Holy Scriptures in their entirety. This is the first edition 
in which the Nevi’im Achronim books were printed, and the first time in which 
the Radak commentary was printed along with the text. The majority of the 
Bible editions after this edition were not printed by Jews. 
[1] Yishayahu: Pamphlets 1-11 containing 8 leaves (88 leaves). Part of the first page is 
missing and professionally restored, with accurate reconstruction of the damaged text 
[the poem at the head of the page is entirely reconstructed]. [2] Yirmiyahu: Pamphlets 
1-7 containing 8 leaves, pamphlet 8 contains 10 leaves (66 leaves). [3] Yechezkel: 
Pamphlets 1-8 containing 8 leaves, pamphlet 9 contains 5 leaves [one blank leaf miss-
ing at end of pamphlet] (69 leaves). [4] Trei Asar: Pamphlets 1-8 containing 8 leaves, 
pamphlet 9 contains 6 leaves (70 leaves). The first and last pages of each book are blank 
[except for Sefer Yechezkel, in which only the first page is blank]. 
Good condition. Thick high quality paper. Majority of leaves are clean and in fine 
condition, some are stained, omissions which were professionally restored, including 
reconstruction of text where damaged. Handwritten notations, few faded censorship 
erasures [writing appears underneath]. Magnificent leather binding. 

Opening Price: $56,000
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164. משלי, שיר השירים וקהלת – דפוס בומברג – 
ונציה, רפ"ב

משלי שלמה ושיר השירים וספר קהלת, נדפס על ידי דניאל 

בומבירגי מאנוירשה בשנת רפ"ב פה ויניציאה. ונציה, [1522]. 

המהדורה הראשונה של משלי, שיר השירים וקהלת, שנדפסה 

בבית דפוסו של דניאל בומברג.

בומברג  מאת  אגרת-הקדשה  נדפסה  האחרונים  הדפים  בשני 

 Johannes) אל יוהנס רויכלין מיום 11 בפברואר 1522. רוכלין

Reuchlin, 1455-1522) – מראשי ההבראיזם, הנהיג במערב 
שני  ובסופה  בלטינית,  האגרת  העברית.  לימודי  את  אירופה 

 / קולה  תתן  ברחבות  תרון  בחוץ  "חכמתך  עבריים:  טורים 

תאמר".  אמריה  בעיר  שערים  בפתחי  תקרא  המיות  בראש 

כנראה, האגרת צורפה רק לחלק מן הטפסים.

בחלקה הפנימי של הכריכה האחורית תו-ספר (אקס-ליבריס) 

אספן   ,(Firmin Didot, 1764-1836) ִדידוֹט  ִפיְרִמין  של 

ספרים, מדפיס וחרט צרפתי, אבי שיטת הדפוס הסטריאוטיפי 

ומו"ל חשוב. 

165. תנ"ך – המבורג, 1588 – אותיות חלולות 
תורה, נביאים, כתובים. המבורג, [שמ"ח 1588].

 1586) שמ"ו-שמ"ט  בשנים  שנדפסו  התנ"ך  ממהדורות  אחת 

בגופנים  השורש  אותיות  מופיעות  בהן  בהמבורג,   (1589

חלול.  בגופן  נדפסו  שורשיות  שאינן  האותיות  ואילו  רגילים, 

מעל  זעירות  באותיות  השורש  אותיות  הושלמו  מילה  בכל 

אותה המילה.

של  טבלה  הכוללת  בלטינית,  העורך  הקדמת  הספר  בראש 

א'קלה, [1],  דף;   [23] בלטינית.  הסברים  עם  העברי  הדקדוק 

נפרדים  שערים   - ראשון?  שער  [חסר  עמ'  א'קמא-א'תקעב 

164. Mishlei, Shir HaShirim and 
Kohelet – Bomberg Printing – Venice, 
1522
Mishlei, Shir HaShirim and Kohelet, printed by 
Daniel Bomberg. Venice, 1522.
First edition of Mishlei, Shir HaShirim and Kohelet, 
printed in printing house of Daniel Bomberg.
On last leaves, a Printed dedication by Bomberg 
to Johannes Reuchlin date February 11, 1522. 
Reuchlin (Johannes Reuchlin, 1455-1522) – a lead-
ing Hebraist, led Hebrew studies in Western Europe. 
The letter is in Latin, and at the end are two Hebrew 
columns: "Your wisdom will rejoice outside, will 
raise its voice in the streets … ". Apparently, the 
letter was attached only to some of the copies. 
On reverse side of back cover is an ex-libris of 
Firmin Didot (1764-1836), a French book collec-
tor, printer and engraver, founder of the stereotype 
printing method and prominent publisher. 
The numbering of this edition (21-31) continues 
the numbering of the Book of Tehillim, previously 
printed by Bomberg in 1522. Copy in very good con-
dition with antique leather cover, fancy, with golden 
decorations, golden leaf cutting. [88] leaves, 10.5cm. 
(32°). Very good condition. Handwritten note on title 
page and on last page (apparently, censor approval in 
Latin from 1540). Old moisture stains. Very rare, ap-
peared in auction just once in the last 20 years.

Opening Price: $7000

מספור הקונטרסים במהדורה זו (31-21) ממשיך את מספור 

קודם  בומברג  בידי  שנדפס  תהלים,  ספר  של  הקונטרסים 

לכן בשנת רפ"ב. עותק במצב טוב מאוד בכריכת עור עתיקה, 

 10.5 דף,   [88] מוזהב.  חיתוך-דפים  זהב,  עטורי  עם  מפוארת, 

ס"מ (32°). מצב טוב מאוד. הערה בכתב-יד בדף השער ובעמוד 

כתמי-  .(1540 משנת  בלטינית  צנזור  אישור  (כנראה  האחרון 

רטיבות ישנים. 

נדיר ביותר, הופיע במכירה פומבית פעם אחת בלבד בעשרים 

השנים האחרונות.

פתיחה: $7000

164

-
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165. Bible – Hamburg, 1588 – Hollow 
Letters
Torah, Nevi’im, Ketuvim. Hamburg, [1588].
One of the Bible’s editions printed between 1586-
1589 in Hamburg, the root-letters are printed in 
regular fonts, while the letters which are not root 
letters were printed in a hollow font. Every word’s 
root letters are filled with tiny letters above that 
word. There is a Latin foreword by the editor at the 
beginning of the book, which includes a Hebrew 
grammar chart with explanations in Latin.
See pagination in Hebrew description. [Missing 
first title page?- Separate title pages for the Nevi’im 
Rishonim, Nevi’im Acharonim and Ketuvim]. 
36.5cm. Good-fair condition. Stains and wrinkles. Two 
introduction leaves are detached. Moth damage. Glued 
paper restoration. Handwritten captions marking the 
yearly Haftarot. Antique leather binding.

Opening Price: $1000

166. ספר הרוקח – פאנו, רס"ה
ספר הרוקח, אשר יסד הרב רבינו אלעזר [מגרמייזא] בן רבינו 

יהודה זצ"ל. פאנו, ערב פסח רס"ה [1505], דפוס גרשם שונ־

צינו. מהדורה ראשונה. 

יד  על  הדיוק  רוב  עם  "מוגה  והיראה.  ההלכה  ספרי  מחשובי 

האלוף מאור גלותינו מהר"ר יהודה יע"לה איש פיז"רו צ"בי". 

לדעת ביבליוגרפים רבים ספר זה הוא הספר העברי הראשון 

אשר נדפס עם דף שער. 

בנו  תתקפ"ה).  תתק"ה-ד"א  (ד"א  מגרמייזא,  אלעזר  רבינו 

ותלמידו  ממגנצא,  קלונימוס  ב"ר  יהודה  רבי  של  ותלמידו 

של רבינו יהודה החסיד בעל "ספר חסידים", ואף קבל ממנו 

שם  על  שמו  ונודע  ספרים,  כשלשים  חיבר  הקבלה.  סודות 

ספר זה בשם בעל "הרוקח". חסר שער ונמצא בצילום. [108] 

ופ־ עש  פגיעות  בינוני,  מצב  ואיכותי.  בהיר  נייר  ס"מ.  דף, 26.5 

של  הפרטי  מהאוסף  חדשה.  כריכה  כתמים.  משוקמות,  גיעות 

ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1800

166. Sefer HaRokeach – Fano, 1505
Sefer HaRokeach, composed by Rabbi Eliezer [of 
Germiza] son of Rabbi Yehudah. Fano, day preced-
ing Passover [1505], Gershom Soncino Press. First 
edition. 
Among the books of Halacha and reverence. 
“Proofread with precision by the expert Rabbi 
Yehudah Yaleh…”. According to many bibliogra-
phers this book is the first Hebrew book which was 
printed with a title page. 
Rabbi Eliezer of Germiza (1145-1225). Son and 
disciple of Rabbi Yehudah son of Rabbi Klonymus 
of Magentza, and disciple of Rabbi Yehudah 
HaChassid author of Sefer Chassidim, who taught 
him the secrets of Kabbalah. Composed approxi-
mately thirty books, and is known by the name of 
this book – author of the Rokeach. Title page missing 
and replaced in photocopy. [108] leaves, 26.5cm. Bright 
high quality paper. Fair condition, moth damage and 
restored damages, stains. New binding. From Dr. 
Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $1800

לנביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים]. 36.5 ס"מ. מצב 

בהקדמה.  מנותקים  דפים  שני  וקמטים.  כתמים  טוב-בינוני. 

פגעי עש. שיקום בהדבקת נייר. רישומים בכת"י לציון הפטרות 

השנה. כריכת עור עתיקה.

פתיחה: $1000

165

166
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167. דפים מספר אבודרהם – פאס, 1616
דפים מספר פירוש הברכות והתפילות לרבינו דוד אבודרהם. 

פאס, כסלו רע"ז, (1616). דפוס שמואל נדיבות.

ספרד  דפוסי  של  אותיות  בסגנון  העתיקים,  מרוקו  מדפוסי 

זו.  נדירה  מהדפסה  שלם  עותק  על  ידוע  לא  הגירוש.  שלפני 

הבודדים  ומהספרים  בפאס  שנדפס  הראשון  הספר  כנראה 

הדפסת  נתחדשה  פאס  בעיר  תקופה.  באותה  שם  שנדפסו 

הספר העברי רק כארבע מאות שנה אחר כך. דפים 61, 63-68 

מאוסף  וקפלים.  כתמים  בינוני,  מצב  ס"מ.   28.5 דף,   7 סה"כ 

אברהם הטל. 

פתיחה: $250

168. אוסף שרידי דפי דפוס משנות הר'
ונגנזו  הר',  בשנות  שנדפסו  ספרי-דפוס  דפי  שרידי  אוסף 

ב"גניזת הכריכות". 

קטעי דפים מהספרים: נביאים ראשונים, ליריאה, רנ"ד 1494 

(דף 160); מסכת כתובות [פיזרו?]. רי"ף, קושטא, רס"ט 1509; 

קטע מספר הפטרות; ילקוט שמעוני, הוצאה ראשונה, סאלו־

ניקי, רפ"א 1521. כ-12 קרעי דפים, גודל ומצב משתנים, גרוע.

פתיחה: $350

167. Leaves from Abudraham – Fes, 1616
Leaves from the book of commentary on blessings 
and prayers by Rabbeinu David Abudraham. Fes, 
Kislev, 1616. Shmuel Nedivot printing.
Antique Moroccan printing, with same style of 
letters as Spanish printing before the expulsion. A 
complete copy of this rare printing is not known 
to exist. Apparently, this is the first book printed 
in Fes and one of the few books printed there. In 
Fes, other books were printed only 400 years later. 
Leaves 61, 63-68 total 7 leaves, 28.5cm. Fair condition, 
stains and folds. From Avraham Hatal's collection. 

Opening Price: $250

168. Collection of Printed Leaves 
from the 15th and 16th Century
A collection of book leaves from early print, buried 
in the "geniza of covers". 
Sections of book leaves: Nevi'im Rishonim, 
Liria, 1494; Tractate Ketubot [Pesaro?]. Rif, 
Constantinople, 1509; Section from the haftarot; 
Yalkut Shimoni, first edition, Salonika, 1521. c. 12 
leaf remnants, varied size and condition, poor. 

Opening Price: $350

169. שרידי דפוס על קלף - חומש שמות - 
שאלוניקי, רפ"א

כריכות".  מ"גניזת  שהוצאו  קלף  על  מודפסים  דפים  שרידי 

שאלוניקי,  ורמב"ן.  רש"י  ופירושי  תרגום  עם  שמות,  מחומש 

קנד  מדף  נוסף  וקטע  שמות),  (פרשת  קמג  דף   .[1521 [רפ"א 

כתוצאה  שונות  פגיעות  משתנים,  ומצב  גודל  בא).  (פרשת 

מהכריכה. 

פתיחה: $200

167

168
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169. Remnants of Parchment Printings 
– Shemot – Salonika, 1521 
Remants of printed leaves of parchment removed 
from the "Covers Geniza". Shemot, with Targum and 
Rashi and Ramban commentary. Salonika, [1521].
Leaf 134 and another section from Leaf 154. Varied 
size and condition, various damages caused by removal 
from binding. 

Opening Price: $200

170. מקנה אברהם – ונציה, רפ"ד
רבי  מאת  דקדוק,  ספר   ,Peculium Abrae אברהם –  מקנה 

אברהם בן מאיר די-בלמש. ונציה, [רפ"ד] 1523. דפוס דניאל 

בומברג. מהדורה ראשונה. 

יסודות  וכלליה,  העברית  השפה  שרשי  הא-ב,  אותיות  על 

דוד  רבי  מאת  כנראה  ללטינית,  תרגום  כולל  ועוד,  הדקדוק 

בן קלונימוס, אשר חבר את השער האחרון של הספר, "שער 

170. Mikneh Avraham – Venice, 1523
Mikneh Avraham – Peculium Abrae, grammar 
book by Rabbi Avraham son of Meir De-Balmes. 
Venice, 1523. Daniel Bomberg print. First edition.
The book is about the Hebrew letters, the roots 
and rules of the Hebrew language, grammar basics 
and more, includes a Latin translation, apparently 
by Rabbi David son of Klonimos who authored 
the book’s last chapter called “Sha’ar Be-Ta’amei 
Ha-Mikra” [missing in this copy], and brought the 
book to print.
A poem in Latin honoring Daniel Bomberg on 
the verso of the title page, written by Franciscus 
Rosetus. Includes a three page introduction in Latin 
by Bomberg, followed by an introduction by the 
author in Hebrew.
Printed in parallel with the Hebrew edition, the 
letter order of the Hebrew part is almost identical 
on both editions. Incomplete copy. Only [112] leaves 
(out of [314] in the original, the end of the book is in-
complete), 21cm. Handwritten notes on the title page.

Opening Price: $1000

171. ספר מתורגמן - שתי מהדורות - הגהות 
וחתימות

בת־ ארמי  לשון  וביאור  ארמי-עברי  מילון  מתורגמן,  1. ספר 

הבחור).  אליהו  (רבי  אשכנזי  הלוי  אליהו  רבי  התורה.  רגומי 

איזנה, ש"א (1541). דפוס פאוילוש בגיוש. מהדורה ראשונה. 

בטעמי המקרא" [החסר בעותק זה], והביא את הספר לדפוס. 

מעבר לדף השער שיר בלטינית, לכבוד דניאל בומברג (מאת 

שלשה  בת  לטינית  הקדמה  כולל  רוזטוס),  פראנציטקוס 

עמודים מאת בומברג, ואחריה הקדמת המחבר, בעברית בלבד. 

החלק  של  סדר-האותיות  העברית,  למהדורה  במקביל  נדפס 

דף   [112] חסר.  עותק  זהה.  כמעט  ההוצאות  בשתי  העברי 

בלבד (מתוך [314] במקור, סוף הספר חסר), 21 ס"מ. מצב טוב. 

קפלים בפינות הדפים. קרעים בשולי דפים ראשונים ואחרונים. 

רישומים בכתב-יד על דף השער. 

פתיחה: $1000

(כולל ששה דפים נדירים בסוף של הקדמת המחבר בעברית 

ובלטינית, עם שער מיוחד בלטינית משנת 1542).

הגהות רבות בכת"י, פותחות במילים "אמר טוביה". חתימות 

תקל"ט.   שנת  מלונדון  בעלות  רישום  בעלים.  וחותמות  רבות 

[4] קסד, [8] דף. 30.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי שימוש. כריכת קלף 

חדשה.

2. ספר מתורגמן, קלן, 1560. (מהדורת איזנה 1541, שהוסיפו 

עם   .1560 בשנת  בקלן  שנדפסו  בלטינית  והקדמה  שער  לה 

 -  1542 בשנת  שנדפסה  ובלטינית  בעברית  המחבר  הקדמת 

ראה עוד אודות מהדורה זו, י' יודלוב, "גנזי ישראל" מס' 1865).

בשער: חתימת רבי "אייזק ברלין, סיון תקצ"ח" (ראה אודותיו 

פריט 408). מספר הגהות בכת"י. [8], קסד, [2] דף. 32.5 ס"מ. 

מצב טוב, כתמים ובלאי בשולי הדפים. כריכה חדשה חצי-עור.

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

פתיחה: $2800

171
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171. Sefer Meturgeman – Two Editions 
– Glosses and Signatures
1. Sefer Meturgeman, an Aramaic-Hebrew dic-
tionary and explanation of Aramaic language of 
Torah Targum. Rabbi Eliyahu HaLevi Ashkenasi 
(Rabbi Eliyahu HaBachur). Isny, 1541. First edition. 
Contains six rare leaves at the end of the author's 
introduction in Hebrew and Latin, with a special 
section in Latin from 1542.
Many handwritten glosses, starting with the words 
"Tuvia said". Many owners' signatures and stamps. 
Ownership inscription from London 1779. [4] 164, 
[8] leaves. 30.5cm. Good condition, stains. New parch-
ment cover.
2. Sefer Meturgeman, Koln, 1560. (Isna edition 
1541, with added title page and Latin introduction 
printed in Koln in 1560. Author's introduction in 
Hebrew and Latin printed in 1542 – see more about 
this edition, Y. Yudlov, Ginzei Yisrael No. 1865).
On title page: Signature of Rabbi Isaac Berlin, Sivan 
1838 (see Item 408). Several handwritten glosses. 
[8], 164, [2] leaves. 32.5cm. Good condition, stains and 
wear to leaf margins. New semi-leather cover.
From Dr. Mehlman's private collection – Ginzei 
Yisrael. 

Opening Price: $2800

172. זכרון תורת משה – קושטא, שי"ג
התלמו־ בשני  חז"ל,  למאמרי  מפתח  משה,  תורת  זכרון  ספר 

דים, במדרשים והמובאים בספרי הקדמונים. רבי משה פיג'ו. 

קושטא, שי"ג (1553). 

בית  כניסת  לקדש  אלכתב  "הדא  תימני:  בכת"י  הקדשה 

מוקדש  הספר  [זה  יצ"ו"  אלכהן  סלי'  ן'  יחיא  שרא  אלכסנר 

לבית הכנסת של... יחיא בן סלימאן הכהן]. דפי כת"י עתיקים 

מודבקים בדפי הכריכה. עותק חסר, 89 דף (מתוך 174 דף. חסר: 

שער, קונטרסים ו'-ט"ו, כ"ו-כ"ט), 30.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, 

כתמים ובלאי. כריכה פגועה ובלויה.

פתיחה: $180

172. Zichron Torat Moshe – 
Constantinople, 1553
Zichron Torat Moshe, index to Chazal's sayings, 
from both Talmuds, midrash and sayings from early 
books. Rabbi Moshe Fijo. Constantinople, 1553.
Dedication in Yemenite handwriting: "This book is 
dedicated to the Beit Knesset of Yechya ben Saliman 
the Cohen". Antique manuscript leaves are pasted on 
the cover. Missing copy, 89 leaves (of 174 leaves. Missing: 
title page, pamphlets 6-15, 26-29), 30.5cm. Fair-poor con-
dition, stains and wear. Damaged and worn cover. 

Opening Price: $180

173. רלב"ג על התורה, ונציה 1547
רבי לוי בן גרשום [רלב"ג]. פירוש על התורה על דרך ביאור 

דברי הפרשה, ועל דרך ביאור המלות עם התועלות המגיעות 

חתימת  בומבירגי.  דניאל  דפוס   .[1547] ש"ז  ויניציה,  מהם. 

טוב.  מצב  ס"מ.   31 דף.  ט-רמח  ו,  "מד"ג".   - עתיקה  בעלים 

כתמים קלים. פגעי עש באמצע הדפים הפנימיים. כריכת עור 

מפוארת עתיקה ומעט פגועה.

פתיחה: $700

171
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173. Ralbag (Gersonides) Al Ha-Tora – 
Venice 1547
Rabbi Levi Ben Gershom [Ralbag] Commentary on 
the Bible, through the interpretation of the Parasha, 
the meaning of the words and their use. Venice, 
1547. Daniel Bomberg print. Previous owner’s sig-
nature on the title page.
6, 9-248 pages. 31cm. Good condition, with minor 
staining. Moth damage in the center of the inner pages. 
Fine, slightly damaged, antique leather binding.

Opening Price: $700

174. סליחות – ונציה, ש"ח
סליחות מכל השנה כמנהג האשכנזים. ויניציאה, ש"ח (1548). 

דפוס קורנילייו אדל-קינד. מחיקות צנזורה רבות בדיו, והשל־

מות המחק בכתב-יד.

עפ"י מהדורת אויגשפורג רצ"ו. בהשמטת "סליחות האמורים 

סליחות  נדפסו  שבמקומן  אחדות,  וסליחות  אשכנז"  בארץ 

אחרות, במהדורה זו נוספו: שלמונית "לברית מילה", "ביאור 

מלות חמורות" והוראות בודדות למתפלל, חלקן ביידיש.

סגרי  משפחת  בני  של  וחתימות  שונים  בעלות  רישומי 

[משפחת רבנים ומנהיגי קהלות באיטליה]. "מקנת כספי יוסף 

תקמ"ג.  בשנת  כהן  יוחנן  לרבי  הספר  השאלת  רישום  סגרי". 

ובלטינית  בעברית  רבים  ורישומים  לאמרם,  סליחות  רישומי 

(חלקם מחוקים). קלא, [3] דף. 20 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב 

טוב-בינוני, כתמים ונטפי חלב. פגיעות משוקמות בשולי מספר 

תפילה  ספרי  למצוא  נדיר  מפוארת.  חדשה  עור  כריכת  דפים. 

נדפסה  בו  האחרון  הדף  במיוחד  נדיר  זו,  מתקופה  שלמים 

ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף  מלך".  "א-ל  תפלת  בנפרד 

מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1500

174. Slichot – Venice, 1548
Yearly Slichot prayers as customary by the 
Ashkenazim. Venice, (1548). Adelkind Press. Many 
censorship erasures with ink, and completion of 
erasures in handwriting. 
Based upon the Augsburg edition 1536, with the 
omission of Slichot recited in Ashkenaz and cer-
tain other Slichot. In their place other Slichot were 
printed as well as other additions: prayers for Brit 
Mila, explanation of significant words and instruc-
tions for prayer, some in Yiddish. 
Various ownership signatures and signatures of the 
Sagri family members [family of rabbis and lead-
ers of Italian congregations]. “Purchased from the 
funds of Yosef Sagri”. Listing of the question posed 
to Rabbi Yochanan Cohen in the year 1783. Listings 
of Slichot to be recited, and numerous notations 
in Hebrew and Latin (some erased). 131, [3] leaves. 
20cm. Bright high quality paper, good-fair condition, 
stains of usage and wax drippings. Restored damage in 

175. אהל מועד – ונציה, ש"ח - חתימות, רישומים 
מרבי יוסף זונדל מסלנט 

בעלות  למלים  א-ב,  סדר  עפ"י  מילון  מועד,  אהל  ספר 

משמעות כפולה "בית ועד למלין השוים בהוראה אחת ושפה 

שלמה  רבי  נרדפים".  גבולים  בשמם  יזכרו  אשר  מתחלפת... 

מאורבינו. ויניציאה, ש"ח 1548. דפוס יושטיניאן.

"הק'  וחותמתו  ברלין"  טעבלי  הק'  "דוד  רבי  חתימת  בשער 

רבי  (חתן  ברלין  טעבלי  דוד  רבי  מגאמבין" –  ברלינר  טעבלי 

יצחק רייך מגומבין) עלה לעת זקנתו לירושלים בשלהי שנות 

הת"ק, בנו של רבי שלמה ברלין אב"ד פרענצלוי ולונדון, ובן-

בנו של רבי צבי הירש אב"ד ברלין. [חתנו של רבי טבלי הוא 

 – סופר"]  ה"חתם  תלמיד  מירושלים,  שלאנק  צבי  יוחנן  רבי 

ראה אודותיו חומר מצורף וראה עוד בפריט הבא.

חותמות רבות מחוקות של "ביהמ"ד מנחם ציון בחורבת ר"י 

margins of number of leaves. New leather binding. 
Complete prayer books from this period are rare. 
The last leaf in which the Kel Melech prayer was 
printed separately is especially rare. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $1500
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176. אור עינים - קרימונה, שי"ז - הגהות 
והטוב  ישראל  "מעלת  ומשיח  גאולה  עניני  עינים,  אור  ספר 

מתורתינו  נפלאים  ענינים  הרבה  בו  ונתבארו  לעתיד.  הצפון 

הקדושה". רבי שלמה בן אברהם פניאל. קרימונה, שי"ז 1557. 

דפוס ויצינצי קונטי.

הגהות רבות בכת"י אשכנזי עתיק [המאה ה-17].

חותמות של "ביהמ"ד מנחם ציון בחורבת ר"י החסיד בעה"ק 

רבינו  הצדיק  של  בכתי"ק  רישום  לב  בדף  תובב"א".  ירושלם 

יוסף זונדל מסלנט: "למדרש מנחם ציון" [כתה"י זהה לרישו־

176. Or Einayim, Cremona 1557 – Glosses
Or Einayim, on the topic of Mashiach and the Final 
Redemption “the qualities of Israel and all the good-
ness stored in the future. With many clarifications 
on matters of our holy Torah”. Rabbi Shlomo son of 
Avraham Peniel. Cremona, 1557. Numerous glosses 
in antique Ashkenazi handwriting [17th century].
Ink-stamped by the “Menachem Zion Beit Midrash 
in Rabbi Yehuda Ha-Chasid’s Churva, Jerusalem”. 
Handwritten inscription on leaf 32 by the holy 
Rabbi Yosef Zundel of Salant: “To the Midrash 
Menachem Zion” [the handwriting is identical to 
Rabbi Zundel’s signed inscriptions in the Kedem 
catalogue for auction 12, item 343].
The same page also bears the signature of Rabbi 
“David Tevele son of the Gaon Rabbi Shlomo ABD 
of London" – Rabbi David Tevele Berlin of Gombin 
and Jerusalem, son of Rabbi Shlomo Rabbi of 
Prenzlau And London and grandson of Rabbi Zvi 
Hirsch ABD of Berlin – See previous item. 32 leaves. 
19cm. Fair condition, stains, restored damages on title 
page and last leaf. New, semi-leather binding.

Opening Price: $1000

175. Ohel Mo'ed - Venice, 1548 – 
Signatures, Notations by Rabbi Yosef 
Zundel of Salant 
Ohel Mo’ed book, dictionary of synonyms in alpha-
betical order. Rabbi Shlomo of Urbino. Venice, 1548. 
Title page contains signature of Rabbi “David Tebele 
Berlin” and his stamp “Tebele Berliner of Gombin” 
– Rabbi David Tebele Berlin (son-in-law of Rabbi 
Yitzchak Reich of Gombin) immigrated in his old 
age to Jerusalem in the late 1740’s, son of Rabbi 
Shlomo Berlin Av Beit Din of Prenzlau and London, 
and son of son of Rabbi Zvi Hirsch Av Beit Din of 
Berlin. [Son-in-law of Rabbi Yochanan Zvi Schlank 
of Jerusalem, known as Rabbi Tebele, disciple of the 
Chatam Sofer] – for additional information related 
to him see attached material and next item. 
Many erased stamps of “Beit Midrash Menachem 
Zion in the Churva Synagogue of Rabbi Yehudah 
HaChassid in Jerusalem”. Title page contains notation 
in handwriting of Rabbi Yosef Zundel of Salant [who 
was in charge of the library of the Menachem Zion 
Beit Midrash]: “From the estate of Rabbi David 
Tebele for the Menachem Zion Beit Midrash”. Leaf 
40 and leaf 58 contain notations in his holy handwrit-
ing “Menachem Zion”. [The handwriting is definitely 
identical to the signed notations of Rabbi Zundel in 
the Kedem catalogue, auction 12 item 343]. [2], 118 
leaves. 18cm. Good condition, minor stains and damage. 
Colorful paper cut. Torn leather binding. 

Opening Price: $400

מים החתומים של רבי זונדל בקטלוג "קדם" מכירה 12 פריט 

 .[343

הרב  בן  טעבלי  הקטן  הוא  "דוד  רבי  חתימת  עמוד:  באותו 

הגאון מ"ו שלמה נר"ו אב"ד לונדון" – רבי דוד טעבלי ברלין 

מגומבין וירושלים, בנו של רבי שלמה אב"ד פרענצלוי ולונ־

דון ונכדו של רבי צבי הירש אב"ד ברלין – ראה פריט קודם. 

בשער  משוקמות  פגיעות  כתמים,  בינוני,  מצב  ס"מ.  דף. 19  לב 

ובדף אחרון. כריכת חצי-עור חדשה. מהאוסף הפרטי של ד"ר 

ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000

של  בכתי"ק  רישום  בשער,  תובב"א".  ירושלם  בעה"ק  החסיד 

ספרית  על  אחראי  [שהיה  מסלנט  זונדל  יוסף  רבי  הצדיק 

ציון".  מנחם  למדרש  הרד"ט  "מעזבון  ציון]:  מנחם  ביהמ"ד 

נח רישומים בכת"י קדשו "מנחם ציון". [כתה"י  מ ובדף  בדף 

בקטלוג  זונדל  רבי  של  החתומים  לרישומים  בוודאות  זהה 

"קדם" מכירה 12 פריט 343]. 

קלות.  ופגיעות  קלים  כתמים  טוב,  מצב  ס"מ.   18 דף.  קיח   ,[2]

חיתוך דפים צבעוני. כריכת עור קרועה. 

פתיחה: $400
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177. צרי היגון – קרימונה, שי"ז
ספר צרי היגון, מוסר ופילוסופיה, מאת רבי שם טוב בן יוסף 

קרימוני  שמעון].  בן  שאול  ר'  מאת  הגהות  [עם  פאלקירה, 

(קרימונה), שנת צר"י טו"ב [שי"ז 1557]. דפוס וויצינצו קונטי, 

מהדורה ראשונה.

בעמוד השער נדפס: "סגולת ספר צרי היגון, להשקיט הנפש 

מדאבון. כטוב חמשת מיני דגן, להשביע הגוף מרעבון". כ דף. 

גודל דפים משתנה. מצב טוב, כתמים ופגיעות קלות. ( חתימות 

בעלים בכת"י עתיק: "אברהם אלברלוויילר"). כריכת בד חדשה. 

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

פתיחה: $700

177. Tzri HaYagon – Cremona, 1557 
Sefer Tzri HaYagon, Musar and philosophy, by 
Rabbi Shem Tov son of Yosef Falkira [includes 
glosses by Rabbi Shaul son of Shimon]. Cremona, 
[1557]. Conti Press, first edition. 
Printed upon title page: “This book has the power 
to rid the soul of anguish as the five grains 
satisfy the body from hunger”. 20 leaves. Page 
size varies. Good condition, stains and minor dam-
ages. (Ownership signatures in ancient handwriting: 
“Avraham Alvarleveiler”). New cloth binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $700

178. מוסרי הפילוסופים / ספר התפוח – ריווא 
דטרינטו, שכ"ב

מוסרי הפילוסופים, מאת רבי חנין אבן אסחאק; ספר התפוח, 

"גורן  הספר  מתוך  חלקים  שני  אריסטו).  אריסטוטליס  מאת 

נכון". ריווא דטרינטו, [שכ"ב 1562]. 

גבירול  אבן  שלמה  לרבי  הנפש  מדות  תקון  הראשון,  החלק 

ללא  בשלמות,  הנוספים  החלקים  שני  כרוכים  לפנינו  חסר.   –

הפילוסופים"  לחיבור "מוסרי  בדפוס  ראשונה  מהדורה  שער. 

 21 דף,  כו-כט]  [צ"ל  כד-כז  א'-[כה];  התפוח".  ל"ספר  ושניה 

ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. כריכת קרטון עתיקה. רישום 

בעלים, חותמת ואקס-ליבריס.

פתיחה: $200

178. Musarei Ha-Pilosophim / Sefer 
Ha-Tapuah – Riva Di Trento, 1562 
Musarei Ha-Pilosophim, by Rabbi Hanin Ibn Ishak; 
Sefer Ha-Tapuah, by Aristotle. Two volumes from 
the book “Goren Nachon”. Riva Di Trento, [1562].
The first part - “Tikkun Midot Ha-Nefesh” by Rabbi 
Shlomo Ibn Gabirol – is missing. In the present 
book, the two other parts are bound together and 
complete, no title page. First printed edition of the 
“Musarei Ha-Pilosophim” essay and second edi-
tion of the “Sefer Ha-Tapuah”. 1-[25]; 24-27 [should 
be 26-29] leaves, 21cm. Good condition. Stains and 
wrinkles. Antique cardboard binding. Owner’s inscrip-
tion, ink stamp and ex-libris.

Opening Price: $200

179. מהלך שבילי הדעת – מנטובה, שכ"ג
מהלך שבילי הדעת, ספר דקדוק מרבי משה קמחי עם פירוש 

רבי אליהו בחור. מנטובה, שכ"ג [1563]. 

פה  השעות  במגדל  נדפס   - ונשלם  "תם  בדף 62/2  בקולופון 

פיליפוני".  וקלידאנו  פילוטארסי  מהאחים  בדפוס  מנטובה 

רישומי  פי  [שעל  דף   2 עוד  בסופו  נוספו  שלפנינו  בעותק 

ד"ר מהלמן הם "יקרי המציאות מאד"] ובהם: "קצור חלוקת 

ע"י  מתמטית  חידה  מפתרון  מעשה  "תחבולה"  הפעלים",  כל 

רבי אברהם אבן עזרא; "חרוז נגד הצחקנים" הפותח "מצחק 

בקוביא, מכתו טריה... ויחשוב כי ירויח, לעולם לא יצליח...". 

וקולופון נוסף בדף 64/2 "תם ונשלם... ביום פורים שושן שנת 

צבעוני.  דפים  חיתוך  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.  דף. 14   [64] שכ"ג". 

מהלמן  ישראל  ד"ר  של  הפרטי  מהאוסף  חדשה.  קלף  כריכת 

- "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000
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180. רבי דוד עראמה על הרמב"ם – שאלוניקי, 
שכ"ה

פירוש רבי דוד עראמה על הרמב"ם, [שאלוניקי, שכ"ה בערך]. 

דפוס יוסף יעבץ. מהדורה ראשונה. עותק חסר, 62 דף (מתוך 

ס"מ.  כ-29  ובסופו).  בתחלתו  נוספים  ודפים  שער  חסר  דף,   78

כריכה  דפים.  במספר  קרעים  ובלאי,  כתמים  בינוני-גרוע,  מצב 

רושמי  בין  שונות  דעות  יש  הספר,  הדפסת  שנת  על  בלויה. 

ספרים, כפי הנראה נדפס בין שנת ש"ך לשנת של"ב. נדיר.

פתיחה: $180

180. Rabbi David Arama on Maimonides 
– Salonica, 1565
Rabbi David Arama’s commentary on Maimonides, 
[Salonica, c. 1565]. Yosef Yabetz print. First edition.
Copy with missing leaves, 62 leaves (out of 78, missing 
the title page and additional leaves at the beginning 
and the end). 29cm. Fair-poor condition. Stains and 
wear, tears on several leaves. Worn binding.
Opinions differ regarding the exact print date of the 
book, it was apparently printed between 1560 and 
1572. Rare.

Opening Price: $180

179. Mahalach Shvilei HaDa’at – 
Mantova, 1563
Mahalach Shvilei HaDa’at, grammar book by 
Rabbi Moshe Kimchi with a commentary by Rabbi 
Eliyahu Bachur. Mantova, [1563]. 
Colophon on leaf 62/B: “Totally completed – printed 
in Mantova in the… Philiponi brothers press. This 
copy contains an additional two leaves at the end 
[which according to Dr. Mehlman's inscriptions are 
extremely rare]. They consist of: Kitzur Chalukat 
Kol HaPe’alim, Tachbula – solution of a mathemati-
cal riddle by Rabbi Avrahm Ibn Ezra; Charuz Neged 
HaTzachkanim which opens with: “He who plays 
with a die… and thinks that he will win, will never 
succeed…”. An additional colophon appears on leaf 
64/2: “Totally completed… on Shushan Purim, year 
1563”. [64] leaves. 14cm. Very good condition. Colorful 
paper cut. New parchment binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $1000

181. מזמור לתודה – תהלים – ונציה, של"ו
ספר מזמור לתודה, ביאור על מזמורי תהלים [עם הפסוקים], 

רבי שמואל אריפול. ונציה, של"ו [1576]. קפד דף. 20.5 ס"מ. 

מצב טוב-מאד. כתמים. מספר דפים רופפים. (4 דפים אחרונים 

ורישומי  רישומים  טוב-בינוני).  במצב  אחר  מעותק  הושלמו 

בעלות. כריכת עור מעוטרת. 

הביב־ בתקליטור  מהנרשם  שונה  השער  נוסח  וואריאנט. 

ליוגרפיה ומהעותק שב"אוצר החכמה", וכן שינויים טיפוגר־

פיים בדפים ב-ג. ראה חומר מצורף. 

פתיחה: $400

181. Mizmor LeTodah – Tehilim - Venice, 
1576
Mizmor LeTodah, commentary on the Tehillim 
[with the text], Rabbi Shmuel Aripol. Venice, [1576]. 
184 leaves. 20.5cm. Very good condition. Stains. 
Number of loose leaves. (4 last leaves replaced from 
another copy in good-fair condition). Notations and 
ownership listings. Adorned leather binding. 
Title page version differs from listing in Bibliography 
Institute CD and from copy in Otzar HaChochma, 
typographic variations on leaves 2-3. See attached 
material. 

Opening Price: $400
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182. מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים - מהדורה ראשונה – מנטובה, 1574
ספר מאור עינים, מאת רבי עזריה מן האדומים. מנטובה, של"ד [1574].

נחלק לשלשה חלקים: קול אלקים [על רעידת האדמה בפירארה בשנת של"א], הדרת זקנים 

[על תרגום התורה ליוונית], אמרי בינה [מאמרים ודרושים שונים].

רבי עזריה [די רוסי] מן האדומים (רע"ב-של"ח, אוצר הרבנים 

"מאור  ספרו  ובמדעים.  בתורה  בקי  איטלקי,  חכם   (16731

איטליה,  רבני  ידי  על  הופעתו  לאחר  מיד  הוחרם  עינים" 

בדברי  וזלזול  המסורת  רוח  את  הנוגדים  דברים  בו  שמצאו 

יוסף,  הבית  מרן   - קארו  יוסף  רבי  לפני  הובא  הספר  חז"ל. 

שציוה להחרים את הספר, אך החרם לא יצא לפועל. המהר"ל 

וידוע  מאד,  חריפות  במילים  הספר  על  התבטא  מפראג 

אף  [על  זה.  לספר  כתגובה  נתחבר  הגולה"  "באר  חיבורו  כי 

דברים  שהביאו  ספרים  מחברי  היו  לספר,  השלילי  היחס 

בשמו, וה"שדי חמד" כתב להמליץ עליהם, וכתב כי העובדה 

שהחרם של מרן הבית יוסף לא יצא לבסוף אל הפועל, היא 

אות משמים כי הספר ראוי לבא בקהל].

יסיר  כי  עזריה  רבי  עם  הותנה  הספר  על  הפולמוס  במהלך 

דעות  הובאו  בהם  פז-פח)  פא-פב,  (נב-נג,  דפים  ששה  ממנו 

פסולות, ויחליפם בדפים אחרים, ובנוסף ידפיס ויצרף לספר 

את השגתו של רבי משה פרובינצאלו על דבריו.

ד"ר מהלמן כותב ברישומיו על הכריכה הפנימית כי הדפים 

פא-פב בספר הם מהדפים המקוריים שלא הוחלפו באחרים. 

אולם לפי בדיקתנו, נראה שבעותק זה כל הדפים הם המתוק־

נים, [ראה צילום מצורף]. בסוף הספר צורפו שני דפי "השגה" 

עם  דפים  ארבעה  מכן  ולאחר  פרובינצאלו,  משה  רבי  מאת 

"תשובה להשגה" מאת המחבר.

שלש הגהות בכת"י מזרחי עתיק בדפי הספר. מספר חתימות 

ארם  מרבני   - פיגוטו"  משה  חי  "הצעיר  של  מזרחי  בכת"י 

צובא, מחבר "ויחל משה" [נפטר תקע"ו, ראה אודותיו: לקדו־

שים אשר באר"ץ, אות תנב], חתימת "יהושע צורוגון". קצד דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 

מהאוסף  חדשה.  חצי-קלף  כריכת  ואחרונים.  ראשונים  בדפים  משוקמות  פגיעות  עש.  סימני 

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

פתיחה: $3000

182. Ma'or Einayim by Rabbi Azarya Min Ha'Adumim – First 
Edition – Mantova, 1574
Ma'or Einayim, by Rabbi Azarya Min Ha'Adumim. Mantova, 1574.
Divided into three parts: Kol Elokim [about earthquake in Ferrara in 1571], 
Hadrat Zekeinim [on the translation of the Torah into 
Greek], Imrei Bina [various essays and homiletics].
Rabbi Azarya Min Ha'Adumim (1512-1578, Otzar 
HaRabbanim 16731) an Italian scholar, proficient 
in Torah and sciences. His book Ma'or Einayim was 
banned immediately after its appearance by Italian 
rabbis who found in it things that oppose tradition and 
are disrespectful to the words of Chazal. The book was 
brought before Rabbi Yoseph Karo – the Beit Yoseph, 
who commanded the book to be banned but the ban 
was never realized. The Maharal used very sharp lan-
guage when expressing his opinion on the book and it 
is known that the Maharal's book Be'er HaGolah was 
written in reaction to this book. [In spite of the negative 
attitude to the book, authors brought things in its name 
and the Sdei Chemed wrote to recommend them and 
wrote that the fact that the ban of Maram Beit Yoseph 
was never realized is a sign from Heaven that the book 
is fitting to be accepted].
During the controversy about the book, a condition 
was made with Rabbi Azarya that he must remove six 
leaves [52-53, 81-82, 87-88] from the book where the 
unfit thoughts were written and change them with 
other leaves, and in addition he must print and attach 
the critiques of Rabbi Moshe Provinzallo to his book.
On the inner pages of the cover, Dr. Mehlman writes that 
the leaves 81-82 of the book are the original leaves that 
were not changed, But according to our examination, 
apparently all the leaves of this copy are corrected, [see attached photocopy]. 
At the end of the book, two leaves of critique by Rabbi Moshe Provinzallo were 
attached and after them four leaves with the author's answers to the critique.
Three glosses in antique Oriental handwriting. A number of signatures in 
Oriental handwriting of "Chai Moshe Pigoto" – a rabbi of Aram Tzova, author 
of VaYachel Moshe [died 1816, see about him in Likdoshim Asher Ba'Aretz, Entry 
452], signature of "Yehoshua Tzorogon". 194 leaves. 21cm. Good-fair condition. 
Stains. Moth marks. Restored damage on first and last leaves. New half-parchment 
cover. From Dr. Mehlman's private collection – Ginzei Yisrael. 

Opening Price: $3000
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183. ספר חסידים – בזל, שמ"א
הועתק  החסיד.  יהודה  רבינו  הקדוש  חברו...  החסידים,  ספר 

 .(1580) שמ"א  כסלו  (בזל),  בסיליאה  מוגה.  נושן  ישן  מספר 

דפוס אמברוסיאו פרוביניאו. 

במהדורה זו ישנם שינויים, כולל שינויים בסדר הסימנים. עם 

 ,[4] מהטפסים].  בחלק  [החסרים  הספר  כללי  ורמזי  הקדמה 

קיו דף. 20 ס"מ. פגיעות עש וכתמים בדף השער ובמספר דפים, 

של  הפרטי  מהאוסף  חדשה.  בד  כריכת  טוב.  במצב  הספר  רוב 

ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $700

183. Sefer Chassidim – Basel, 1580
Sefer HaChassidim, composed by… Rabbi Yehudah 
HaChassid. Copied from an ancient proofread book. 
Basel, Kislev (1580). Ambrosio Provinio Press. 
This edition contains variations, including varia-
tions in the order of the chapters. Includes preface 
and indications to the rules of the book [missing in 
some copies]. [4], 116 leaves. 20cm. Moth damage and 
stains on title page and on number of leaves. Majority 
of book in good condition. New cloth binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $700

184. דברי שלום – ויניציאה, 1587 
ספר דברי שלום, דרשות, רבי יצחק אדרבי בעל שו"ת "דברי 

ריבות". ונציה שמ"ו (1587). מהדורה שניה, עם תוספת מראה 

מקום לפסוקים ומאמרים. [המהדורה הראשונה נדפסה בש־

לוניקי ש"מ].

חתימות בעלים: "יהודה הק'... קליין נמהר"מ שיק ז"ל" [נכד 

מצב  ס"מ.  דף. 28.5  קסח  לעווין".  יצחק  שיק]; "משה  מהר"ם 

עור  חצי  כריכת  קלות.  ופגיעות  רטיבות  כתמי  טוב-בינוני, 

מפוארת.

פתיחה: $400

184. Divrei Shalom – Venice, 1587
Divrei Shalom, homiletics, Rabbi Yitzchak Adrabi 
author of Divrei Rivot responsa. Venice 1587. 
Second edition, with the addition of sources of 
psukim and sayings. [The first edition was printed 
in Salonika in 1580].
Owners' signatures: "Yehuda Klein grandson of the 
Maharam Shik"; Moshe Yitzchak Levine. 188 leaves. 
28.5cm. Good-fair condition, moisture stains and light 
damage. Fancy semi-leather cover. 

Opening Price: $400

185. שלשה ספרים על התורה - שנות הש'
1. פירוש התורה, רבי יצחק אברבנאל. ונציה, של"ט (1579). 

בעלים  חתימות  גארא).  די  זואני  (בבית  בראגדין  זואן  דפוס 

ס"מ.   30.5 דף.   [1] תכה,  ברלין").  וויצהויזן  ("יודא  עתיקות 

מצב טוב-בינוני, שיקומים בשער ובמספר דפים ומעט נזקי עש. 

כריכה ישנה, נאה ובלויה.

2. פירוש רבינו בחיי על התורה. קראקא, ש"ע-שע"ג. דפוס 

הספר,  בסוף  הקולופון  עפ"י  [מפרוסטיץ].  אהרן  בן  יצחק 

נגמרה ההדפסה בשבט שע"ג. חתימות בעלים עתיקות. (חסר 

ס"מ.   28 דף.  רלח)  (במקור:  ד-קמד  משובשת.  פגינציה  שער), 

מצב בינוני-גרוע, בלאי קרעים וכתמים, חיתוך דפים על גבול 

הטקסט. נזקי עש. כריכה בלויה.

שע"ט  ונציה,  גדולה.  ומסורה  והנגינות  הניקוד  3. דרכי 

גדולות  מקראות  מסדרת  (חלק  בראגאדין.  דפוס   ,[1619]

ונמכרו  קונטרסים  קונטרסים  שנדפסו  טובה"  "שנה  משנת 

בנפרד). בקולופון בעמוד אחרון נזכרת שנת ההדפסה שע"ט. 

פרע־ דק'  אב"ד  שמעלקעס  רבי "גדליה  של  בעלות  חותמות 

כריכה  קלים.  עש  סימני  טוב,  מצב  ס"מ.  דף, 37.5   25 מישלא". 

ישנה ופגועה.

פתיחה: $600

183184
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185. Three Books on the Torah – The 
16th -17th Century
1. Commentary on the Torah, Rabbi Yitzchak 
Abarbanel. Venice, 1579. Antique owners' sig-
natures ("Yuda Vitzhoisen Berlin"). 425, [1] leaf. 
30.5cm. Good-fair condition, restorations of title page 
and a number of leaves and few moth damages. Old 
binding, worn. 
2. Commentary of Rabbeinu Bechayei on the 
Torah. Cracow, 1610-1613. Yitzchak ben Aharon 
Printing [of Prostitz]. According to the colophon 
the printing was completed in Shvat 1613. Antique 
owners' signatures. (Missing title page), faulty pagina-
tion. 4-144 (originally 238) leaves. 28cm. Fair-poor con-
dition, wear tear and stains, leaves cut on text border. 
Moth damage. Worn binding. 
3. Darchei Nikud VeHaneginot U'Mesorah 
Gedolah. Venice, 1619, Bragadin Printing. (Part of 
the set of Mikraot Gedolot that were printed as sep-
arate books and sold separately). On the colophon, 
the year of print 1619 is mentioned. Owners' stamps 
of Rabbi "Gedalya Shmelkes Rabbi of Przemysl". 
25 leaves, 37.5cm. Good condition, minor moth marks. 
Old and damaged binding.

Opening Price: $600

186. מהדורה ראשונה של הרמב"ם עם "כסף 
משנה" – ונציה, של"ד-של"ו

"כסף  עם  הרמב"ם  של  הראשונה  מהמהדורה  כרכים  שני 

משנה" לרבנו יוסף קארו.

1. חלק שני, (נשים, קדושה). ויניציאה, של"ד (1574). דפוס 

בראגאדין, ע"י מאיר פרינץ.

ויניציאה,  שופטים).  משפטים,  קנין,  (נזיקין,  רביעי,  2. חלק 

מפאנו  חזקיה  ר'  המגיה  מאת  סיום  דברי  האחרון  בדף  של"ו. 

המודיע על פטירתם באמצע ההדפסה, של המחבר כמהר"ר 

יוסף קארו (יג ניסן של"ה) ושל ראש מלאכת הדפוס רבי מאיר 

פארינצו (יח תשרי של"ו).

דף.   [9] רצז,   ,[9] שער)  (חסר  ד':  חלק  דף.  ריט   ,[10] ב':  חלק 

עור  כריכות  עש.  ונזקי  כתמים  בלאי,  בינוני,  מצב  ס"מ.  כ-30 

186. First Edition of Maimonides with 
the “Kesef Mishneh” – Venice 1574-1576
Two volumes of the first edition of the Maimonides 
with the “Kesef Mishneh” by Rabbi Yosef Karo.
1. Volume Two. Venice, 1574. 
2. Volume Four. Venice, 1576. On the last leaf, 
there are words of conclusion by the proof reader 
Rabbi Chizkya of Fano, announcing the passing of 
the author Rabbi Yosef Karo (Spring 1575) and of 
the head of the printing project. (Fall 1576).
Vol. 2: [10], 219 leaves. Vol.4: (missing title page) [9], 
297, [9] leaves. 30cm. Fair condition, wear, stains and 
moth damage. Luxurious leather binding with bands 
and loops in a Yemenite craft style. Glosses and cor-
rections. Various ownership signatures (“Moshe 
Castro”, and others). 

Opening Price: $1000

הגהות  תימן.  עבודת  בסגנון  ולולאות,  רצועות  עם  מפוארות, 

ותיקונים. חתימות בעלים שונות ("משה קשטרו", ועוד).

פתיחה: $1000

187. טורים עם בית יוסף - ונציה שנות הש' 
(עותקים חסרים)

שמ"ט?].   / שכ"ו  [ונציה,  יוסף,  בית  עם  חיים,  אורח  1. טור 

מק"ק  ישראל  בכמוהר"ר  "משה  עתיקות  בעלים  חתימות 

ראדזיץ", רישומים שונים בכת"י עתיק ומעט הגהות. כד, תמח 

טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   32 בסופו).  דפים  ו-12  שער  (חסר  דף 

כתמים ובלאי, קרע קטן עם חסרון בדף שה. מספר דפים מנות־

קים. כריכת עור עתיקה.

2. טור אבן העזר, עם בית יוסף. ונציה, שכ"ה (1565). דפוס 

 35 דף.  רנח  הבומבירגי.  ואותיות  דפוסי  עם  דיגארא  די  זואן 

קרעים  ומנותקים.  בלויים  הדפים  כל  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ. 

עור  כריכת  כתמים.  עש.  נקבי  מעט  ראשונים.  ובדפים  בשער 

עתיקה, פגועה ובלויה. 

פתיחה: $250

187. Turim with Beit Yoseph – Venice, 
16th Century (Incomplete Copies) 
1. Tur Orach Chaim, with Beit Yoseph, [Venice, 
1566 / 1589?]. Ancient owners' signatures "Moshe 
ben Yisrael of Radzitz", various inscriptions in 
ancient handwriting and few glosses. 24, 448 leaves 
(title page and last 12 leaves are missing). 32cm. 
Good-fair condition, stains and wear, small tear with 
omission on Leaf 305. Several detached leaves. Antique 
leather cover. 
2. Tur Even Ha'Ezer, with Beit Yoseph. Venice, 
1565. 258 leaves. 35cm. Fair-poor condition, leaves are 
worn and detached. Tears to title page and first leaves. 
Few moth holes. Stains. Antique leather cover, dam-
aged and worn. 

Opening Price: $250

186
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188. ארבעה טורים - הנאו, ש"ע / מאירת עינים - 
פראג, שפ"ח

חושן  העזר,  אבן  דעה,  יורה  חיים,  אורח  טורים,  1. ארבעה 

 .1610 ש"ע  [הנאו,  מפראג,  אברהם  רבי  הגהות  עם  משפט. 

דפוס הנש יאקופא].

מעט הגהות. רישומי לידות מעניינים וחתימות בעלים רבות 

סג"ל  מענדלן  מנחם  ר'  בן  ("יעקב  תט"ז-תק"ג,  מהשנים 

מר־ לעיר  סמוך  [מרקלסהיים]  מארקילסום  משוק  עפשטיין 

גיטוס" ובנו נפתלי; "דוד בן כהר"ר מרדכי ז"ל מק"ק דרעזניץ 

189. ספר הערוך – בזל, שנ"ט
ספר הערוך, ביאור כל מילה חמורה שבש"ס, עפ"י סדר א-ב, 

לרבינו נתן בן יחיאל מרומא, בסיליאה (בזל), שנ"ט 1599. קסו 

כריכת  בלועזית.  בעלים  חתימת  טוב-מאד.  מצב  ס"מ.   29 דף. 

קלף עתיקה, קרועה. מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן 

- "גנזי ישראל".

פתיחה: $400

188. Arba’ah Turim – Hanau, 1610 / 
Meirat Einayim – Prague, 1628 
1. Arba’ah Turim, Orach Chaim, Yoreh De’ah, 
Even Ha-Ezer, Choshen Mishpat. With glosses by 
Rabbi Avraham of Prague, [Hanau, 1610].
Few glosses. Interesting birth records and numer-
ous ownership signatures from the years 1656-1743. 
(Missing title page), [7], 9-117; [1 blank] 91; [1 blank ] 59; 
[1 blank ] 140 leaves. 30.5cm. Good-fair condition. First 
30 pages are worn and detached. The rest of the book 
is in good condition. Antique, luxurious leather and 
wood binding with engravings, (signed) clasp residues.
2. Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with the 
Meirat Einayim by Rabbi Yehoshuha Volk Cohen. 
[Prague, 1628, Moshe Katz print]. (Missing title page 
and introductions) 5-320, 1-12 (missing a few leaves at 
the end of the indexes). 28.5cm. Good-fair condition, 
wear and moth damage on several leaves, the rest of the 
book is in good condition. Rebound.

Opening Price: $500

189. Sefer HaAruch – Basel, 1599
Sefer HaAruch, explanation of all significant words 
in the Shas, in alphabetical order, by Rabbi Natan 
Ben Yechiel of Rome, Basel, 1599. 166 leaves. 29cm. 
Very good condition. Ownership signature. Ancient 
torn vellum binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $400

ממדינות מעררין"; "יהודה ליב ב"ר יוסף -- ממדינת מעררין 

עיר  שוואבין  ממדינת  אליעזר  ב"ר  "אברהם  פרוסטיץ";  ק"ק 

אנשבך"; "אברהם ב"ר אהרן סג"ל מק"ק ניקלשבורג ממדינת 

נט;  ריק]   1] צא;  ריק]   1] ט-קיז;   ,[7] שער),  (חסר  מעררין"). 

ראשו־ דף  כ-30  בינוני.  טוב-  מצב  ס"מ.   30.5 דף.  קם  ריק]   1]

עתיקה  כריכה  טוב.  במצב  הספר  שאר  ומנותקים.  בלויים  נים 

מפוארת, עץ ועור עם תחריטים, שרידי אבזמים (חתומים). 

(סמ"ע)  עינים  מאירת  עם  משפט,  חושן  ערוך  2. שולחן 

מרבי יהושע ולק כהן. [פראג, שפ"ח 1628, דפוס משה כ"ץ]. 

מהדורה שניה מוגהת, של ספר הסמ"ע. (חסר שער והקדמות) 

ה-שך, א-יב (חסר בסוף המפתחות כמה דפים). 28.5 ס"מ. מצב 

במצב  הספר  שאר  דפים,  במספר  עש  ופגעי  בלאי  טוב-בינוני, 

טוב. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $500

188
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190. כתר שם טוב – ונציה, שס"א
מלמד  שם-טוב  רבי  התורה,  על  דרשות  טוב,  שם  כתר  ספר 

נר"ו ממוריאה. ונציה, [שנ"ו 1596], דפוס מטיאו זאניטי.

אהרן  בן  זנוויל  "שמואל  זמיגראד",  "אהרן  עתיקות:  חתימות 

כה"ר  לא"א  בן  יודא  "קאים   ,"--- קאפיל  "הקטן  זמיגראד", 

של  וחתומים  קצוצים  רישומים  מא  דף  בשולי  יצ"ו".  פישל 

אנשים שלמדו בספר זה "אני למדתי בזה הספר בק"ק סלא־

נימא ... [ז]נוויל בא"א המאור הגדול מוהר"ר נפתלי... גבריאל 

בלאי  מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   29 דף.  יו  קלו,  יוסף".  כהר"ר  בן 

וכתמים. כריכת בד חדשה.

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

פתיחה: $500

190. Keter Shem Tov – Venice, 1601
Keter Shem Tov, biblical interpretations by Rabbi 
Shem Tov Melamed. Venice, [1596].
Antique signatures: “Aharon Zamigrad”, “Shmuel 
Zenwill son of Aharon Zamigrad", "Kapil", “Kaim 
Yuda son of Rabbi Fishel”. Signed notes by the people 
who studied the book: “I have learned in this book 
in the holy city of Slonim… [Z]enwill son of Rabbi 
Naftali…Gabriel son of Yosef ”. 136, 26 leaves. Good 
condition, slight wear and stains. New, cloth binding.
From Dr. Israel Mehlman’s private collection – 
“Ginzei Israel”.

Opening Price: $500

191. שו"ת מהר"ם מרוטנבורג – פראג, שס"ח
שס"ח  פראג,  (מרוטנבורג).  ממהר"ם  ותשובות,  שאלות  ספר 

1608. [דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ]. שער מצויר, הקדמה 

דף.  ה-קיד  ב,  מפראג.  המהר"ל  חתן  הכהן  יצחק  רבי  מהמו"ל 

28.5 ס"מ. מצב בינוני, קרע חסר בדף השער, פגעי עש. חיתוך 

דפים על גבול הכותרת העליונה. כריכה ישנה עם שדרת עור, 

פגועה.

פתיחה: $250

192. Beit Lechem Yehuda – Venice, 1625
Beit Lechem Yehuda, "a golden index to find all 
Chazal sayings from the shas which are found in 
the book Ein Yisrael …", Rabbi Yehuda Aryeh of 
Modena. Venice, 1625. 
A detailed index of the aggada writings in the shas 
according to topics. Printed as an appendix to the 
Ein Yisrael edition [in Italian printings, the name of 
the book Ein Ya'akov by Rabbi Ya'acov Eben Chaviv 
was changed to Ein Yisrael because of the censor], 
Venice 1625. Also printed separately. 26 leaves. 
27.5cm. Good-fair condition. Stains. Moth marks with 
minor damage to text. Holes and damage to text on last 
leaf. New cover. 

Opening Price: $350

192. בית לחם יהודה – ונציה, שפ"ה
מאמרי  כל  למצוא  זהב  של  "מפתח  יהודה,  לחם  בית  ספר 

רז"ל מהש"ס אשר באו בספר עין ישראל...", רבי יהודה אריה 

191. Responsa of Rabbi Meir of 
Rothenburg - Prague, 1608 
Book of Responsa by the Maharam (of Rothenburg). 
Prague, 1608. [Moshe ben Yoseph Betzalel Katz print-
ing]. Illustrated title page, foreword by publisher, 
Rabbi Yitzchak HaCohen son in law of the Maharal 
of Prague. 2, 5-114 leaves. 28.5cm. Fair condition, tear 
on title page, moth damage. Leaves cut on border of top 
title. Old binding with leather spine, damaged.

Opening Price: $250

ממודינא. ונציה, שפ"ה 1625.

נדפס  נושאים.  לפי  בש"ס  האגדה  מאמרי  על  מפורט  מפתח 

את  שינו  איטליה  [בדפוסי  ישראל"  "עין  למהדורת  כתוספת 

ישראל"  ל"עין  חביב,  אבן  יעקב  לרבי  יעקב"  "עין  הספר  שם 

בשל הצנזורה], ונציה שפ"ה. נדפס גם בנפרד. כו דף. 27.5 ס"מ. 

בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  עש  סימני  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב 

חורים ופגיעות בטקסט בדף אחרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $350
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190



תנ"ך ותהלים, פירושים על התורה | 93 

194. עזרת הסופר – אמשטרדם, תקכ"ז-תקכ"ט
הגהות  עם  העמודים  ווי  סופרים  "תקון  הסופר,  עזרת  ספר 

אור תורה", חמשה חומשי תורה, עם ההפטרות. אמשטרדם, 

[תקכ"ז-תקכ"ט 1767-1769].

נועד לשמש דוגמה לסדר הכתיבה עבור סופרי סת"ם [על פי 

התורה  בספר  עמודה  כל  בו  העמודים",  "ווי  המכונה  המנהג 

מתחילה באות ו']. נדפס באותה שנה בשתי מהדורות, לפנינו 

המהדורה המנוקדת, עם טעמים ומספור הפסוקים והפרקים. 

בתחילת הספר קונטרס "מאיר נתיב" - על שמות קודש וחול 

בספר תורה. בסוף הספר "לוחות העיבור" - דפי-לוחות [מת־

"שבת  הפטרת  וספרדית].  [עברית  מועדים  לקביעת  קפלים] 

איכה" עם תרגום לספרדית.

194. Ezrat HaSofer – Amsterdam, 
1767-1769
Ezrat HaSofer, "Tikun sofrim with glosses", 
Chamisha Chumshei Torah, with haftarot. 
Amsterdam, [1767-1769].
Designed for use as example for scribes [according 
to the custom that each column of the Sefer Torah 
starts with the letter vav]. The book was printed in 
two editions, this edition has vowels with cantilla-
tion notes and numbering of psukim and chapters. 
At beginning of book, booklet "Meir Netiv" about 
the holy and mundane names in the Torah. At the 
end of the book, "Luchot Ha'ibur" – calendar leaves 
[folded] for determining special days [Hebrew 
and Spanish]. The haftara of Shabbat Eichah with 
Spanish translation.
Breishit: [11], 65; 26; Shemot: 66-121; [2], 28; VaYikra: 
122-163; [2], 24; Bamidbar: 164-221; [2], 16; Devarim: 
222-272; [4], 267-290, [8] leaves [this copy has one title 
page per chumash except Bamidbar. Title page with 
brass engraving at beginning of book. Separate sections 
for haftarot and calendars. 
18.5cm. Good condition. Stains. Pasted paper in a 
number of leaves. Two leaves with wide margins. 
Signature and exlibris.

Opening Price: $250

193. שיר השירים – פרקי אבות - פריז, 1774
ופירוש  תרגום  השירים].  [=שיר   Cantique des cantiques
ונטורה].  [מרדכי   Mardochée Venture מאת  בצרפתית, 

פריז, [1774].

 Traite D'Aboth נפרד:  חלק  כולל  בעברית.  כותרות  עם 

כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   16 עמ'.   127  ,[2] אבות.  פרקי   –

עור  כריכת  תחתונות.  בשוליים  מעט  פגומים  ראשונים  דפים 

תחתונה],  הימנית  בפינה  פגומה  ורופפת.  [בלויה  מקורית 

 Isaac" :בעלים שם  עם  הקדמית  הכריכה  על  מוזהבת  הטבעה 

 ."Rodrigues Fils

פתיחה: $400

193. Shir HaShirim – Pirkei Avot - 
Paris, 1774
Cantique des Cantiques (Song of Songs). Translation 
and commentary in French, by Mardochée Venture. 
Paris, [1774].
Hebrew titles. Contains separate section: Traite 
D'aboth – Pirkei Avot. [2], 127 pages. 16cm. Good 
condition. Stains. First leaves slightly damaged in 
lower margins. Original leather cover [worn and loose. 
Damaged in lower right corner], golden impression on 
front cover with name of owner: Isaac Rodrigues Fils.

Opening Price: $400

תנ"ך ותהלים, פירושים על התורה
Bibles and Tehilim, Commentaries on the Torah

קכב- ויקרא:  כח;  סו-קכא; [2],  שמות:  כו;  סה;  בראשית: [11], 

קסג; [2], כד; במדבר: קסד-רכא; [2], טז; דברים: רכב-רעב; [4], 

רעז-רץ, [8] דף [בעותק זה שער אחד לכל חומש, למעט ספר 

במדבר. שער עם פיתוח נחושת בתחילת הספר. שערים נפרדים 

גם לסדרי ההפטרות ול"לוחות העיבור"]. 

שני  דפים.  במספר  נייר  הדבקת  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   18.5

דפים עם שוליים רחבים שלא נחתכו בדפוס. כריכה מאוחרת. 

חתימה ותו-ספר.

פתיחה: $250
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195. פירוש אברבנאל על נביאים ראשונים – 
לייפציג, 1686

פירוש על נביאים ראשונים [עם הפנים], "חברו החכם השלם... 

דון יצחק אברבנאל". [לייפציג], [תמ"ו 1686].

בדפים קפז/2, שח/2 קישוט שבמרכזו פני אדם [אשר הוחלף 

ברוב הטפסים בקישוט אחר]. [2], שח, [4] דף. 33 ס"מ. מצב 

עור.  מחופה  עץ  כריכת  ובכריכה.  בדפים  ובלאי  כתמים  טוב. 

שאריות אבזמים. חתימת בעלים בשער. 

פתיחה: $250

195. Abarbanel Commentary on Nevi’im 
Rishonim – Leipzig, 1686 
Commentary on Nevi’im Rishonim [with the text], 
“authored by the virtuous wise… Don Yitzchak 
Abarbanel”. [Leipzig], [1686]. 
Leaves 187/2, 308/2 contain decoration with human 
face in center [replaced with a different decoration 
in the majority of the copies]. [2], 908, [4] leaves. 
33cm. Good condition. Stains and signs of wear on 
leaves and binding. Leather-covered wooden binding. 
Buckle remnants. Owner signature on title page. 

Opening Price: $250

196. ספר המגיד – אמשטרדם, תנ"ט - התהלים של 
המהר"ץ חיות

ספר המגיד - נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים, עם 

פירוש רש"י, תרגום ליידיש-דייטש ו"אגודת שמואל". אמש־

טרדם, [תנ"ט 1699].

מהדורה מיניאטורית בארבעה כרכים. התרגום ביידיש-דייטש 

הוא חיבור המשך לספר "צאינה וראינה" על התורה ומאותו 

עריכה  החיבור  עבר  זו  במהדורה  מיאנוב].  יעקב  [רבי  מחבר 

לשונית ולשונו אינו זהה למהדורות הקודמות.

דלוגאטש  שמואל  רבי  המו"ל  מאת  חיבור  שמואל"  "אגודת 

- נדפס במהדורה זו לראשונה [והוא ליקוט ממקורות ומחי־

בורים שונים - רובם לא מוכרים ממקור אחר, כדוגמת "הגהות 

רבי עובדיה הנביא", סוד מישרים, עמק השם ועוד]. ליקוט זה 

to several pages. Moth damage. Margin cutting on text 
border, new covers, except one.
From Dr. Mehlman's private collection – Ginzei 
Yisrael. 

Opening Price: $1000

שהוכנס בסוגריים בתוך פירוש רש"י, זכה למהדורות נוספות, 

פירוש  נוסח  בתוך  שהוכנס  כך  על  ביקורת  עליו  עורר  ואף 

רש"י. הוספות אלו נכנסו בחלקם למהדורות רבות של רש"י 

ולעתים נבלעו בתוך פירושו ויוחסו לרש"י עצמו (ראה על כך: 

ח' ליברמן, אהל רח"ל, א, עמ' 310-329).

בכרך התהילים חתימת בעלים בכת"י: "צבי הירש חיות, יום ב' 

כ"ב מרחשון תפק"ד" – כנראה חתימת המהר"ץ חיות (תקס"ו-

מגיל  זולקווא  אב"ד  דורו,  גאוני  מגדולי  בצעירותו.  תרט"ז) 

רבות  במהדורות  נדפסו  הש"ס  על  הגהותיו  ושלוש.  עשרים 

החל משנת ת"ר ומחבר ספרים רבים. דמות מגוונת של גדול 

הנאמנה  היהדות  מלחמת  את  לחם  העולם.  ובחכמות  בתורה 

סופר"  ה"חתם  עם  נרחבים  שו"ת  בקשרי  עמד  במשכילים. 

תשי"ח,  "הדרום",  כך:  על  (ראה  גדול  בכבוד  אליו  שהתייחס 

חוברת ה-ו, "היחס של החתם סופר אל המהר"ץ חיות").

כרך א' - נביאים ראשונים: [חסר בתחילתו ובסופו] [5], רעט, 

(מושלם  השער  דף  [חסרים:  דף   [1] שצ-תקנט,  רצ-שעט, 

חסרים:  בסוף  מההסכמות.  אחד  דף  למעט  לז,  דף  עד  בצילום) 

אחרונים  נביאים   - ב'  כרך  הסוף].  עד  תקנו  ומדף  תקמט,  דף 

תף  כתובים:   - ג'  כרך  דף.  שצ-תקמט  שעט,  (ישעיה-יחזקאל): 

דף. כרך ד' - עזרא-תרי עשר: שמו, [2] דף [חסרים ומושלמים 

בצילום: דף השער ודף אחרון].

קרעים  דיו.  כתמי  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.  כ-11  גודל 

הטקסט,  גבול  על  שוליים  חיתוך  עש.  פגעי  דפים.  במספר 

הפרטי  מהאוסף  עתיקה.  אחת  כריכה  מלבד  חדשות,  כריכות 

של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $1000
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196. Sefer HaMagid – Amsterdam, 1699 
– Tehillim of The Maharitz Chayut
Sefer HaMagid – Nevi'im Rishonim, Nevi'im 
Achronim and Ketuvim, with Rashi commentary, 
Yiddish-Deitsch translation and Agudat Shmuel. 
Amsterdam, [1699].
A miniature edition in four volumes. The Yiddish-
Deitsch translation is a continuation of Tzena 
U'Rena on the Torah and written by the same 
author [Rabbi Ya'akov Mianov]. This edition has 
been edited and its language is not identical to pre-
vious editions. 
Agudat Shmuel is written by the publisher Rabbi 
Shmuel Delogatch – First printed in this edition [it 
is a compilation from various sources and books 
– most unknown from any other source such as, 
Hagahot Rabbi Ovadia HaNavi, Sod Meisharim, 
Emek Hashem etc.]. This compilation has been in-
cluded in parentheses in Rashi's commentary. (see: 
C. Liberman, Ohel Rachel, 1, pages 310-329).
The volume of Tehillim (Psalms) has owner's hand-
written signature; "Zvi Hirsh Chayut, Monday 22nd 
of MarCheshvan 1824" – apparently, the signature 
of the Maharitz Chayut (1806-1857) in his youth.
One of the leading scholars of his generation, Rabbi 
of Zholkiev from age 23. From 1840, his glosses 
on the Talmud were printed in many editions and 
he wrote many books. Fought the battle of faith-
ful Jewry opposing the maskilim. He had much 
contact with the Chatam Sofer regarding responsa 
and the Chatam Sofer held him in great esteem (see 
HaDarom, 1958, Booklets 5-6, The Chatam Sofer's 
Attitude towards the Maharitz Chayut).
Volume 1 – Nevi'im Rishonim: [omissions at beginning 
and end] [5], 279, 290-379, 390-559, [1] leaves [miss-
ing: title page (substituted by photocopy) until Leaf 37, 
except one leaf of approbation. At end missing: Leaf 549, 
and from 556 until end]. Volume 2 – Nevi'im Achronim 
(Yeshaya-Yechezkel): 379, 390-549 leaves. Volume 3 – 
Ketuvim: 480 leaves. Volume 4 – Ezra-Trei Asar: 346, 
[2] leaves [missing and substituted by photocopies: title 
page and last leaf]. 
c. 11cm. Good-fair condition. Stains, ink stains. Tears 

197. ספר תהלים - מהדורת כיס מפוארת – 
אמשטרדם, 1766

ספר תהלים, עם שימושי תהלים, תפילות ופדיון נפש. פירוש 

האחים  דפוס   .[1766 [תקכ"ז  אמשטרדם,  עברי-טייטש. 

פרופס.

מדקדק,  ע"י  מוגה  ודופי.  שמץ  בלי  יופי,  בכל  מחדש  "נדפס 

ורפין,  ודגשין  בנקודות  הדק,  היטב  בדק,  כחו  מאמצי  בכל 

ושום שכל אלו פסקי טעמים". 

רישום בעלות עתיק של "הבח' ליב בן הר"ר אהרן ז"ל".

בשוליים  עש  פגעי  טוב,  מצב  ס"מ.   11.5 דף.   [1] ריב,   ,[1]

בנרתיק  נתון  מקורית.  עור  כריכת  בשער.  קל  שיקום  פנימיים, 

רשומה  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  נדיר.  מקורי.  עור 

0333351 מציינים כי ראו רק צילום דף השער.

פתיחה: $360

198. תהלים עם פירוש תהלות ה' – שאלוניקי, 
תקצ"ט 

תהלים  על  מקיף  פירוש  עם  תהילים  ספר  ה',  תהלות  ספר 

ומאמרי חז"ל, מרבי אליהו הכהן (בעל "שבט מוסר"). שאלוני־

קי, [תקצ"ט 1738]. מהדורה יחידה. (חתימה וחותמת בעלים: ר' 

ישראל גוטגעלד משעדליץ). ספירת דפים משובשת. 27.5 ס"מ. 

מצב טוב, כתמים וכריכה בלויה ומנותקת. בסוף הספר נוספו 6 

דפים של השמטות ומפתחות, שאינם נמצאים ברוב הטפסים, 

ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0202328.

פתיחה: $200

197. Tehilim – Luxurious Pocket 
Edition – Amsterdam, 1766
Tehilim, with the Shimushei Tehilim, prayers 
and Pidyon Nefesh. Hebrew-Teitch commentary. 
Amsterdam, [1766]. Props brothers print.
Ancient ownership inscription “Leib son of 
Aharon”.
[1], 212, [1] leaf. 11.5cm. Good condition, moth damage 
on the inner margins, light restoration on the title page. 
Original leather binding. Comes in its original leather 
case. Rare. It is mentioned in the Bibliography 
Institute CD, record 0333351 that only the title page 
was seen.

Opening Price: $360

198. Tehillim with Commentary 
Tehillot Hashem – Salonika, 1738
Tehillot Hashem, Tehillim with comprehensive 
commentary on Tehillim and Chazal sayings, by 
Rabbi Eliyahu HaCohen (author of Shevet Musar). 
Salonika, [1738]. Only edition. (Owner's signature 
and stamp: R' Yisrael Gutgold of Shedlitz). Incorrect 
leaf numbering. 27.5cm. Good condition, stains and de-
tached worn cover. At end of book, appendix of 6 leaves 
of omissions and index, not found in most copies, see 
Bibliography Institute CD Listing 0202328.

Opening Price: $200
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199. תהלים - תוכחת מוסר – ווארשא, 1854
וביאור  אשכנזי  תרגום  עם  תהלים,  ספר  הוא  מוסר  תוכחת 

להתרגום, מאת רבי אלעזר טאהלגרין. ווארשא, תרט"ו 1854. 

הסכמת רבי חיים דווידזאהן אב"ד ווארשא.

בהנהגות  שונות  תופעות  המחבר  מבקר  בה  ארוכה,  הקדמה 

הדור (על אנשים הלבושים כחסידים, אך אינם לומדים תורה 

ושומרים מצוות), זכרונות מגדולי הרבנים בווארשא, מנהגים 

 19.5 דף.   [2] רלב,   ;[2] כח,   ,[1] ועוד.  משפחתי  יחוס  שונים, 

ס"מ. מצב טוב, פגעי עש. כריכת עור מקורית, מפוארת. 

פתיחה: $100

199. Tehillim – Tochachat Mussar – 
Warsaw, 1854
Tochachat Mussar – the book of Tehillim, with 
German translation and commentary on the trans-
lation, by Rabbi Elazar Tahlgreen. Warsaw, 1854. 
Approbation by Rabbi Chaim Davidson, Rabbi of 
Warsaw.
A long introduction wherein the author criticizes 
various phenomena of the generation, memories of 
the great rabbis of Warsaw, various customs, family 
genealogy etc. [1], 28, [2]; 232, [2] leaves. 19.5cm. Good 
condition, moth damage. Original leather binding. 

Opening Price: $100

200. תהלים – בומבי, תרנ"א
אנגליש  אנד  "היברו  דפוס  בומבי,   .Psalms  – תהלים  ספר 

פריס", תרנ"א 1890.

כולל תפילות "יהי רצון" לאמירת תהלים, תפלה לאשה "בעת 

עוברה" ו"תפלה בבית האבל על הנפטר"; סדר פדיון נפש לפי 

רישום  השער  לדף  תהלות". (מעבר  החיד"א "יוסף  של  ספרו 

רחל  סי'  הגבירה  ע"י  לביכנ"ס  הקדשה  של  מזרחי  בכתב-יד 

יעקב אליהו ששון). [1], צג דף, 17 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. נייר 

יבש ושביר. קרעים ודפים מנותקים. מהדורה נדירה, הרשומה 

מטופס  מיקרופילם  עפ"י  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור 

אוסף ששון.

פתיחה: $150

200. Tehillim – Bombay, 1890 
Tehillim – Psalms. Bombay, printed by Hebrew and 
English Press, 1890. Contains prayers Yehi Ratzon 
for saying Tehillim, a prayer for a pregnant woman 
; Seder Pidyon Nefesh according to the Chida's 
book Yoseph Tehillot. This edition if listed in the 
Bibliography Institute CD according to a microfilm 
from the copy of the Sason collection. (On reverse 
side of title page, an inscription in Oriental hand-
writing of a dedication to Beit Haknesset by the 
Lady Rachel Ya'akov Eliyahu Sason). [1], 93 leaves, 
17cm. Fair-poor condition. Dry, brittle paper. Tears 
and detached leaves. 

Opening Price: $150
201. Two Miniature Books of Tehillim 
1. Tehillim, extremely accurate according to the 
Massorah. Berlin, 1890. (Handwritten signature).
2. Tehillim, “divided into the seven days of the 
week… as wall as to the thirty days of the month”. 
Jerusalem, S. Zuckerman. (Missing leaf/leaves? 
from the prayer recited after saying the Tehillim).
Approx. 9cm. Varying condition. Original bindings. 

Opening Price: $150

201. שני ספרי תהלים מיניאטוריים
תר"ן  ברלין,  המסורה.  פי  על  היטיב  מדויק  תהלים,  1. ספר 

1890. (חתימה בכת"י).

לשלשים  גם  שבתא...  ימי  לשבעה  "נחלק  תהלים,  2. ספר 

(חסר  צוקערמן.  הר"ש  דפוס  ירושלים,  החדש".  לימי  חלקים 

דף/דפים? מהתפילה שאחרי אמירת תהלים).

 כ-9 ס"מ. מצב משתנה. כריכות מקוריות.

פתיחה: $150
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202. אלון בכות / בינה לעתים - ונציה
1. אלון בכות, פירוש על מגילת איכה (בדרך נחמה) ועל ט"ו 

פרקי שיר המעלות בתהילים. רבי בנימין כהן צדק [הרב"ך - 

יחידה.  מהדורה  תע"ב 1712.  ונציה,  הרמח"ל],  של  הזקן  רבו 

(כתמים ובלאי, חתימה ורישומים). 

2. בינה לעתים, דרשות. רבי עזריה פיג'ו בעל "גדולי תרומה". 

בתורת  יסודי  ספר  של  ראשונה  מהדורה   .1648 ת"ח  ונציה, 

מהדו־ מ-25  למעלה  השנים,  במשך  ממנו  [שנדפסו  הדרוש, 

רות]. (כתמים ופגעי עש).

גודל ומצב משתנים, בינוני.

פתיחה: $200

202. Alon Bakhut / Bina La-Itim 
- Venice 
1. Alon Bakhut, a commentary on Megilat Eicha 
and on the 15 Shir La-Ma’alot Psalms. Rabbi 
Binyamin Cohen Tzeddek [Ravach – the Ramchal’s 
elder rabbi], Venice, 1712. Only edition. (Stains and 
wear, signature and captions).
2. Bina La-Itim, sermons. Rabbi Azariah Figo 
author of the “Gidole Teruma”. Venice, 1648. First 
edition of a basic book in the field of Torah interpre-
tation, [printed in over 25 editions throughout the 
years]. (Stains and moth damage). 
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $200

203. באר רחובות - שתי מהדורות
ספר באר רחובות, ביאור על דקדוקי רש"י בתורה. רבי אייזיק 

 .(1730) ת"ץ  זולצבאך,  ושניה.  ראשונה  מהדורה  אויערבאך. 

ופיורדא תקכ"ב (1762).

עותק 1. נט דף, 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני, נייר כהה ובלאי בשו־

ליים. כריכה ישנה.

עותק 2. סו דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב, נייר בהיר, בלאי קל בשו־

ליים. כריכה חדשה.

"כאמשטר־ גדולות  באותיות  נכתב  השניה  המהדורה  בשער 

דם". עד דף נט מהדורת פיורדא הינה חיקוי מדויק למהדורת 

זולצבאך (מלבד שינויים בקישוטים). החל מדף נט עד דף סו 

נוספו הוספות המחבר שלא נדפסו במהדורה ראשונה.

פתיחה: $150

203. Be’er Rehovot – Two Editions
The Be’er Rehovot, a commentary on Rashi’s gram-
matical commentaries on the Bible. Rabbi Izik 
Auerbach. First and second edition. Sulzbach, 1730 
and Fürth, 1762.
Copy 1: 59 leaves, 19cm. Good-fair condition, dark 
paper, worn around the edges. Old binding.
Copy 2: 66 leaves. 18.5cm. Good condition, light paper, 
light wear around the edges. Rebound. 
The words “Like Amsterdam” appear in big letters 
on the second edition’s title page. Up to leaf 59, the 
Fürth edition is an exact replica of the Sulzbach edi-
tion (minus changes in the adornments). Leaves 59 
through 66 are additions made by the author, which 
were not printed in the first edition.

Opening Price: $150
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204. ספר שארית יעקב - אלטונה, תפ"ז - הגהות
ספר שארית יעקב, חידושים על תורה, נביאים וכתובים, ומ־

סכתות הש"ס, רבי יעקב ב"ר יואל מבריסק דליטא. אלטונה, 

[תפ"ז 1727]. מהדורה יחידה. עיטורי חיתוכי-עץ יחודיים.

עתיק.  אשכנזי  בכת"י  [חתומות?]  הגהות  ומספר  תיקונים 

בשער חתימת בעלים מחוקה: "הק' יהודה [אידל ----] בשנת 

עש  תצל"ח..". [2], קב דף. 19 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, סימני 

בדפי  עובש  סימני  קצוצות.  הארוכות  ההגהות  בלאי.  ופגיעות 

הפורזץ. כריכת נייר בלויה.

פתיחה: $120

204. She'erit Ya'akov – Altona, 1727 
– Glosses
She'erit Ya'akov, novella on the Torah, Nevi'im 
and Ketuvim, and tractates of the Talmud, Rabbi 
Ya'akov ben Yoel of Brisk, Lithuania. Altona, [1727]. 
Only edition. Unique wood-cut decorations.
Corrections and several glosses [signed?] in an-
cient Ashkenasi handwriting. On title page, erased 
owner's signature: "Yehuda [Idel---] in 1758… ". [2], 
102 pages. 19cm. Fair condition, stains, moth marks 
and wear damage. The long glosses are cut off. Mildew 
marks on vorsatz leaves. Worn paper cover. 

Opening Price: $120205. Eretz Zvi – Roedelheim, 1753
Eretz Zvi, commentary on the yearly Haftarot, by 
Rabbi Zvi Hirsch son of Rabbi Avraham Eliezer 
Lipman. Roedelheim, [1753]. First edition. [4], 66 
leaves. 19.5cm. Good condition. Stains. Minor damage 
on last page. Colorful paper cut. Original worn bind-
ing. Inscription and ownership notations. 

Opening Price: $120

205. ארץ צבי – רדלהיים, תקי"ג
צבי  רבי  מאת  השנה,  הפטרות  על  פירוש  צבי,  ארץ  ספר 

הירש ב"ר אברהם אליעזר ליפמאן. רדלהיים, [תקי"ג 1753]. 

כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  סו   ,[4] ראשונה.  מהדורה 

פגיעה קלה בעמוד אחרון. חיתוך דפים צבעוני. כריכה מקורית, 

בלויה. הקדשה ורישומי בעלות.

פתיחה: $120

204
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206. מאה ברכות – אמשטרדם, תמ"ח 
סדר מאה ברכות, ברכות שונות ופיוטים, כולל סדר הגדה של 

פסח. אמשטרדם, תמ"ח (1688).

הסכמת רבי יצחק אבוהב, רבי יעקב ששפורטש ורבי שלמה 

די אוליוירה.

ציורי  נחושת,  בתחריט  מצויר  שער  הראשון  שערים,  שני 

ברכת  המזון,  וברכת  (הבדלה)  בשמים  ברכת  הלבנה,  ברכת 

של   בעולם  הראשונות  (מההדפסות  מילה.  וברכת  שופר 

 5447 התאריך  זה  בשער   .(208 פריט  ראה  נחושת,  תחריטי 

(כלומר שנת ה'תמ"ז ליצירה) ואילו בשער השני שנת שימני 

כ"חתם" על לבך. [5 דף], שג, כ, [10], עמ'. 12.5 ס"מ. נייר איכותי 

ופגיעות  כתמים  מעט  מנותקים,  דפים  טוב-בינוני,  מצב  ובהיר, 

עש קלות. חתימות בעלים [מתימן]. כריכה רופפת, פגועת עש 

ובלויה. נדיר ביותר. אינו רשום ב"אוצר ההגדות" וביערי. 

פתיחה: $800

207. ברכת המזון / ספר מנהגים - עם ציורים 
– אמשטרדם 

עם  בענשן.  דאש  ופולין,  אשכנז  כמנהג  המזון,  1. ברכת 

לברית  לחתונה,  למועדים,  וברכות  תפילות  לשבת,  זמירות 

(חיתוכי  ציורים  פסח.  של  הגדה  סדר  הקברות.  ולבית  מילה 

"מיט  פרופס.  שלמה  דפוס   ,[1722 [תפ"ב  אמשטרדם,  עץ). 

פיל מער ברכות אונ' דינים... אונ' אך דיא זמירות, אין טייטש 

גאנץ אנדרשט גישטעלט... וויא אך פיל ציורים." [=עם הרבה 

ציורים].  הרבה  ועם  ופירושים...  וזמירות,  ודינים...  ברכות 

אוצר ההגדות 144.

206. Meah Brachot – Amsterdam, 1688 
Seder Meah Brachot, various blessings and liturgy, 
including a Passover Haggada. Amsterdam, 1688. 
Approbation by Rabbi Yitzchak Abouhav, Rabbi 
Ya’akov Shishportash and Rabbi Shlomo de Olivera.
Two title pages, the first is illustrated with a copper 
engraving, drawings of the Birkat Levana, Birkat 
Besamim (Havdala) and Birkat Ha-Mazon, Birkat 
Shofar and Birkat Mila. (Amongst the first copper 
engraving ever printed, see item 208) This title page 
bears the year 5447 (1687), while the second title 
page has the year 5448 (1688). [5 Leaves], 303, 20, 
[10], pages. 12.5cm. High quality, light paper, good-fair 
condition, detached leaves, few stains and light moth 
damage. Owners’ signature [from Yemen]. Loose, moth 
damaged and worn binding. Rare. Not listed in 
“Otzar Ha-Haggadot” and in Ya’ari. 

Opening Price: $800

הגדות של פסח
Passover Haggadot

2. מנהגים, לוח מנהגים ודינים, למועדים ולכל חדשי השנה. 

אמשטרדם,  עץ).  רבים (חיתוכי  ציורים  צו"ר.  יידיש באותיות 

תפ"ג (1723). דפוס יצחק די קורדווה.

שני הספרים כרוכים יחד: עא דף; סא דף. 18 ס"מ. מצב בינוני. 

נקבי עש, פגיעות משוקמות וכתמים בעיקר בספר ברכת המזון 

(שנדפס על נייר כהה). כריכה לא מקורית, פגועה.

פתיחה: $1000
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207. Birkat HaMazon / Sefer 
HaMinhagim – Illustrated 
– Amsterdam
1. Birkat HaMazon, according to the Ashkenaz 
and Polish Custom. Includes Shabbat songs, 
prayers and blessings for festivals, weddings, Brit 
Milah and cemeteries. With Passover Haggadah. 
Illustrations (woodcuts). Amsterdam, [1722]. 
Shlomo Props printing. Otzar Hahagadot 144.
2. Minhagim, a list of customs and Torah laws 
for festivals and daily use. Yiddish. Many illustra-
tions (woodcuts). Amsterdam, 1723. Yitzchak De 
Cordova printing.
The two books are bound together: 71 leaves; 61 leaves. 
18cm. Fair condition. Moth holes, restored damage and 
stains primarily on the Birkat Hamazon (printed on 
dark paper). Non-original binding, damaged.

Opening Price: $1000

208. הגדה של פסח – אמשטרדם, 1695 - ההגדה 
הראשונה עם תחריטי-נחושת ועם מפת ארץ ישראל

סדר הגדה של פסח, "עם פירוש יפה וציורים נאים מהאותות 

המסעת  של]  הספר,  בסוף  [מפה  זה  על  ונוסף  והמופתים... 

בית  וצורת  ישראל  שבטי"ה  לכל  הארץ  חלוקת  עד  במדבר 

אברם  כמר  הבחור  ע"י  נחושת  לוחת [!]  על  חרות  המקדש... 

ממשפחת אברהם אבינו". אמשטרדם, תנ"ה 1695.  בר יעקב 

שני שערים, הראשון מצויר.

מחבל  גרמני  הגר (כומר  אברהם  האמן  ע"י  שצוירה  זו,  הגדה 

הריינוס שהגיע לאמשטרדם והתגייר), הינה ההגדה הראשונה 

שצוירה ע"י תחריטי נחושת, ומהספרים העבריים הראשונים 

שצוירו בטכניקה זו של הדפסה, "לחקוק ולצור ולחרות בחרט 

אנוש בנחושת קלול, באשר מלפנים היו הצורות חקוקים בעץ, 

היופי".  בתכלית  החושך  מן  האור  כיתרון  בשופי...  לא  שהנוי 

מהדורה זו היוותה אב-טיפוס להגדות רבות שנדפסו אחריה, 

(כל  בה  המופיעים  הציורים  בחיקוי  ואם  המפה  בצירוף  אם 

הנכתב הוא עפ"י מאמר פרופ' בצלאל רות, ההגדה המצוירת 

מצורף).  צילום  ראה   - עמ' 25-22  תשכ"א,  ארשת,  שבדפוס, 

[1], כו דף, [1] מפה-מקופלת. מצב גרוע, דפים מנותקים, פגעי 

208. Passover Haggada – Amsterdam, 
1695 –The First Haggada with copper 
engravings and with a Map of Eretz 
Yisrael 
Passover Haggada, "with a nice commentary and 
nice illustration of the wonders… and in addition 
[a map at the end of the book] the travels in the 
desert until the Land was distributed to the tribes 
of Israel and a sketch of the Beit Hamikdash… 
engraved into copper plates by the young man 
Avram Bar Ya'akov from the family of Avraham 
Avinu". Amsterdam, 1695. Two title-pages, the first 
is illustrated. 
This haggada, illustrated by the artist Avraham (a 
German priest of the Reine region who reached 
Amsterdam and converted), is the first haggada 
illustrated by copper engravings, and one of the 
first Hebrew books illustrated using this printing 
technique, "to engrave and form by manual en-
graving in copper, whereas previously designs were 
etched in wood… as beautiful as possible". This edi-

tion was a model for many other haggadot printed 
after it, whether with a map attached or with the 
imitation of its illustrations (according to an ar-
ticle by Prof. B. Roth, The Illustrated Haggada in 
Printing, Areshet, 1961, pages 22-25 – see attached 
photocopy). [1], 26 leaves, [1] folded map. Poor condi-
tion, detached leaves, moth damage, wine stains, wear 
and tear (the illustrated title page is torn and missing 
the bottom part, and the attached map is torn and 
missing a section of right fold). Antique fancy leather 
binding with Hebrew bullet "Haggada Shel Pesach", 
worn and damaged binding, without spine. Ya'ari 59; 
Otzar Hahaggadot 93.

Opening Price: $1000

עש, כתמי יין, בלאי וקרעים (השער המצויר קרוע וחסר בחציו 

הימני).  בקפל  קטע  וחסרה  קרועה  המצורפת  והמפה  התחתון, 

כריכת עור עתיקה ומפוארת עם תבליט עברי "הגדה של פסח", 

הכריכה בלויה ופגועה, ללא שדרה.

יערי 59; אוצר ההגדות 93.

פתיחה: $1000

208
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209. הגדה מצוירת עם מפה – אמשטרדם, תע"ב
סדר הגדה של פסח, עם פירוש יפה וציורים נאים, עם מפת 

ארץ ישראל וסדר המסעות במדבר. אמשטרדם, תע"ב 1712. 

דפוס שלמה פרופס.

משה  וציור  ואהרן  משה  איורי  עם  הראשון  שערים,  שני 

בסנה. הציורים והמפות, תחריטי נחושת של אברהם בן יעקב 

פריט  (ראה  תנ"ה  אמשטרדם  הגדת  מאייר  הגר]  [אברהם 

בשינויים  מהדורה,  אותה  עפ"י  נדפסה  ההגדה  כל  קודם). 

לא   ,[1] נוספים.  ציורים  ושני  השער  בציורי  ביניהן  שונים 

נייר  הדבקות  טוב-בינוני,  מצב  מקופלת.  מפה   + ס"מ.  דף. 31.5 

בשולי הדפים. המפה בשלמות מודבקת על דף לחיזוק. כריכת 

חיים  "שמואל  עתיקות  חתימות  ומשופשפת.  מוכתמת  בד 

רחמי". יערי 73; אוצר ההגדות 120. [ראה עוד אודות הגדה זו: 

מאמר פרופ' בצלאל רות "ההגדה המצוירת שבדפוס", ארשת, 

ג', תשכ"א, עמ' 24].

פתיחה: $3000

210. מעלה בית חורין – אמשטרדם, תק"ע
מעלה בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם פירושים (מהר"ל, 

 .1810 תק"ע  אמשטרדם,  וציורים.  ועוד),  אברבנאל  אלשיך, 

דפוס האלמנה פרופס.

תקמ"א,  אמשטרדם  בהגדת  כמו  נחושת  תחריטי  הציורים 

תנ"ה  אמשטרדם  בהגדת  הגר,  יעקב  בן  אברהם  ציורי  עפ"י 

(ראה פריט 208). [2], ט, נ דף. (ללא המפה הנוספת). 26.5 ס"מ. 

ובלאי.  עש  פגעי  ומעט  יין  כתמי  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר 

כריכה בלויה וחסרה. יערי 370; אוצר ההגדות 526.

פתיחה: $300

209. Illustrated Haggada with Map – 
Amsterdam, 1712
Seder Haggada Shel Pesach, with nice commentary 
and illustrations, with map of Eretz Yisrael and the 
order of the travels in the desert. Amsterdam, 1712. 
Shlomo Props printing. 
Two title pages, the first with illustrations of 
Moshe and Aharon and a drawing of Moshe at the 
burning bush. The illustrations and maps, copper 
engravings by Avraham ben Ya'akov (Avraham the 
convert) illustrator of the Amsterdam 1695 hag-
gada (see previous Item). The entire haggada was 
printed according to the same edition with various 
changes including the illustrations on title pages 
and two other illustrations. [1], 31 leaves. 31.5cm. + 
folded map. Good-fair condition, paper pasted on leaf 
margins. The whole map is pasted on paper for rein-
forcement. Stained and worn fabric cover. Ancient sig-
natures of Shmuel Chaim Rachami. Ya'ari 73; Otzar 
HaHagaddot 120. [See more about this haggada: 
Article by Prof. B. Roth, Areshet, C, 1961, page 24]. 

Opening Price: $3000

210. Ma'ale Beit Chorin – Amsterdam, 
1810
Ma'ale Beit Chorin, Passover haggada, with com-
mentaries (Maharal, Alshich, Abarbanel etc.), and 
illustrations. Amsterdam, 1810. The widow Props 
printing.
The illustrations are copper engravings as in the 
Amsterdam haggada of 1781, based on the illustra-
tions of Avraham ben Ya'akov the convert, in the 
Amsterdam Haggada 1695 (see Item 208). [2], 9, 50 
leaves. (Without map). 26.5cm. High-quality paper, 
good-fair condition, wine stains and few moth dam-
ages and wear. Worn and missing binding. Ya'ari 370; 
Otzar Hahaggadot 526.

Opening Price: $300
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211. Two Illustrated Haggadot 
– Vienna
1. Ma'ale Beit Chorin, Passover Haggada, with 
commentaries (Maharal, Alshich, Abarbanel etc.) 
and illustrations. Vienna, 1813. Anton Schmid 
printing. 52 leaves, 26cm. Fair condition, minor moth 
damage and wear, wine stains. Original cover, dam-
aged and worn. Ya'ari 380; Otzar Hahaggadot 543.
2. Ma'ale Beit Chorin, Passover Haggada, with 
commentaries and illustrations. Vienna 1813. 
Anton Schmid printing. 52 leaves. 25cm. Greenish 
high-quality paper. Good-fair condition, wine stains 
and minor moth damage. Non-original binding, dam-
aged. Ya'ari 453; Otzar Hahaggadot 633.

Opening Price: $500

212. דפים מהגדה של פסח – זבח פסח – קושטא, 
רס"ו 1505

רבי  בן  יצחק  דון  רבי  פירוש  עם  פסח,  של  הגדה  פסח,  [זבח 

ן'  ושמואל  דוד  דפוס  רס"ו 1505.  קושטא,  אברבנאל.  יהודה 

שנדפסו  הראשונות  ההגדות  מן  קספוטה].  ויצחק  נחמיאש 

בעולם. (יערי 3, אוצר ההגדות 5). 

26 דפים מספר "זבח פסח", הכולל פירוש על הגדה של פסח, 

עם הפנים, מאת רבי דון יצחק אברבנאל, בעל פירוש אברב־

נאל על התורה.

פירושו זה נדפס במקור יחד עם חיבוריו "ראש אמנה" ו"נחלת 

אבות" בקושטא בשנת רס"ו, עם קולופון מפורט בסוף החלק 

השלישי "נשלמו אלו החיבורים המפוארים... והיתה השלמתם 

עיר  רבתי  קושטאנטי'  במדינת  רס"ו  שנת  לכסליו  ט  ה  ביום 

ואם בישראל...". נוסח ההגדה אינו מנוקד. 

תימני  בכתב-יד  הפירוש  על  הערות   – מהדפים  חלק  בשולי 

עתיק (פותחות בחתימת הכותב בראשי תיבות: "ע"נ"). עותק 

(דפים  דף.  נמצאים 26  שלפנינו  בעותק  דף,  במקור: [40]  חסר. 

[13-39], למעט דף [34]), 26.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 

בטקסט  פגיעות  ישן.  שיקום  משוקמים  חלקם  קלים,  קרעים 

בדף הראשון. שדרת קלף עתיקה. 

פתיחה: $2000

212. Leaves from a Passover Haggadah 
– Zevah Pesah – Constantinople, 1505 
[Zevah Pesah, Passover Haggadah with Rabbi Don 
Yitzchak son of Rabbi Yehuda Abarbanel’s com-
mentary. Constantinople, 1505. David and Shmuel 
Ibn Nachmias & Yitzchak Kasputa printing]. 
Among the first Haggadot ever printed in the 
world. (Ya’ari 3, Otzar Ha-Haggadot 5). 
26 leaves from the “Zevah Pesah” which includes the 
text of the Passover haggada and a commentary on 
the Haggadah by Rabbi Don Yitzchak Abarbanel, 
author of the Abarbanel biblical commentary.
This commentary of his was originally printed with 
his books “Rosh Amana” and “Nachalat Avot” in 
Constantinople in 1505, with a detailed colophon 
at the end of the third volume “those great essays 
were completed… and their completion was on 
Thursday, Kislev 9th, 1505, in Constantinople…”. 
The text of the Haggadah is not punctuated.
On some of the leaves’ margins, there are remarks on 
the commentary in antique Yemenite handwriting 
(signed at the beginning with initials). Incomplete 
copy. The original has [40] leaves and the present copy 
has 26 leaves. (leaves [13-39], except leaf [34]), 26.5cm. 
Good-fair condition. Stains. Light tears, some of which 
were restored a long time ago. Damages affecting the 
text on the first leaf. Antique parchment spine.

Opening Price: $2000

211. שתי הגדות מאוירות - וינה
פירושים  עם  פסח,  של  הגדה  סדר  חורין,  בית  1. מעלה 

(מהר"ל, אלשיך, אברבנאל ועוד) וציורים. וינה, תקע"ג 1813. 

דפוס אנטאן שמיד. נב דף, 26 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש ובלאי 

קלים, כתמי יין. כריכה מקורית, פגועה ובלויה. יערי 380; אוצר 

ההגדות 543.

פירושים  עם  פסח,  של  הגדה  סדר  חורין,  בית  2. מעלה 

וציורים. וינה, תקפ"ג 1813. דפוס אנטאן שמיד. נב דף. 25 ס"מ. 

נייר איכותי ירקרק. מצב טוב-בינוני, כתמי יין ופגעי עש קלים. 

כריכה לא מקורית, פגועה. יערי 453; אוצר ההגדות 633.

פתיחה: $500
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213. חבל בני יהודה - מנטובה-ונציה, תנ"ד-תנ"ה
ספר חבל בני יהודה, פירוש על הגדה של פסח [עם הפנים], 

רבי שמעון חביליו. מנטובה-ונציה, [תנ"ד-תנ"ה 1695-1694]. 

בעלות  חתימות  בדפוס.  שבאו  הקדומים  ההגדה  מפירושי 

[רבי  ס"ט  אחי"ם  הרב  של  היא  המחוקה  החתימה  בשער, 

אברהם חי מוסאפיא].

בקלופון  אך  כ"מנטובה",  הדפוס  מקום  צוין  הספר  בשער 

שבסוף הספר נדפס: "ותהיה אשלמתו [!] פה ויניזא [!]... שנת 

תנ"ה". הסיבה היא שהדפים האחרונים, מדף מא ואילך, נדפסו 

בונציה. נא, [1] דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. חור 

בדף השער. רישומי בעלות. כריכת קרטון בלויה ורופפת. יערי 

64; אוצר ההגדות 91.

פתיחה: $1500

213. Chevel Bnei Yehudah – Mantua-
Venice, 1694-1695
Chevel Bnei Yehudah, commentary on the Passover 
Haggadah [with the text], Rabbi Shimon Chavilio. 
Mantua-Venice, [1694-1695]. Among the earli-
est commentaries on the Haggadah ever printed. 
Ownership signatures on title page, the erased sig-
nature is of Rabbi Avraham Chai Mutsafi. 
It is noted on the title page that the book was printed 
in Mantua, however, in the colophon at the end of 
the book it is printed: “Its completion… here in 
Venice… 1695”. The reason for this is that the last 
leaves, from leaf 41 on, were printed in Venice. 51, 
[1] leaves. 18.5cm. Good condition. Stains. Moth marks. 
Hole on title page. Ownership notations. Loose and worn 
cardboard binding. Ya'ari 64; Otzar Hahaggadot 91.

Opening Price: $1500

214. חלוקא דרבנן – אמשטרדם, 1695
"שני  ודרשות:  פירושים  עם  פסח  של  הגדה  דרבנן,  חלוקא 

לוחות הברית" [לרבי ישעיה הלוי הורוויץ - השל"ה הקדוש], 

וויר־ דק"ק  ואב"ד  דרשן  תאומים  אהרן  [לרבי  אהרן"  "מטה 

דרשן  אשכנזי  יוסף  [לרבי  פסים"  ו"כתונת  וקראקא]  מיישא 

אמשטרדאם,  כ"ץ].  נפתלי  רבי  חתן  פרעמסלא  בק"ק  ודיין 

[תנ"ה, 1695]. 

הסכמות מרבנים נודעים רבים (רבי יעקב ששפורטש, רבני ועד 

ארבע ארצות ועוד). בראש הספר: פרקי ההלל מספר תהלים, 

עם פירוש מבעל "כתונת פסים". חתימת בעלים עתיקה בשער. 

ז, א, ג-מה (נב) דף. 25 ס"מ. מצב בינוני, פגעי בלאי ועש, כתמי יין, 

כריכה ישנה ובלויה, עם שדרת עור. יערי 60; אוצר ההגדות 92.

פתיחה: $400

214. Chaluka D'Rabanan – Amsterdam, 
1695 
Chaluka D'Rabanan, Passover Haggada with com-
mentaries and homiletics: Shnei Luchot HaBrit [by 
Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz – The Shla], Mate 
Aharon [by Rabbi Aharon Te'omim, preacher and 
rabbi of Worms and Cracow] and Ketonet Pasim 
[by Rabbi Yoseph Ashkenazi, preacher and dayan 
in Przemysl, son in law of Rabbi Naftali Katz]. 
Amsterdm, 1695.
Approbations of many renowned rabbis (Rabbi 
Ya'akov Shishportash, rabbis of the Va'ad Arba 
Aratzot etc.). At the beginning of the book: chapters 
of Hallel from Tehillim, with commentary of author 
of Ketonet Pasim. Antique owners' signature on title 
page. 7, 1, 3-45 (52) leaves. 25cm. Fair condition, wear 
and moth damage, wine stains, old and worn binding, 
with leather spine. Ya'ari 60; Otzar Hahaggadot 92.

Opening Price: $400
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215. הגדה מצוירת (לאדינו) – ונציה, תצ"ט 
- וואריאנט

עם  ספרדים,  בלשון  ופתרונו  הקדש  בלשון  פסח  של  הגדה 

פירוש רבי יצחק אברבנאל. ונציה, [תצ"ט-ת"ק 1739-1740]. 

בלשון  איטליאנה,  בלשון  מהדורות:  בשלש  נדפסה  זו  הגדה 

עם  המהדורה  לפנינו  אשכנזים.  ובלשון  (לאדינו)  ספרדים 

הגדה  אדומה.  בדיו  בחלקו  נדפס  השער  לאדינו.  תרגום 

מפוארת ביותר, בכל עמוד ועמוד עיטורים, שערים, מסגרות 

בלאי  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   32.5 דף.   24 רבים.  וציורים 

וקרעים עם פגיעות טקסט והדבקות נייר. כתמים וכתמי עובש. 

דפים וכריכה מנותקים. חתימות בני משפחת "רחמי".

וואריאנט - בקולופון בעמ' אחרון: "על ידי הנצב על המלאכה 

דוד בכמהה"ר רפאל חיים בואינו, בשנת התצ"ט לפרט גדול". 

דף  ב-2  ושינויים  שונה  מדפיסים  קולופון  עם  הטפסים  [רוב 

נ'  של  הנדיר  לטופס  מתאים  שלפנינו  העותק  האחרונים, 

רשומה  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  המוזכר  בן-מנחם, 

0184798]. ראה עוד: יערי 112, 117; אוצר ההגדות 181, 189.

פתיחה: $800

215. Illustrated Haggada (Ladino) – 
Venice, 1739 – Variant
Passover Haggada in Hebrew with translation in 
the language of Sefardim, with commentary of 
Rabbi Yitzchak Abarbanel. Venice, [1739-1740].
This haggada was printed in three editions: in 
Italian, in Spanish (Ladino) and in the language 
of Ashkenasim (German). This is the edition with 
Ladino translation. The title page was partially 
printed in red ink. A very fancy haggada, every 
page has decorations, frames and many drawings. 
24 leaves. 32.5cm. Fair-poor condition, wear and tear 
with damage to text and paper pasting. Stains and 
mildew stains. Detached leaves and cover. Signatures 
of members of the Rachmi family. 
Variant – on colophon on last page: "By David ben 
Rafael Chaim Bo'ino, in 1739". [Most copies with 
different printing colophon and changes on last 
two leaves. This copy matches the rare copy of N. 
Ben Menachem, mentioned in the Bibliography 
Institute CD Listing 0184798]. See more: Ya'ari 112, 
117; Otzar HaHagadot 181,189. 

Opening Price: $800

216. הגדה של פסח - בומבי, 1846
בומבי,  ואיורים.  המאראטי  לשפת  תרגום  עם  הגדה,  סדר 

[תר"ו 1846]. דפוס ליטוגרפי.

משה  דמויות  מצויר,  שער  עמוד.  מול  עמוד  ותרגום,  מקור 

ואהרן. [ציור השער הוא על פי שער הגדה של פסח, מהדורת 

אמשטרדם תע"ב - ראה פריט 209]. [5], לה דף. 22 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים ובלאי, סימני עש. כריכת חצי-עור, בלויה.

פתיחה: $1800

216. Passover Haggada – Bombay, 1846
Seder Haggada, with translation into Marathi 
and illustrations. Bombay, [1846]. Lithographic 
printing. 
Hebrew and Marathi, page facing page. Illustrated 
title page, images of Moshe and Aharon. [Title page 
illustration is from the title page of the Passover 
Haggada, Amsterdam 1712 edition – see Item 209].
[5], 35 leaves. 22cm. Good condition. Stains and wear, 
moth marks. Semi-leather binding, worn. 

Opening Price: $1800
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218. אוסף הגדות נדירות – גרמניה, שנות הת"ק
ידידיה  מרבי  לספר,  המרבה  ביאור  עם  פסח,  של  1. הגדה 

ראשונה,  מהדורה   .1791 תקנ"א  קארלסרוא,  ווייל.  טיאה 

שנדפס  ווייל  טיאה  רבי  של  חיבוריו  מעשרות  היחיד  (הספר 

בחייו). חתימות בעלים: ישראל איסרל הכהן [רב ומ"ץ בק"ק 

פירדאן?]. יערי 238; אוצר ההגדות 355.

רבי  המדקדק  ע"י  אשכנזי,  תרגום  עם  פסח,  של  2. הגדה 

יצחק הלוי מסטנאב, הוצאת יואל בריל. ברלין, תקמ"ה 1785. 

מהדורה ראשונה. (וואריאנט, טופס בן נ' דף). יערי 212; אוצר 

ההגדות 318. 

פיורדא,  אשכנזי.  תרגום  עם  שמורים,  לליל  ההגדה  3. סדר 

תר"ח 1848. אוצר ההגדות 921. 

4. סדר ההגדה לליל שמורים, "מפורש במאמר אפיקומין [!] 

למורינו... הרשב"ץ זצ"ל. מדויק היטיב ומסודר יפה ומתורגם 

אשכנזית, מאתי וואלף... איש היידנהיים". רעדלהיים, תקפ"ב 

1822. יערי 449; אוצר ההגדות 629. 

נו־ מיט  אונד  זעצט  איבר  דייטשי  "אינס  פסח,  של  5. הגדה 

עם  תק"ס [1800].  אופיבאך,  פרזעהן".  אנמערקונגן  טצליכה 

ציורים פיתוחי עץ, צבועים ביד. יערי 302; אוצר ההגדות 427. 

גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

218. Collection of Rare Haggadot – 
Germany, 18th-19th Century
1. Passover Haggada, with commentary HaMarbeh 
L'Saper, by Rabbi Yedidya Ti'a Weil. Karlsruhe, 1791. 
First edition, (the only book of hundreds of works 
written by Rabbi Ti'a Weil printed during his life). 
Owner's signatures: Yisrael Isser'l HaCohen [Rabbi 
of Verden?]. Ya'ari 238; Otzar HaHagadot 355.
2. Passover Haggada, with German translation, by 
the linguist Rabbi Yitzchak HaLevi of Steinau, Yoel 
Brill printing. Berlin, 1785. First edition. (Variant, 
copy with 50 leaves). Ya'ari 212; Otzar HaHagadot 
318.
3. Seder HaHaggada Le'Leil Shimurim, with 
German translation. Furth, 1848. Otzar HaHagadot 
921.
4. Seder HaHaggada Le'Leil Shimurim, "explained 
by the article Afikoman [!] by our rabbi… the 
Rashbetz. Very exact and nicely arranged with 
German translation, from Wolf… of Heidenheim". 
Redelheim, 1822. Ya'ari 449; Otzar HaHagadot 629.
5. Passover Haggada, "with German translation 
and conveniently arranged". Offenbach, 1800. With 
wood engraving illustrations, hand-painted. Ya'ari 
302; Otzar HaHagadot 427.
Varied size and condition, general good condition.

Opening Price: $250

217. הגדה של פסח - בומבי, תרמ"ו
סדר הגדה של פסח, עם לשון ערבי. בומבי, ה'תרמ"ו, (1886). 

הדפסה ליטוגרפית, של הגדה בכתב יד סופר, עם שער מאוייר. 

(יערי 1256; אוצר ההגדות 1676). 31 דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב-

בינוני, פגעי עש. כריכה מנותקת.

פתיחה: $500

217. Passover Haggada – Bombay, 1886
Seder Haggada Shel Pesach, with Arabic translation. 
Bombay, 1886. Lithographic printing of haggada 
written by a scribe with illustrated title page. (Ya'ari 
1256; Otzar HaHagaddot 1676). 31 leaves. 16.5cm. 
Good-fair condition, moth damage. Detached binding.

Opening Price: $500

219. הגדה – אומזה – הונגריה, 1942
 Orszagos Magyar Zsido segito הגדה של פסח, הוצאת

akcio – OMZSA, בודפשט, 1942.
את  לאור  מוציאה  הונגריה  יהודי  למען  הסיוע  "חברת 

בהונגרית,  והערות  דברי-מחקר  הקדמה,  כולל  ההגדה...". 

רפרודוקציות של דפי הגדות כתב-יד, דפוסים עתיקים ותוי-

עם  עותקים,   900 של  מהדורה  מתוך  ממוספר,  עותק  נגינה. 

חתימות המחברים והאמנים. יערי 2293; אוצר ההגדות 3870.                         

          , [1], 73, [1],                           , [1] עמ', 35.5 ס"מ. מצב בינוני. 
כריכת קרטון. שדרה מנותקת.

פתיחה: $250

LXXXII-LXI LVII
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219. Haggada – Omzsa – Hungary, 1942
Passover Haggada, Omzsa Publishers - Orszagos 
Magyar Zsido segito akcio, Budapest, 1942.
"The Association for Assistance to Hungarian Jewry 
publishes this haggada…". Contains introduction, 
research and notes in Hungarian, reproductions 
of haggada leaves of manuscripts and ancient 
printings and music notes. Numbered copy, one 
of 900 copies, with signatures of authors and art-
ists. Ya'ari 2293; Otzar HaHagadot 3870. LVII, [1], 
73, [1], LXXXII-LXI, [1] page, 35.5cm. Fair condition. 
Cardboard cover. Detached spine. 

Opening Price: $250

220. הגדה של פסח "ארבעה יסודות" (ביידיש) – 
אמשטרדם, תקמ"ג

הגדה של פסח... ארבע יסודות וארבע עמודי עולם. אמשט־

רדם, [תקמ"ג 1783]. 

היסודות  ארבעת  יידיש-דייטש.  כתובים  והפירושים  הדינים 

הברכה;  ויסוד  העבודה  יסוד  האהבה,  יסוד  היראה,  יסוד  הם 

גם במהדורה זו וגם במהדורה העברית, שנדפסה באמשטרדם 

באותה שנה, מופיעים רק שני היסודות הראשונים. ההסכמות 

(ראה  העברית  המהדורה  מן  ההסכמות  הן  זו  הגדה  בפתח 

אוצר ההגדות, 305-306; יערי 204). [2], נד דף, 23 ס"מ. מצב 

מעט  נוספים.  דפים  ובשולי  השער  בדף  קמטים  כתמים.  טוב. 

נזקים משוקמים. מהדורה זו ביידיש נדירה יותר מהמהדורה 

העברית.

פתיחה: $150

220. Passover Haggada Arba Yesodot 
(Yiddish) – Amsterdam, 1783 
Passover Haggada… Arba Yesodot V'Arba Amudei 
Olam. Amsterdam, [1783].
Laws and commentaries in Yiddish-Deitsch. The 
four foundations (Yesodot) are the foundation of 
fear (of Heaven), the foundation of love, the foun-
dation of service and the foundation of blessing. 
In this edition as in the Hebrew edition printed in 
Amsterdam that same year, only the first two foun-
dations appear. The approbations at the beginning of 
this haggada are from the Hebrew edition (see Otzar 
HaHagadot, 305-306; Ya'ari 204). [2], 54 leaves, 23cm. 
Good condition. Stains. Creases to title page and to other 
leaves margins. Few restored damages. This Yiddish 
edition is rarer than the Hebrew edition. 

Opening Price: $150

221. הגדות של פסח בכתב ברייל באנגלית 
ובעברית

שתי הגדות של פסח בכתב ברייל:

תורגמה   ,Haggadah of Passover  – פסח  של  1. הגדה 

 .(Hilda Weingart) לכתב-ברייל עברי בידי הילדה ויינגארט

ניו-יורק, 1956.

 The School Haggadah (Braille edition), by .2

Saadyah Maximon. ארצות-הברית, ללא ציון שנה. עברית 
ואנגלית.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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222. הגדה לחובשי בית המדרש – ווארשא, תרנ"ט
בבית-עקד- בכ"י  הנמצא  המדרש,  בית  לחובשי  הגדה  סדר 

נוסף  הספרדי;  פרשן  בן  חבשן  בן  אורין  לר'  אשר  הספרים 

עליה באור "נהמא דכסופא". הובאה לבית הדפוס בידי אליהו 

חיים זאיונטשיק יליד סלָאנים. ווארשא, תרנ"ט 1899.

ידען  "רבי  תלמודי.  בסגנון  לשוני  בניסוח  היתולית,  הגדה 

אומר, מנין אתה יודע שכל מכה ומכה בביהמ"ד היא של חמש 

של  שתים,  בעה"ב  של  אחת,  הגבאי  של  היא:  סברא  מכות? 

השמש שלש, של השוטר... ארבע, של החובשים עצמם הצו־

ררים איש את אחיו חמש...". 28 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. נייר 

חומצי ושביר. כתמים. דפים מנותקים. שולי דף השער קצוצים. 

חלק מן המעטפת המקורית הודבק על הכריכה. 

פתיחה: $150

221. Haggadahs for Passover – Braille 
Editions 
1. Haggadah of Passover, Translated to Hebrew 
Braille by Hilda Weingart. New-York, 1956.
2. The School Haggadah (Braille edition), by 
Saadyah Maximon. USA, no year mentioned. 
Hebrew and English.
Size and condition vary.

Opening Price: $300

222. Hagada L'Chovshei Beit 
HaMidrash – Warsaw, 1899 
Hagada L'Chovshei Beit HaMidrash, found as man-
uscript in library of Rabbi Orian ben Chavshan ben 
Parshan the Sefardi; with commentary Nahama 
D'Kisufa. Brought to print by Eliyahu Chaim 
Zayonchik, native of Slonim. Warsaw, 1899. 28 
pages, 20cm. Fair condition. Acid, brittle paper. Stains. 
Detached leaves. Title page margins cutoff. Part of the 
original cover is pasted on the cover. 

Opening Price: $150
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פקסימיליות
Facsimiles

223. הגדות של פסח – מהדורות ביבליופיליות
[דפוס  חובב.  מאיר  מאת  מבוא  וציורים.  עברי-טייטש  עם  פסח,  של  והגדה  המזון  1. ברכת 

צילום של מהדורת אמשטרדם תפ"ג] ירושלים, תשל"ט 1979. עותק מס' 120 ממהדורה ביב־

ליופילית בת 250 עותקים.

2. סדר ברכת המזון והגדה של פסח, עם עברי-טייטש וציורים. מבוא מאת מאיר חובב. [דפוס 

צילום של מהדורת דיהרנפורט תנ"ב] ירושלים, תשל"ז 1977. עותק בלתי ממוספר ממהדורה 

ביבליופילית בת 500 עותקים.

גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $100

223. Passover Haggadas – Bibliophilic Editions
1. Birkat Ha-Mazon Ve-Haggada Shel Pesah, with Hebrew-Teitch and drawings. 
Foreword by Meir Hovav. [facsimile edition of the 1723 Amsterdam haggada] 
Jerusalem, 1979. Copy number 120 from a bibliophilic edition of 250 copies.
2. Seder Birkat Ha-Mazon Ve-Haggada Shel Pesah, with Hebrew-Teitch and 
drawings. Foreword by Meir Hovav. [facsimile edition of the 1692 Dyhernfurth 
haggada] Jerusalem, 1977. Unnumbered copy from a bibliophilic edition of 500 
copies.
Varying sizes, good condition.

Opening Price: $100

224. פקסימיליה – כ"י סדר ברכת המזון מהמאה ה-18 – בודפשט, 1991
סדר ברכת המזון, פקסימיליה של כתב-יד מפואר עם איורים צבעוניים מהמאה ה-18, השמור 

במוזיאון היהודי בבודפשט. הוצאת Helikon, בודפשט, 1991. 

ליודאיקה  הראשית  האוצרת  לשעבר  פישהוף,  איריס  מאת  כתב-היד,  אודות  חוברת  מצורפת 

ואתנוגרפיה יהודית במוזיאון ישראל. 11 ס"מ. הפקסימיליה כרוכה כריכת עור ונתונה בקופסת 

קטיפה מקורית, יחד עם החוברת הנלווית. מצב טוב מאד. בלאי בשולי הקופסה. 

פתיחה: $150

224. Facsimile – Manuscript of Seder Birkat HaMazon from 
the 18th Century – Budapest, 1991
Seder Birkat HaMazon, facsimile of fancy handwriting with colorful illustra-
tions from the 18th century, kept in the Jewish Museum in Budapest. Helikon, 
Budapest, 1991. 
Attached is a booklet about the manuscript, by Iris Fishof, former Head 
Treasurer of Judaica and Jewish Ethnographies of The Israel Museum.
11cm. The facsimile is bound with a leather binding and placed in its original 
velvet box, together with the supplementary booklet. Very good condition. Wear 
to box edges.

Opening Price: $150 223
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225. כתב יד "מפתח שלמה" - פקסימיליה
 Hermann יד,  בכתב  שלמה"  "מפתח  ספר  של  פקסימיליה 

 .1914 [תרע"ד]  לונדון,  [עורך].  גולנץ)  (הרמן   Gollancz
הוצאת אוניברסיטת אוקספורד.

לחשים,  מכיל  מעשית.  בקבלה  עוסק  שלמה"  "מפתח  הספר 

החיבור  מקור  שונים.  ושמות  קמיעות  ציורי  שדים,  השבעות 

המלך  לשלמה  יוחס  הוא  לעברית.  תורגם  וממנו  לטיני  הוא 

יחוס  המזכיר  תתקל"ח,  אלפים  ב'  הדורות",  ב"סדר  (ראה 

ז  עב;  עמ'; [1],   XXIII עותקים.  ב-300  נדפס  לשלמה).  הספר 

דף. 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית. 

פתיחה: $150

225. Manuscript "Mafte'ah Shlomo" 
– Facsimile 
Facsimile of the manuscript of Mafte'ah Shlomo, 
Hermann Gollancz [editor]. London, 1914. Oxford 
University Publishing. 
Mafte'ah Shlomo deals with practical kabbala: 
Incantations, amulets and various names. The 
book's source is in Latin, thereafter it was trans-
lated into Hebrew. It is attributed to King Solomon. 
Printed in 300 copies. XXIII pages; [1], 72; 7 leaves. 
29cm. Good condition. Stains. Original cover.

Opening Price: $150

226. כתר ארם צובא – פקסימיליה מפוארת
התנ“ך.  של  ביותר  החשוב  היד  כתב   – צובא“  ארם  ”כתר 

האוניבר־ הוצאת  וממוספרת.  מפוארת  פקסימיליה  מהדורת 

סיטה העברית, ירושלים תשל“ו [1976]. עותק מס‘ 119 מבין 

חמש מאות העותקים הראשונים.

[3 דף שערים בעברית], תקפח עמ‘ צילום הכת“י, [3 דף שער 

.[The Aleppo Codex באנגלית

שדרה  עם  מפוארת  אדומה  כריכה  מצוין.  מצב  ס"מ.   44X32.5

הקדמה  דברי  דף   4 חוברת  מצורפת  כחול.  מעור  ופינות 

מהאוסף  גושן-גוטשטיין.  משה  מאת  ובאנגלית  בעברית 

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

פתיחה: $500

226. Keter Aram Tzova – Luxurious 
Facsimile
Keter Aram Tzova – Most important manuscript 
of the Tanach. Fancy numbered facsimile edition. 
Hebrew University Publishing, Jerusalem, 1976. 
Copy No. 119 of first 500 copies.
[3 title pages in Hebrew], 588 pages manuscript-fac-
simile, [3 English title pages - The Aleppo Codex]. 
44X32.5cm. Very good condition. Fancy red binding 
with blue leather spine and corners. Enclosed 4 leaf 
booklet of introduction by Moshe Goshen-Gotstein 
in Hebrew and English. From Dr. Israel Mehlman's 
private collection – Ginzei Yisrael. 

Opening Price: $500

227. שרידי בבלי - פקסימיליה
הרי"ף  והלכות  גמרות  משרידי  פקסימיליה  דפי  בבלי,  שרידי 

ובדור  הגירוש  לפני  ופורטוגל  ספרד  יהודי  ידי  על  שנדפסו 

שאחריו, הרב ד"ר חיים זלמן דימיטרובסקי [עורך]. ניו יורק, 

תשל"ט 1979.

למעלה מ-500 עמודי פקסימיליה, לא כרוכים, נתונים בשתי 

ביבליוגרפי- מבוא  ספר  בצירוף  מקוריות.  אחסון  קופסאות 

של  הפרטי  מהאוסף  שימוש.  סימני  מאד,  טוב  מצב  היסטורי. 

ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $300

227. Seridei Bavli – Facsimile 
Seridei Bavli, facsimile leaves of Rif Gemarras and 
Halachot relics printed by the Jews of Portugal and 
Spain prior to the Expulsion and by the genera-
tion following the expulsion, by Rabbi Dr. Chaim 
Zalman Dimitrovsky [editor]. New York, 1979.
Over 500 facsimile pages, unbound, placed in 
two original storage boxes. With an introductory 
Bibliographical-historical book. Very good condi-
tion, use marks. From Dr. Israel Mehlman’s private 
collection – “Ginzei Israel”.

Opening Price: $300
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תלמוד ומשניות, פרקי אבות וחידושי ש"ס
(ראה עוד בפרקים: דפוסי סלאוויטא, דפוסי המזרח, הגהות)

Talmud and Mishnayot, Pirkei Avot and Shas Innovations 
(see also chapters: books printed in Slavita and Zhitomir, Books printed in the east, Glosses)

228. מסכת הוריות ומסכת עדיות-אבות – אמשט־
רדם, 1647

מסכת הוריות, ומסכת עדיות-אבות, אבות דרבי נתן ומסכתות 

בנבנשתי.  עמנואל  דפוס   .(1647) ת"ז  אמשטרדם,  קטנות. 

לא  כריכה  עש.  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   27 דף.  לא  דף;  טז 

מקורית.

פתיחה: $240

228. Tractates Horayot and Eduyot-
Avot – Amsterdam, 1647 
Tractates Horayot and Eduyot-Avot, Avot D'Rabbi 
Natan and small tractates. Amsterdam, 1647. 16 
leaves; 31 leaves. 27cm. Good-fair condition, moth 
damage. Non-original binding.

Opening Price: $240

229. מסכת ברכות - פרנקפורט דמיין, תפ"א 
- חתימות

פרנקפורט  זרעים.  משניות  בבלי.  מתלמוד  ברכות,  מסכת 

דמיין, תפ"א 1721. דפוס יוהאן קעלנר.

האלברשטאט",  ליב  יודא  "הקטן  בעלים:  ורישומי  חתימות 

"הקטן משה בן הדיין יודא לייב זצ"ל". ועוד חתימות ורשימות 

חידושי-תורה.

הגאון רבי יהודה ליב הלברשטט (נפטר תקצ"א). תלמיד הפני 

רבי  הגאון  עם  יחד  הישיבה  ומראשי  פיורדא  מדייני  יהושע, 

וולף המבורג. רבו של הרב באמברגר מווירצבורג.

[3], ב-ק דף; [1], ב-פז דף. 33 ס"מ. מצב בינוני. פגעי עש רבים. 

כריכת עץ, עור בהיר מעוטר וקלף, עם שרידי אבזמים.

פתיחה: $100

229. Tractate Berachot - Frankfurt 
am Main, 1721 – Signatures
Tractate Berachot, of the Babylonian Talmud. 
Mishnayot Zera'im. Frankfurt am Main, 1721.
Signatures and owners' inscriptions: "Yuda Leib 
Halberstat", "Moshe ben HaDayan Yuda Leib" and 
more signatures and inscriptions of Torah novella.
Rabbi Yehuda Leib Halberstadt (died 1831) was a 
disciple of the Pnei Yehoshua. Served as dayan in 
Fürth and as Rosh Yeshiva together with Rabbi Wolf 
Hamburg, Rabbi of Rabbi Bamberg of Würtzburg. 
[3], 2-100 leaves; [1], 2-87 leaves. 33cm. Fair condition. 
Many moth damages. Wood binding, decorated light-
colored leather and parchment, with buckle remnants. 

Opening Price: $100

230. מסכת מגילה – דעסוי, תק"ב
מהרש"א  חידושי  ותוספות,  רש"י  פירושי  עם  מגילה,  מסכת 

בן  "אלי'  דפוס   .[1724 [תק"ב  דעסויא,  הרשב"א.  וחידושי 

הקצין הנדיב המפורסם מוהר"ר משה דעסויא זצ"ל".

המסכת היחידה מהתלמוד הבבלי שנדפסה בדעסוי. מהדורה 

מוקטנת [כל שני עמודים מהווים עמוד אחד של המהדורות 

גם  עינו  בו  וישים  מעילו  בכנף  איש  ישא  "למען  הרגילות], 

בלכתו בדרך...".

אס־ "משה  במ"י",  "אלי'  עתיקות:  וחתימות  בעלות  רישומי 

 ,"--- במה"ר  שלמה  כהר"ר  החשוב  להבחור  "שייך  טרייך", 

לג-מד,   ,[61] ראוו---".  "יעקב  ליב",  איזיק  מו"ה  בן  "אברהם 

[1] דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגעי עש, בעיקר בשוליים. 

כתמים. רישומי בעלות. כריכה חדשה. נדיר. מהאוסף הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $150
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231. מסכת כתובות – דיהרנפורט, תקמ"ב 
מסכת כתובות, עם פירוש רש"י ותוספות, ועם חידושי הלכות 

- המהרש"א. דיהרנפורט, [תקמ"ב 1782].

מהדורה לתלמידים, עם פירוש רש"י, תוספות ומהרש"א. רוב 

חידושי המהרש"א נדפסו בשולי הדפים.

כ"ה  בן  וואלף  זעליגמן  "הק'  בשער:  עתיקה  בעלים  חתימת 

אברהם ליב סג"ל". [1], קיב, [1] דף. 34 ס"מ. מצב טוב. כתמי 

זמן ורטיבות. (רישום בעלות בלועזית משנת 1827).

פתיחה: $150

230. Tractate Megillah – Dessau, 1742
Tractate Megillah, with Rashi's commentary and 
Tosafot, Novellae of Maharsha and of HaRashba. 
Dessau, [1724]. Published by Elijah son of the re-
nowned Rabbi Moshe Dessau o.b.m.
The only tractate of the Babylonian Talmud to be 
printed in Dessau. Downsized edition [every two 
pages are equivalent to one page of the regular 
editions], "that a person can put it in his pocket 
and glance at it even when he is traveling…". Old 
ownership inscriptions: "Elijah son of Y", "Moshe 
Ostreich", "belongs to R' Shlomo son of Rabbi 
----", "Avraham son of Eizik Leib", "Ya'akov Rav--
--". [61], 33-44, [1] leaf. 21.5cm. Good-fair condition. 
Moth damage mainly on margins. Stains. Ownership 
inscriptions. New binding. Rare. From Dr. Israel 
Mehlman's private collection.

Opening Price: $150

231. Ketubot Tractate – Dyhernfurth, 
1782
Ketubot tractate, with commentary of Rashi and 
Tosfot as well as Chiddushei Halachot – Maharsha. 
Dyhernfurth, [1782]. 
Edition for students, with Rashi, Tosfot and 
Maharsha commentaries. The majority of 
Chiddushei HaMaharsha was printed in the mar-
gins of the leaves. 
Ancient owner signature upon title page: “Zeligman 
Wolf son of Rabbi Avraham Leib Segal”. [1], 112, [1] 
leaves. 34cm. Good condition. Age and mildew stains. 
(Ownership notation in foreign language from 
1827).

Opening Price: $150

232. משנה – קושטא – הדפסה ראשונה עם ניקוד, 
 1643-1645

משניות, עם פירוש כף נחת, מרבי יצחק גבאי. חלק א': זרעים, 

[ת"ד- קושטא,  טהרות.  קדשים,  נזקין,  ב':  חלק  נשים;  מועד, 

ת"ה 1643-1645]. שני כרכים.

ניקוד.  סימני  עם  הטקסט  לראשונה  נדפס  זו,  במהדורה 

הסכמות רבני קושטא. עם חלוקה לימים ולפרשיות השבוע.

חלק א': זרעים, מועד, נשים. [1], ה-ס; ס, סה-עב, [2]; סד, [1] 

דף. [חסר: דף שער]. חלק ב': נזיקין, קדשים, טהרות. [3], ה-צב, 

[1], עז, [1]; קיו, דף [חסרים: 4 דף בסוף].

19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש. קרעים ושיקומי דפים, 

במקומות  בכת"י  השלמות  בטקסט.  קשה  פגיעה  עם  לעתים 

232. Mishna – Constantinople – First 
Printing with Vowel Symbols, 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 was the first edition printed with vowel sym-
bols. Approbations by rabbis of Constantinople. 
Divided according to days and weekly Parshiot.
Part 1: Zera’im, Mo’ed, Nashim. [1], 5-60; 60, 65-72, 
[2]; 64, [1] leaves. [Missing title page]. Part 2: Nezikin, 
Kodshim, Taharot. [3], 5-92, [1], 77, [1]; 116, leaves. 
[Missing 8 leaves at end of book].
19cm. Fair condition. Stains. Moth stains. Tears 
and restored leaves, occasionally severely damaging 
text. Handwritten completions where text is missing. 
Ownership notations. New bindings [with errone-
ous seal]. Ya’ari, Hebrew Printing in Constantinople, 
248-249.

Opening Price: $180

בהם חסר טקסט. רישומי בעלות. כריכות חדשות [עם הטבעה 

מוטעית]. א' יערי, הדפוס העברי בקושטא, 248-249.

פתיחה: $180

231

232



112 | מרץ 2011

233. משניות "עץ החיים", ברלין, תע"ז - סט שלם
ברלין,  חאגיז.  יעקב  לרבי  החיים  עץ  פירוש  עם  משניות, 

תע"ו-תע"ז.

וראש  (רב  הורביץ  גרשון"  "יוסף  רבי  חתימות  הכרכים  בכל 

ישיבת "מאה שערים"), חותמות של רבי בן ציון וועזעל אב"ד 

טורדא (ראה אודותיו פריט 577) וחתימות עתיקות.

חלק א, זרעים [תע"ו]: [1], ח, צח דף. חלק ב, מועד [תע"ז]: [1], 

ח, קלו דף. חלק ג, נשים: [1], קך דף. חלק ד, נזיקין: [1], קס דף. 

חלק ה, קדשים: [1], קלו, קלט-קן דף. חלק ו, טהרות: ה, רו דף.

ופגועות,  עתיקות  כריכות  קלים.  עש  פגעי  טוב,  מצב  ס"מ.   18

עור וחצי עור.

פתיחה: $350

233. Mishnayot “Etz Ha-Chaim”, Berlin, 
1717 – Complete Set 
Mishnayot with the Etz Ha-Chaim commentary by 
Rabbi Ya’akov Hagiz. Berlin, 1716-1717.
All volumes bear the signatures of Rabbi “Yosef 
Gershon” Horowitz (Rabbi and head of the “Meah 
Shearim” Yeshiva), ink stamps of Rabbi Ben Zion 
Wezel, Av Beit Din of Turda (more about him in 
item 577) and antique signatures.
Vol. 1, Zera’im [1716]: [1], 8, 98 leaves. Vol. 2, Mo’ed 
[1717]: [1], 8, 136 leaves. Vol. 3, Nashim: [1], 120 leaves. 
Vol.4, Nezikin: [1], 160 leaves. Vol. 5, Kodashim: [1], 
136, 139-150 leaves. Vol. 6, Taharot: 5, 206 leaves.
18cm. Good condition, light moth damage. Antique, 
damaged, leather and semi leather bindings.

Opening Price: $350

234. קול הרמ"ז – אמשטרדם, תע"ט
רבי  הגאון  מהמקובל  המשניות.  על  פירוש  הרמ"ז,  קול  ספר 

משה זכותא. אמשטרדם, [תע"ט, 1719]. מהדורה ראשונה. 

בעלים:  חתימות  (מחוק).  השער  בדף  ראש  דמות  קישוט 

"קניתי הק' ארי' ---", "יוסף מרדכי ---". בעמוד האחרון רישום 

נחום  ר'  עם  הספר  ע"ז  חילוף  "עשיתי  הספר:  ממוכר  חליפין 

אתרוג וקבלתי ממנו בעד זה חומש דברים מדפוס סלאוויטא 

234. Kol Ha-Ramaz – Amsterdam, 1719 
Kol Ha-Ramaz, commentary on Mishnayot, 
by the Kabbalistic Gaon Rabbi Moshe Zakuta. 
Amsterdam, [1719]. First edition.
Portrait-like adornment (erased) on the title page. 
Owners’ signatures: “I bought it Aryeh --”, “Yosef 
Mordechai --”. Exchange note by the bookseller: “I 
have made an agreement with Rabbi Nachum Etrog 
and have received a Chumash Devarim, Slavita 
print with all commentaries in exchange for this 
book.” [4], 170 leaves. 21cm. Good-fair condition, wear 
and light stains. Rebound.

Opening Price: $100

טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   21 דף.  קע   ,[4] המפרשים...".  כל  עם 

בלאי וכתמים קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

235. תלמוד ירושלמי – שקלוב, תקע"ב – שער נוסף 
מקאפוסט 

אליהו  רבי  פירוש  עם  זרעים,  סדר  ירושלמי,  1. תלמוד 

מפולדא. קאפוסט / שקלוב, [תקע"ב 1812]. 

הטופס שלפנינו עם שני שערים, בשער הראשון: "תלמוד ירו־

שלמי מן מסכת ברכות וסדר זרעים כולה... נדפס בקאפוסט", 

השער השני: "...מן סדר זרעים מסכת שביעית ותרומות ומע־

שרות... בשקלאוו". מעבר לשער הראשון הסכמות רבי חיים 

מרדכי  רבי  למדפיס  מברדיטשוב  יצחק  לוי  ורבי  מוואלז'ין 

מהדורת  בשער  שנרשם  המדפיס  שהוא  מקאפוסט,  הוורויץ 

שקלוב. 

טפסים עם כל אחד מהשערים בנפרד מופיעים בביבליוגרפיה. 

לא ידוע האם ההדפסה נעשתה בשני המקומות, או שמא דף 

השער הראשון לבדו נדפס בקאפוסט. בעניין זה הועלו מספר 

השערות (ראה: ח' ליברמן, אהל רח"ל, עמ' 166; גנזי ישראל, 

מס' 140; תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומות 0308272, 

0308232). בעותק שלפנינו, בנוסף על השער משקלוב נכרך 

גם השער מ"קאפוסט" עם ההסכמות.

2. תלמוד ירושלמי, סדר מועד, עם פירוש קרבן העדה ותוס־

פות שירי קרבן מאת רבי דוד פרנקל. שקלוב, [תקע"ב 1812]. 

בסוף מסכת מועד קטן "סליקא לה... כולא סידרא דמועדא" 

[סדר מועד בסוף בשונה מהרשום במפעל הביבליוגרפיה].

מפעל  בתקליטור  לנרשם  [זהה  משתנה  עמודים  ספירת 

הביבליוגרפיה].

שיקומים  וקרעים.  בלאי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   34-35

קלים והדבקת נייר. כריכות חדשות.

פתיחה: $400
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236. פרקי אבות - גרמנית – לייפציג, 1680
 Heilige... Fruchte das ,פרי קדש הלולים לה' - פרקי אבות
 ist eines talmudischen Tractatleins genannt Pirke
Avot, [הפנים, עם תרגום ופירוש בגרמנית]. לייפציג, [תמ"א] 
טוב. כתמים. חיתוך  מצב  ס"מ.  עמ'. 17   [13] ,482 ,[28]  .1680

דפים צבעוני. כריכת קלף. רישומים בדף לפני השער. חותמת.

פתיחה: $1000

236. Pirkei Avot – German – Leipzig, 
1680
Pri Kodesh Hillulim LaHaShem – Pirkei Avot, 
Heilige... Fruchte das ist eines talmudischen 
Tractatleins genannt Pirke Avot, [text, includ-
ing a translation and commentary in German]. 
Leipzig, 1680. [28], 482, [13] pages. 17cm. Good condi-
tion. Stains. Colorful paper cut. Parchment binding. 
Notations upon leaf preceding title page. Stamp. 

Opening Price: $1000

235. Talmud Yerushalmi – Shklov, 1812 
– Additional title page from Kopys
1. Talmud Yerushalmi, Seder Zera'im, with com-
mentary by Eliyahu of Fulda. Kopys / Shklov, [1812].
This copy has two title pages. First title page: 
"Talmud Yerushalmi from Tractate Berachot and 
all Seder Zera'im … printed in Kapust", the second 
title page: "… from Seder Zera'im Tractate Shevi'it 
and Terumot and Ma'asrot… in Shklov". On verso 
of first title page approbations by Rabbi Chaim of 
Volozhin and Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov 
for the printer Rabbi Mordechai Horowitz of Kopys 
who is the printer written on the title page of the 
Shklov edition.
Copies with each of title pages alone appear in the 
bibliography. It is not known if the printing was 
done in both places or perhaps only the first title 
page was printed in Kopys. A number of theories 
have been raised on this topic (see: C. Leiberman, 
Ohel Rachel, page 166; Ginzei Yisrael, no. 140; 
Bibliography Institute CD, Listings 0308232, 
0308272). In this copy, in addition to the title page 
from Shklov, also the title page from "Kapust" was 
bound with the approbations. 
2. Talmud Yerushalmi, Seder Mo'ed, with com-
mentary Korban Ha'Eda and Tosfot Shirei Korban 
by Rabbi David Frankel. Shklov, [1812]. At the end 
of Tractate Mo'ed Katan "completed… all of Seder 
Mo'ed" [end of Seder Mo'ed different from listing in 
Bibliography Institute CD].
Changing pagination [identical to listing in 
Bibliography Institute CD]. 34-35cm. Good-fair 
condition. Wear and tear. Light restoration and paper 
pasting. New bindings. 

Opening Price: $400
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237. נחלת צבי – ספר סגולה - וואריאנט
ספר נחלת צבי, מאת רבי צבי גוטמאכר. לבוב, תרל"ג 1873. 

כולל ארבעה חיבורים: "נחלת צבי" ו"קן מפורשת", מאת רבי 

מעלה",  של  בפמליא  ו"שלום  פענח"  "צפנת  גוטמאכר;  צבי 

מאת אביו הגאון רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ. 

(תקנ"ו- גריידיץ  אב"ד  גוטמאכר  אליהו  רבי  הצדיק  הגאון 

תרל"ה), תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר. נודע כקדוש ומקובל 

שנפטר  צבי,  רבי  בנו  חיבורי  את  לאור  הוציא  ישועות,  פועל 

בחיי אביו. בהקדמה לחיבור "קן מפורשת" כותב רבי אליהו: 

"אם בעת שיצטרך אדם לישועה מה'... ילמד משנה עם הרב 

באיזה  ויתפלל  אח"ז  עצמו  ויעמיד  ז"ל  בני  ופירוש  ותוי"ט 

דף,   [1] נענה...".  שיהיה  מבוקשו  ויפרט  בפיו...  ששגור  לשון 

א-ד עמ', ב-כח; מב דף. 28.5 ס"מ [שוליים רחבים מהרגיל]. מצב 

בינוני. כתמים. פגעי רטיבות במספר דפים ובכריכה. נייר יבש, 

כריכה רופפת. ווריאנט. בעותק זה נוספו אחרי דף השער שני 

דפים עם "מפתח לספר צפנת פענח", שלא נרשמו בתקליטור 

הביבליוגרפיה ולא נמצאים ב"אוצר החכמה".

פתיחה: $180

237. Nachalat Zvi – a Talisman Book 
- Variant 
Nachalat Zvi, by Rabbi Zvi Gutmacher. Lvov, 1873.
Includes four compositions: Nachalat Zvi and Ken 
Meforeshet, by Rabbi Zvi Gutmacher; Tzofnat 
Pa’ane’ach and Shalom BeFamalia Shel Mala, by his 
father, Rabbi Eliyahu Gutmacher of Graditz.
The genius and righteous Rabbi Eliyahu Gutmacher 
Av Beit Din of Graditz (1796-1875), disciple of the 
Ga’on Rabbi Akiva Eiger. Was well-known as a 
holy Kabbalist and miracle worker, who published 
the compositions of his son, Rabbi Zvi, who passed 
away during the lifetime of his father. In the in-
troduction to the composition of Ken Meforeshet, 
Rabbi Eliyahu writes: “At a time of need for sal-
vation from the Almighty, if a person will learn 
a Mishnah with the Rav and Tosfot Yom Tov 
with the commentary of my son and following 
this he will pray in his own words… and specify 
his request… he will be answered…”. [1] leaf, 1-4 
pages, 2-28 leaves. 28.5cm. [Especially wide margins]. 
Fair condition. Stains. Mildew damage on a number 
of leaves and on binding. Dry paper, loose binding.  
Variant. Two pages containing an index to the 
book Tzofnat Pa’ane’ach, which were not listed in 
the Bibliography Institute CD and do not appear 
in Otzar HaChochma, were added to this copy, fol-
lowing the title page. 

Opening Price: $180

238. צאן קדשים - הובא לדפוס ע"י החוזה מלובלין 
"תורת  מבעל  קדשים  סדר  על  חידושים  קדשים,  צאן  ספר 

קדוש  אלוקים  איש  אדמו"ר...  "בצוואת  לדפוס  הובא  חיים". 

מוהר"ר יצחק יעקב לוי הורביץ מלאנצוט הדר בק"ק לובלין". 

רבי  אורנשטיין,  יעקב  רבי  הסכמות:   .(1811) תקע"א  לבוב, 

מעניינת) ורבי אברהם  יעקב יצחק (החוזה מלובלין, הסכמה 

חיים מזלוטשוב. 

מצב  ס"מ.   35 דף.  נג   ,[1] בכת"י.  הגהה  ורישומים.  חתימות 

238. Tzon Kedoshim – Published by The 
Seer of Lublin 
Tzon Kedoshim, novella on Tractate Kedoshim by 
the author of Torat Chaim. Published by “order of 
the Rebbe… the holy Rabbi Yitzchak Ya'akov Levi 
Horowitz from Lantzut who resided in Lublin”. Lvov 
1811. Approbations by Rabbi Ya'akov Orenstein, 
Rabbi Ya'akov Yitzchak (The Seer of Lublin, inter-
esting approbation) and Rabbi Avraham Chaim 
from Zolochev.
Signatures and inscriptions. Handwritten gloss. [1], 
53 Leaves. 35cm. Fair condition, stains and wear, damage 
to margins, minor moth damage. Loose partial binding. 

Opening Price: $750

בינוני, כתמים ובלאי, פגיעות בשוליים, פגעי עש קלים. כריכה 

חלקית ורופפת.

פתיחה: $750
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239. לחם סתרים – שטרסבורג, 1777
נסים  רבי  זרה,  עבודה  מסכת  על  ביאור  סתרים,  לחם  ספר 

שניה  מהדורה   .[1777 [תקל"ז  שטראסבורג,  אלגאזי.  שלמה 

בספ־ שהיה  הראשונה  המהדורה  מן  עותק  פי  על  שנדפסה 

שהוסיף  דוד",  "יד  בעל  זינצהיים,  דוד  רבי  הגאון  של  רייתו 

לספר "הקדמה לכבוד הגאון המחבר".

בשטרסבורג נדפסו ספרים עבריים מעטים. בשנות הש' והת' 

נדפסו מספר ספרי תנ"ך על ידי מדפיסים נוצריים. ספר זה הינו 

העברית  ההדפסה  חידוש  עם  הת"ק  בשנות  שנדפס  הראשון 

ואיכותי,  בהיר  נייר  ס"מ.   20 דף.  יד  קטז,   ,[4] קצר.  לזמן  בעיר 

מצב טוב-בינוני. כתמים וסימני עובש. כריכת חצי-עור ישנה.

פתיחה: $100

240. מאור עינים (הרי"ף פינטו) – מנטובה, תק"ג
ספר מאור עינים, חידושי רבי יאשיהו פינטו על אגדות הש"ס 

ב"עין יעקב". מנטובה, תק"ג 1743.

מהדורה זו הובאה לדפוס ע"י רבי משה נג'ארה מצפת, עפ"י 

כת"י המחבר שהיה מונח בביהמ"ד של רבי שמואל לאנייאדו 

בארם-צובה. הסכמות רבני הגליל העליון ורבני מנטובה: רבי 

חיים אבועלפיא, רבי אביעד שר-שלום באזילה ועוד. [2], צח 

חתימות  עור.  שדרת  עם  ישנה  כריכה  טוב.  מצב  ס"מ.   23 דף. 

תימניות מחוקות.

פתיחה: $150

239. Lechem Starim – Strasbourg, 1777
Lechem Starim, commentary on Avoda Zara tractate, 
Rabbi Nissim Shlomo Algazi. Strasbourg, [1777]. 
Second edition which was printed based upon a copy 
of the first edition which was in the library of Rabbi 
David Zintzheim, author of Yad David, who added 
an introduction, in honor of the author. 
Only few Hebrew books were printed in Strasbourg. 
Between 1540 and 1740 a number of Bibles were 
printed by Christian printers. This book is the first 
which was printed in the mid 1700’s upon the rein-
statement of the Hebrew printing in the city for a 
short while. [4], 116, 14 leaves. 20cm. Light and high-
quality paper, good-fair condition. Stains and mildew 
marks. Old semi-leather binding. 

Opening Price: $100

240. Me’or Einayim (Rabbi Yoshiyahu 
Pinto) – Mantua, 1743
Me’or Einayim, novellaes by Rabbi Yoshiyahu Pinto 
on the Talmudic Agadot “Ein Ya’akov”. Mantua, 
1743.
This edition was brought to print by Rabbi Moshe 
Najara of Safed, based on the author’s manuscripts 
left at the Beit Midrash of Rabbi Shmuel Laniado 
in Aram Tzova. Approbations by the Rabbis of 
Upper Galilee and the Rabbis of Mantua: Rabbi 
Chaim Abulafia, Rabbi Aviad Sar-Shalom Basila 
and others. [2], 98 leaves. 23cm. Good condition. Old 
binding with leather spine. Erased Yemenite signatures.

Opening Price: $150
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שו"ת והלכה
Responsa and Halacha

241. מעשה חייא – ונציה, תי"ב
מחכמי  רופא  חייא  רבי  ושו"ת.  הש"ס  על  חייא,  מעשה  ספר 

צפת. ויניציאה, [תי"ב 1652]. מהדורה ראשונה.

מארי  הרב  "חתימת  ארחא  ן'  אלעזר  מרבי  מודפסת  הסכמה 

דקרתא קדישתא היא חברון".

רישום בעלות בשער: "זה הספר שלי אני הצעיר שלמה סוסא 

מחפוץ  אברהם  מהח"ר  בגרושים...  אותו  קניתי  ס"ט,  סעיד 

שליח חברון תוב"ב... שנת התס"א". [3], קה, קיא-קנה, [1] דף. 

כתמים.  טוב,  מצב  ובהיר,  איכותי  נייר  רחבים,  שוליים  ס"מ.   21

פגעי עש בכריכה, כריכת עור, פגומה.

וספרו  רופא  חייא  "רבי  בניהו,  מ'  במאמר  הספר  על  ראה 

מעשה חייא" - ארשת, ב, תש"ך, עמ' 129-109. 

פתיחה: $150

241. Ma’aseh Hiya – Venice, 1652
Ma’aseh Hiya, by Rabbi Hiya Rofe, of the Safed 
sages. Venice, [1652]. First edition.
Printed approbation by Rabbi Elazar Ibn Archa 
“Signed by the Rabbi of Hebron”. Ownership in-
scription on the title page: “this is my book, Shlomo 
Susa Sa’id, I have bought it... from… Rabbi Avraham 
Machfuz of Hebron… 1701”. [3], 105, 111-155, [1] leaf. 
21cm. Wide margins, light, high quality paper, good 
condition, stains. Moth damage on the binding, dam-
aged leather binding.
More about this book in the M. Benayahu article 
entitled “Rabbi Hiya Rofe and his book Ma’aseh 
Hiya” – Areshet, 2, 1960, pp. 109-129.

Opening Price: $150

242. שו"ת דרכי נעם / מנחת אהרן - ונציה
1. דרכי נעם, שו"ת רבי מרדכי הלוי אב בי"ד במצרים. ונציה, 

תנ"ז 1697. מהדורה ראשונה. כולל "קונטריס - בענין מנין ימי 

מפת  לשער  מעבר  נפרדת.  דפים  וספירת  שער  עם  המילה", 

242. Darkei Noam Responsa / Minchat 
Aharon - Venice
1. Darkei Noam, responsum by Rabbi Mordechai 
Halevi, Rabbi in Egypt. Venice, 1697. First edition. 
Includes the "Kuntress – Be-Inyan Minyan Yemei 
Ha-Mila”, with a title page and a separate pagination. 
On the verso of the title page, there is a map of Beit 
Ha-Mikdash. (Moth damage, owners' signatures).
2. Minchat Aharon, Halachic novellae on the 
Orach Chaim and responsum. Rabbi Ya'akov son of 
Rabbi David Pardo. Venice, 1809.
Size and condition vary.

Opening Price: $180

243. כרתי ופלתי – מהדורה ראשונה
"אשר...  יו"ד,  ערוך  שולחן  על  א,  חלק  ופלתי,  כרתי  ספר 

כסא  על  יושב  שאני  לערך  שנה  חמשים  זה  ורביתי  טפחתי 

יהונתן  רבי  מאת  הלכה",  ונתעורר  מעשה  ראיתי  הוראה, 

נדפסה  ראשונה,  מהדורה  [תקכ"ג 1763].  אלטונה,  אייבשיץ. 

רבי  של  הראשון  חיבורו  והיא  רבנותו,  בעיר  המחבר  בחיי 

יהונתן אייבשיץ שבא בדפוס [מלבד ספרי פולמוס וליקוטים 

משמועות חידושיו, שנתפרסמו לפני ספר זה]. מספור עמודים 

משובש. 29.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי בשולי מספר 

דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $150

"צורת הבית". (פגעי עש, חתימות בעלים).

רבי  ושו"ת.  חיים  אורח  על  הלכות  חידושי  אהרן,  2. מנחת 

יעקב בן רבי דוד פארדו. ונציה, תקס"ט 1809.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180
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243. Kreti u-Feleti – First Edition  
Kreti u-Feleti, section 1, on Shulchan Aruch Yoreh 
De’ah, by Rabbi Yehonatan Eibeshitz. Altona, 
[1763]. First edition, printed during the lifetime 
of the author in the city where he served as rabbi. 
This is the first composition of Rabbi Yehonatan 
Eibeshitz which was printed [except for books of 
polemics and collections of his novellae, which 
were printed prior to this book]. Faulty pagination. 
29.5cm. Good-fair condition. Stains. Signs of wear on 
margins of a number of leaves. New binding. 

Opening Price: $150

244. שו"ת שאגת אריה - הוצאה ראשונה של 
המהדורה הראשונה

מיץ.  אב"ד  ליב  אריה  לרבינו  שו"ת,  אריה,  שאגת  ספר 

פרנקפורט-דאודר, [תקט"ז 1756]. מהדורה ראשונה.

בדף פ/2 הגהה למדנית בכת"י עתיק (קצוצה). חתימות בעלים 

בשער: "אפרים יוסף במו"ה יצחק" ועוד חתימה קצוצה. [1], 

במספר  נייר  הדבקות  טוב,  מצב  נאה,  עותק  ס"מ.  דף. 32.5  פט 

דפים. חיתוך דפים בשוליים. כריכה לא מקורית.

בעותק זה יש שינויים מטפסים אחרים: הוצאה ראשונה ללא 

לשער  מעבר  יותר.  מאוחרים  בטפסים  שנוספו  צ-צג  דפים 

מפרנקפורט- ליב  יהודא  לר'  המחבר  הרב  תודת  נדפסה 

דאודר. בדף פט/2 רשימת פועלי הדפוס, שנשמטה בהוצאות 

המאוחרות.

פתיחה: $150

244. She’agat Aryeh Responsum – First 
Publication of the First Edition 
She’agat Aryeh, responsum by Rabbi Aryeh Leib, 
Av Beit Din of Metz. Frankfort on the Oder, [1756]. 
First edition.
Scholarly (cut) gloss in antique handwriting on leaf 
80/2. Owners’ signatures on the title page: “Efraim 
Yosef son of Yitzchak” and another cut signature.
[1], 89 leaves. 32.5cm. Fine copy, good condition, glued 
paper on several leaves. Cut leaves’ margins. Rebound.
This copy differs from others: it is from the first 
publication and does not have leaves 90-93, which 
were added in subsequent copies. On the verso of the 
title page, there is a print of the author’s gratitude to 
Rabbi Yehuda Leib of Frankfort on the Oder. Leaf 
89/2 has a list of the printing press workers, which 
was dropped in the subsequent publications.

Opening Price: $150

245. נודע ביהודה - מהדורה ראשונה
חלקים  לנדא.  הלוי  יחזקאל  רבינו  שו"ת  ביהודה,  נודע  ספר 

של  ראשונה  מהדורה   .1776 תקל"ו  פראג,  ושני.  ראשון 

מהדורה קמא, שיצאה ע"י המחבר בחייו. [2], פו, [9]; [1], קנז 

דף. 33.5 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב-מאד, כתמי חלודה ופגעי 

עש קלים. כריכה ישנה בלויה.

פתיחה: $350

245. Nodah Bi'Yehuda – First Edition
Nodah Bi'Yehuda, novella of Rabbi Yechezkel 
Landau. Parts 1-2. Prague, 1776. First edition of 
Mahadura Kama, published by the author in his 
lifetime. [2], 86, [9]; [1], 157 leaves. 33.5cm. High-
quality paper, very good condition, foxing and minor 
moth damage. Old worn binding.

Opening Price: $350 244
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246. קיצור שולחן ערוך – מהדורה ראשונה
אונגוואר,  גאנצפריד.  שלמה  רבי  מאת  ערוך,  שלחן  קיצור 

[תרכ"ד 1864]. 

מהדורה ראשונה של ספר קיצור ההלכה המפורסם, שהתקבל 

בכל תפוצות ישראל. כבר בחיי המחבר נדפס ב-14 מהדורות, 

שונות,  לשפות  תורגם  מהדורות,  עשרות  בעוד  נדפס  ומאז 

מיליון  מ-2  למעלה  ממנו  נדפסו  לימינו  עד  כי  ומעריכים 

עותקים, תופעה שאין לה אח ורע בספרות התורנית-הלכתית. 

רישומי  ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.  דף. 21  קמד   ,[4]

בעלות ורישומים שונים בכת"י.

פתיחה: $200

246. Kitzur Shulchan Aruch – First 
Edition 
Kitzur Shulchan Aruch, by Rabbi Shlomo 
Ganzfried. Uzhgorod, [1864]. 
First edition of the famous Kitzur Shulchan Aruch 
book, widely accepted throughout the Diaspora. 
14 editions were printed during the lifetime of the 
author, and dozens of additional editions, translat-
ed into various languages, were printed throughout 
the years. It is estimated that so far over 2 million 
copies of the book were printed, a unique phenom-
enon in Torah-Halacha literature. [4], 144 leaves. 
21cm. Fair-good condition. Wear and tear. Ownership 
notations and additional handwritten notations. 

Opening Price: $200

247. תקון שטרות – אמשטרדם, תפ"ג - מיניאטורי
ובשאר  ופולין  אשכנז  במדינת  הנהגות  שטרות,  תקון  סדר 

 .1721 תפ"א  אמשטרדם,  קטן.  בכרך  נדפס  ישראל.  תפוצות 

דפוס שלמה פרופס.

בשינויים   ,1648 קראקא  מהדורת  פי  על  שטרות.  מ"ה  כולל 

רבים והוספת שטרות חדשים. כד דף. 11 ס"מ. מצב טוב-בינוני, 

מעט בלאי, חותמות מחוקות בדף השער.

פתיחה: $200

247. Tikkun Shtarot – Amsterdam, 1723 
– Miniature
Seder Tikkun Shtarot, customs in Germany, 
Poland and Diaspora. Printed in a small volume. 
Amsterdam, 1721. Shlomo Props print.
Includes 45 bills (Shtarot). Based on the 1648 
Cracow edition, with numerous modifications and 
additions of new bills. 24 leaves. 11cm. Good-fair con-
dition, slight wear, erased ink stamps on the title page.

Opening Price: $200

248. Abudraham – Amsterdam, 1726
Abudraham, commentary on the prayers by Rabbi 
David Abudraham. Amsterdam, [1726]. 
Ancient handwritten signatures: “Shmuel son of Av 
Beit Din Rabbi Reuven”, “Shmuel Be’eri”, “Aharon 
--". [3], 140 leaves. 19.5cm. Good condition. Stains. 
Number of detached leaves. Worn parchment binding. 

Opening Price: $100

248. אבודרהם – אמשטרדם, תפ"ו
אבודרהם, פירוש התפילות לרבי דוד אבודרהם. אמשטרדם, 

[תפ"ו 1726].

ז"ל",  ראובן  מ"ה  באב"ד  "שמואל  בכת"י:  עתיקות  חתימות 

מצב  ס"מ.  דף. 19.5  קמ   ,[3] בעערי", "אהרן --".  שמואל  "הק' 

טוב. כתמים. מספר דפים מנותקים. כריכת קלף בלויה.

פתיחה: $100
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248



שו"ת והלכה | 119 

249. ארבעה ספרי שו"ת - הגהות בכת"י
1. ספר הלכות קטנות, שו"ת בהלכה, רבי יעקב חאגיז. ונציה, 

מעותק  דפים  (השלמות  ראשונה.  מהדורה   .[1704 [תס"ד 

אחר), הגהה בכתב יד.

2. נודע בשערים, מהדורא תנינא, שו"ת וחידושים, רבי דובע־

ריש אשכנזי. וורשא, [תרכ"ד 1864]. כרוך עם: שערי ירושלמי, 

רבי דובעריש אשכנזי. וורשא, [תרכ"ו] 1866. (הגהה בכתב יד).

3. דבר אליהו, שו"ת, רבי אליהו לרמן. וורשא, תרמ"ד 1884. 

הגהה קצוצה בכת"י.

4. שאלות ותשובות חדשות, מאת רבי עקיבא איגר, עם קובץ 

חידושים מאת רבי בונם איגר. בודפשט [תרצ"ח 1938]. הגהה 

בכתב יד. חותמות רבי ישראל וועלץ דומ"ץ בודפשט, מחבר 

חק לישראל.

סה"כ 4 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

249. Four Books of Responsa – 
Handwritten Glosses 
1. Halachot Ktanot, responsa in Halachah, Rabbi 
Ya’akov Chagiz. Venice, [1704]. First edition. 
(Missing leaves replaced from another copy), hand-
written gloss. 
2. Noda B’She’arim, second edition, responsa and 
Chiddushim, Rabbi Doverish Ashkenazi. Warsaw, 
[1864]. Bound with: Sha’arei Yerushalmi, Rabbi 
Doverish Ashkenazi. Warsaw, 1866. (Handwritten 
gloss).
3. Dvar Eliyahu, responsa, Rabbi Eliyahu Lerman. 
Warsaw, 1884. Cut handwritten gloss. 
4. She’elot U’Tshuvot Chadashot, by Rabbi Akiva 
Eiger, includes a collection of Chiddushim by Rabbi 
Bunim Eiger. Budapest, [1938]. Handwritten gloss. 
Stamps of Rabbi Yisrael Weltz, Dayan and rabbi in 
Budapest, author of Chok L’Yisrael. 
Total of 4 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

250. אוסף ספרי שו"ת
עשרה ספרי שאלות ותשובות:

◆ תרומת הדשן, שו"ת ופסקים, רבי ישראל איסרלן. פיורדא, 
שו"ת   ◆ לפקוביץ)  יצחק  יונה  רבי  (חתימת   .[1778 [תקל"ח 

ברונא,  הלברשטט.  מרדכי  רבי  ראשון,  חלק  מרדכי,  מאמר 

שו"ת   ◆ הסימנים)  לוח  של  אחרון  דף  (חסר:   .[1790 [תק"ן 

יעלת חן, חלק ראשון, רבי אריה ליב [מהרא"ל] צינץ. פראג, 

[תקנ"ג] 1793. (מהדורה ראשונה בחיי המחבר) ◆ בית שמואל 

אחרון, חלק ראשון, שו"ת על חו"מ, רבי שמואל פאלקנפלד. 

ד'  על  אחרון,  שמואל  בית   ◆  [1806 [תקס"ו  דוואהר,  נאווי 

חלקי שו"ע, רבי שמואל פאלקנפלד. פיעטרקוב, תרע"ד 1914 

לנדא.  סג"ל  שמואל  רבי  ראשון,  חלק  ציון,  שיבת  שו"ת   ◆
ותשובות  שאלות   ◆ ראשונה)  (מהדורה   .1827 תקפ"ז  פראג, 

רבי יעקב [מהר"י] וויל. קאפוסט, תקצ"ה 1834 ◆ תשו' מר"מ 

[תרי"ב  המבורג,  יפה.  מיכאל  מרדכי  רבי  ראשון,  חלק  יפה, 

1852] ◆ תשובות הרא"ם, שו"ת, חלק אבה"ע, רבי אלכסנדר 

תשובות  אנשים,  זרע   ◆ תרי"ט 1859  וורשא,  מרגליות.  סנדר 

מגאוני ישראל. מונקאטש, תרס"ב [1902].

סה"כ 10 ספרים. גודל ומצב משתנים (טוב עד בינוני). רישומים 

וחותמות בעלות.

פתיחה: $250

250. Collection of Responsa Books 
Ten books of responsa:
◆ Terumat HaDeshen, responsa and Halachic 
rulings, Rabbi Yisrael Iserlen. Fürth, [1778]. 
(Signature of Rabbi Yona Itzchak Lefkowitz) ◆ 
Ma’amar Mordechai Responsa, first section, Rabbi 
Mordechai Halberstadt. Brno, [1790]. (Missing: last 
leaf of index) ◆ Ya’elet Chen Responsa, first section, 
Rabbi Aryeh Leib Tzintz. Prague, 1793. (First edi-
tion in author's lifetime) ◆ Beit Shmuel Acharon, 
first section, responsa on Choshen Mishpat, Rabbi 
Shmuel Falkenfeld. Nowy Dwor Mazowiecki, 
[1806] ◆ Beit Shmuel Acharon, on 4 sections of 
the Shulchan Aruch, Rabbi Shmuel Falkenfeld. 
Piotrkow, 1914 ◆ Shivat Zion Responsa, first sec-
tion, Rabbi Shmuel Segal Landau. Prague, 1827. 
(First edition) ◆ She’elot U’Tshuvot, Rabbi Ya’akov 
Weil. Kopys, 1834 ◆ Tshuvot Maram Yaffeh, re-
sponsa, Even Ha’ezer section, Rabbi Alexander 
Sander Margaliot. Warsaw, 1859 ◆ Zera Anashim, 
responsa by Torah giants. Mukacevo, [1902]. 
Total of 10 books. Various sizes and conditions (good to 
fair). Ownership signatures and notations. 

Opening Price: $250
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251. ארבעה ספרי הלכה ודינים - דפוסי אמשטרדם
כהן  אברהם  רבי  ושבת,  תערובות  זמנים,  דיני  כהן,  1. מנחת 

(דף  ראשונה.  מהדורה  [תכ"ח 1668].  אמשטרדם,  פימינטיל. 

השער חסר ומושלם בצילום).

2. שולחן ערוך מטור אורח חיים, עם "באר היטב" מאת רבי 

(מהדורה   .[1708 [תס"ח  אמשטרדם,  אברהם.  ב"ר  ישעיה 

ראשונה של ה"באר היטב הראשון" - להבדיל מה"באר היטב" 

המפורסם של רבי יהודה אשכנזי מטיקטין, שנדפס לראשונה 

בשנת תק"ב).

דוד  רבי  התפילה,  סדר  על  ופירושים  דינים  3. אבודרהם, 

אבודרהם. אמשטרדם, [תפ"ו 1726].

4. חק יוסף, על שו"ע הלכות פסח [עם הפנים], רבי יוסף ב"ר 

דוד מברסלוי. אמשטרדם, [ת"צ 1730]. מהדורה ראשונה.

סה"כ 4 ספרים. גודל ומצב משתנים [טוב עד בינוני]. חתימות 

בעלים. כריכות חדשות.

פתיחה: $150

252. שלשה ספרים מדפוסי זולקווא - חתימות
ה-19,  המאה  בראשית  זולקווא  מדפוסי  הלכה  ספרי  שלשה 

תקס"ג-תקע"א.

הלכות  על  שור,  ותבואות  שור  בכור  חדשה,  שמלה  1. ספר 

שורות   3 השער  בראש   .(1811) תקע"א  זולקווא,  שחיטה. 

הקדשה נאה בכת"י מחוקות בעט. מאחורי המחק ניתן לקרוא 

חופק"ק  פרוסטיץ  כ"ץ  מנחם  הק'  "...מאתי  החתימה:  את 

צעהלים והגליל". 

מגדולי  (תקנ"ה-תרנ"א),  פרוסטיץ  כ"ץ  מנחם  רבי  הגאון 

בחידו־ פעמים  מספר  בשמו  שמזכירו  סופר  החתם  תלמידי 

לבית  הגיע  רגנדורף.  כאב"ד  תקצ"ד  משנת  כיהן  חולין,  שי 

לו  סימן  הגסיסה  ובתחילת  האחרונים,  ברגעיו  החת"ס  רבו 

(חוט  המת  באהל  הכהן  ישהה  שלא  כדי  מהבית  לצאת  רבו 

המשולש). באותה שנה נתמנה לאב"ד צעהלים. היה מגדולי 

את  לציין  יש  הנודעים  ישיבתו  מתלמידי  בהונגריה.  הרבנים 

רבי משה גרינוולד בעל "ערוגות הבושם", רבי אהרן חיים בן 

המהר"ם שיק, ועוד.

הרא"ש).  (שו"ת  אשר  רבינו  להרב  ותשובות  שאלות  2. ספר 

זאלקווא, תקס"ג (1803). מהדורה שלישית. חתימות שונות: 

"מאיר בהרבני --- אהרן הכהן [מליטמורסק]" ועוד. 

3. ספר גדולי תרומה, פירוש על ספר התרומות לרבי שמואל 

 .(1809) תקס"ט  זולקווא,  פיג'ו.  עזריה  רבי  מאת  הספרדי, 

זאב  "דוב  ר'  חתימת  בשער  בויניציאה".  "כמו  שניה  מהדורה 

אייזנשטאט". על כריכת העור המפוארת הטבעת שם בעלים 

"דוד מענדיל אייזינשטאט".

פגעי  טוב-בינוני,  מצבים  ס"מ.   35.5-36 משתנים.  ומצב  גודל 

עש.

פתיחה: $200

251. Four Books of Halachah and Laws 
Printed in Amsterdam 
1. Minchat Cohen, laws of Zemanim, Ta’arovot 
and Shabbat, Rabbi Avraham Cohen Pimentel. 
Amsterdam, [1668]. First edition. (Title page miss-
ing and replaced with photocopy).
2. Shulchan Aruch from Tur Orach Chaim, in-
cludes Be’er Heitev by Rabbi Yishaya son of Rabbi 
Avraham. Amsterdam, [1708]. (First edition of the 
first “Be’er Heitev” – not the famous “Be’er Heitev” 
by Rabbi Yehudah Ashkenazi of Tiktin, which was 
first printed in 1742).
3. Abudraham, laws and commentaries on the 
prayers, Rabbi David Abudraham. Amsterdam, 
[1726]. 
4. Chok Yosef, on Shulchan Aruch, laws of 
Passover [including the text], Rabbi Yosef son of 
David of Breslau. Amsterdam, [1730]. First edition. 
Total of 4 books. Various sizes and conditions. [Good to 
fair]. Owner signatures. New bindings. 

Opening Price: $150

252. Three books – Zholkva Printing 
- signatures 
Three halacha books of Zholkva Printing Press 
from beginning of the 19th century, 1803-1811. 
1. Simlah Chadasha, Bechor Shor and Tevuot 
Shor, on the laws of shechita. Zholkva, 1811. At top 
of title page, 3 rows of a rubbed out nice dedication 
handwritten in pen. Under the erasure, the dedica-
tion can be read: "…from Menachem Katz Prostitz 
here in Zhelym [Sopronkeresztur] and its region". 
Rabbi Menachem Katz Prostitz (1795-1891), was 
a prominent disciple of the Chatam Sofer who 
mentions him by name several times in his no-
vella on Chulin. From 1834, he served as Rabbi of 
Ragendorf. He arrived at the home of his Rabbi the 
Chatam Sofer during the last minutes of his life 
and when nearing his last breath, the Chatam Sofer 
signaled Rabbi Menachem to leave the house so that 
the Cohen should not remain in a house with a dead 
person (Chut HaMeshulash). That same year he was 
appointed as Rabbi of Sopronkeresztur (Zhelym). 
He was one of the leading rabbis of Hungary. 
Among the most renowned of the disciples of his 
yeshiva were Rabbi Moshe Greenwald, author of 
Arugot HaBosem, Rabbi Aharon Chaim son of the 
Maharam Schick, etc. 
2. She'elot U'Tshuvot L'Harav Rabbeinu Asher 
(Rosh responsa). Zholkva, 1803. Third edition. 
Various signatures: "Meir --- Aharon HaCohen [of 
Litmorsk]", etc.
3. Gedolei Terumah, commentary on Sefer 
HaTerumot of Rabbi Shmuel HaSefardi, by Rabbi 
Azarya Fijo. Zholkva, 1809. Second edition "like in 
Venice". On title page, signature of Rabbi "Dov Ze'ev 
Eisenstadt". On the fancy leather binding, impres-
sion of owners' name, David Mendel Eisenstadt.
Varied size and condition. 35.5-36cm. Good-fair condi-
tion, moth damage. 

Opening Price: $200
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254. דגל התורה – קובץ תורני – ווארשא – הרב 
מנחם מנדל כשר

מנחם  הרב  ומו"ל:  עורך  תלמודי.  רבני  מאסף  התורה,  דגל 

מנדל קאשער (כשר). ווארשא, תרפ"א-תרפ"ב 1921-1922. 

וירושל־ בבלי  בש"ס,  וחידושים...  באורים  מאמרים,  "אספת 

מי... ושו"ת חשובות להלכה ולמעשה...". 

באמצע כרוכים ח דף "תורה אור – מוקדש לחידושים בעניני 

טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',  ח  קפח;  המנורה".  והדלקת  חנוכה 

נייר  קלים.  קרעים  מנותקים.  דפים  חלקית,  מנותקת  כריכה 

חומצי ושביר. 

פתיחה: $120

255. שו"ת דובב מישרים - טשעבין, תרצ"ז
ספר דובב מישרים, שו"ת מהגאון אב"ד ור"מ דק"ק טשעבין, 

הספר   .1937 תרצ"ז  טשעבין,  וויידענפעלד.  בעריש  דוב  רבי 

העברי היחיד שנדפס בעיר טשעבין (גליציה).

ספרו הראשון של הגאון מטשיבין, שנדפס ערב השואה. [1], 

קא דף. 35.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית, שדרה קרועה.

פתיחה: $100

254. Degel Ha-Torah – Toranic 
Compilation – Rabbi Menachem Mendel 
Kasher
Degel Ha-Torah, Rabbinical Talmudic compilation. 
Editor and publisher: Rabbi Menachem Mendel 
Kasher. Warsaw, 1921-1922.
“Compilation of essays, interpretations and novel-
lae… in the Bavli and Yerushalmi Talmud… and 
important practical Halachic responsa…".
8 leaves are bound in the middle: “Torah Or – de-
voted to novellae on the topic of Hanukkah and the 
lighting of the Menora”. 188; 8 pp. 23cm. Good condi-
tion. Partially detached binding, detached leaves. Light 
tears. Acidic, fragile paper.

Opening Price: $120

255. Dovev Meisharim Responsum – 
Trzebinia, 1937
Dovev Meisharim, responsum by the Gaon Rabbi 
Dov Berish Weidenfeld, Av Beit Din of Trzebinia 
(Tchebin). Trzebinia, 1937. The only Hebrew book 
ever printed in Trzebinia (Galicia).
The first book by the Gaon of Trzebinia, printed just 
before the Holocaust. [1], 101 leaves. 35.5cm. Good 
condition. Original binding, torn spine.

Opening Price: $100

253. שלשה ספרי הלכה
איך  הנהגות...  עצות...  "חידושי  בעצה,  1. מחשבות 

להתנהג...", לפי סדר השו"ע, רבי יעקב נתן ווייסמאן. ברדיט־

שוב, תרס"ב [1902].

2. תהלה לדוד, חידושים על ד' חלקי השו"ע, רבי דוד אורטי־

נבערג. ברדיטשוב, [תרס"ב 1902].

3. קנה וקנמון, חקרי דינים בנושאים שונים, רבי חניך הענך 

פאק. קשוי (קושיצה, סלובקיה), [תרצ"ה 1935]. (ללא כריכה).

סה"כ 3 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

253. Three Halachah Books 
1. Machshavot Be’etzah, “Advice… recommenda-
tions …manners of conduct…”, according to the 
Shulchan Aruch, Rabbi Ya’akov Natan Weissman. 
Berdichev, [1902].
2. Tehilah L’David, Chiddushim on the 4 sections 
of the Shulchan Aruch, Rabbi David Ortenberg. 
Berdichev, [1902].
3. Kaneh V’Kinamon, study of laws in various 
matters, Rabbi Chanoch Henich Pack. Kosice 
(Slovakia,) [1935]. (Without binding).
Total of 3 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120

256. חידושי רבינו חיים הלוי - בריסק, תרצ"ו - 
עותק על נייר משובח - כולל מפתח 

הרמב"ם,  על  וביאורים  חדושים   - הלוי  חיים  רבנו  חדושי 

מהדורה   .1936 תרצ"ו  בריסק,  סולובייצ'יק.  הלוי  חיים  רבי 

ראשונה. 

הגאון רבי חיים הלוי מבריסק, אבי שיטת ההבנה והלמדנות 

של עולם הישיבות בליטא. ספרו זה נכתב במשך שנים רבות 

ועבר בירור אחר בירור "עד מאה פעמים" (לשון בני המחבר 

בהקדמה), ואכן, נחשב עד היום מספרי היסוד בדרכי ההבנה 

טוב,  מצב  ואיכותי,  בהיר  נייר  ס"מ.   34 דף,  קיב   ,[1] והלימוד. 

254

255
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256. Chidushei Rabbeinu Chaim HaLevi 
– Brisk, 1936 – Copy Printed on High 
Quality Paper
Chidushei Rabbeinu Chaim HaLevi – novella 
and commentaries on the Rambam, Rabbi Chaim 
HaLevi Soloveichik. Brest Litovsk (Brisk) 1936. 
First edition.
Rabbi Chaim HaLevi of Brisk, forbearer of the 
scholarly approach to learning later adopted by 
Lithuanian Yeshivot. This book was written over 
the course of many years and underwent countless 
modifications "up to one hundred times" (quote of 
author's sons in foreword), and until this day is con-
sidered one of the fundamental works on Talmud 
study. [1], 112 leaves, 34cm. Light colored, high-quality 
paper, good condition, few damages and light stains. 
Renewed binding on original binding. 
After title page a pamphlet is bound "an index to 
Chidushei Rabbeinu Chaim HaLevi Soloveichik, of 
the sayings of the Talmud, copied from the notes 
inside by Alter Halpern" – 12 pages of stencil, 
[London?, 1945?].

Opening Price: $400

257. ספרים מספריית רבי אליעזר סילבר – הגהות
אב"ד  סילבר,  אליעזר  רבי  הגאון  מספריית  ספרים  תשעה 

התורה  מגדולי  ארה"ב.  של  הרבנים  אגודת  נשיא  סינסיניטי, 

הנודעים (תרמ"א-תשכ"ח).

מיץ,  (מזיא).  קובלענץ  גרשון  רבי  שו"ת,  חנה,  1. קרית 

[תקמ"ה 1785]. 

יעקב  רבי  מאת  וההלכה,  התלמוד  כללי  הרועים,  2-3. מלא 

חידושי  עם:  כרוך   .[1859] תרי"ט  הלברשטאט,  יאליש.  צבי 

257. Books from the Library of Rabbi 
Eliezer Silver – Glosses 
Nine books from the library of the Ga’on Rabbi 
Eliezer Silver, Av Beit Din of Cincinnati, president 
of the Association of Rabbis of the USA. Among the 
greatest Torah giants (1881-1968). 
1. Kiryat Chana, responsa, Rabbi Gershon 
Koblentz. Metz, [1785].
2-3. Melo HaRo’im, laws of the Talmud and 
Halachah, by Rabbi Ya’akov Zvi Yalish. Halberstadt, 
1859. Bound with: Chiddushei HaMe’iri, on 
Beitzah tractate. Berlin, 1859. 
4-5. Amudei Esh, responsa in Halachah by Rabbi 
Avraham Shmuel Eishishker. Vilna, 1875. Bound 
with: Birkat HaMayim, arrangement of the divorce 
certificate by Rabbi Yechiel Michel Timer. Vienna, 
1862. Includes many handwritten glosses, in mat-
ters of Halachah pertaining to the arrangement 
of a Get [divorce certificate]. (Signatures of the 
Yeshiva in Cincinnati). 
6. Beit Aleph Beit Responsa, [first section], by 
Rabbi Avraham Aharon Yudelevitz. Warsaw, 1896.
7. Sha’arei Zion, third section, by Rabbi Ben Zion 
Sternfeld. Piotrkow, 1931. Number of handwritten 
glosses.
8. Kdushat Yom Tov, responsa and Chiddushim 
on the Shas. Rabbi Yom Tov Lipman Av Beit Din 
of Kapoli. Vilna, 1865. (Stamp of Rabbi Moshe 
Nachum Yerushalimski). 
9. Masoret HaShas on the Babylonian Talmud 
of the Jerusalemite Talmud, by Rabbi Yehoshua 
Heschel Levine. Vilna, 1869. 
All books [except for one] contain stamps of 
Rabbi Silver and his son-in-law – Rabbi Yehudah 
Gershoni. 
Total of 9 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

הכריכה  גבי  על  מחודשת  כריכה  קלים.  וכתמים  פגיעות  מעט 

לספר  "מפתח  קונטרס  נכרך  השער  דף  אחרי  המקורית. 

חידושי רבנו חיים הלוי סאלאוויציק, ממאמרי גמרא, הועתק 

מהציונים שבפנים ע"י אלטער האלפערן" - יב עמ' בהדפסת 

סטנסיל, [לונדון?, תש"ה? 1945?]. 

פתיחה: $400

המאירי, על מסכת ביצה. ברלין, תרי"ט [1859]. 

שמואל  אברהם  רבי  מאת  בהלכה  שו"ת  אש,  4-5. עמודי 

איישישוקר. וילנא, תרל"ה 1875. כרוך עם: ברכת המים, סדר 

עם   .[1862] תרכ"ב  וינה,  טיימר.  מיכל  יחיאל  רבי  מאת  הגט 

הגהות חשובות רבות בכת"י, בנושאי הלכה הקשורים לסידור 

גיטין. (חותמות הישיבה בסינסיניטי).

אהרן  אברהם  רבי  מאת  ראשון],  [חלק  א"ב,  בית  6. שו"ת 

יודלביץ. וורשא, תרנ"ו 1896.

7. ספר שערי ציון חלק שלישי, מאת רבי בן ציון שטרנפלד. 

פיעטרקוב, תרצ"ב 1931. מספר הגהות בכת"י. 

8. קדושת יו"ט, שו"ת וחידושים על הש"ס. רבי יו"ט ליפמאן 

אב"ד קאפוליא. ווילנא תרכ"ה 1865. (חותמת רבי משה נחום 

ירושלימסקי).

מאת  ירושלמי,  מתלמוד  בבלי  תלמוד  על  הש"ס  9. מסורת 

רבי יהושע העשיל לוין. וילנא, [תרכ"ט] 1869.

בכל הספרים [חוץ מאחד] חותמות הרב סילבר וחתנו – רבי 

יהודה גרשוני.

סה"כ 9 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

256
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258. החפץ חיים – שלשה ספרים
קצר  בלשון  חדש  פירוש  עם  כהנים,  תורת  הנקרא  1. ספרא 

וצח, "וגם נלוה אליו חמדה גנוזה הגהות רבינו הגאון האמיתי 

אור העולם אשר אור תורתו וצדקתו זורח מסוף העולם ועד 

סופו החסיד מוהר"ר אליהו ז"ל מווילנא. אשר היה בכת"י עד 

מאיר  ישראל  רבי  מאת  אותם...".  ביארתי  הש"י  ובחסד  הנה 

הכהן מעיר ראדין. פיעטרקוב, תרע"א 1911. מהדורה ראשונה. 

הדת,  מעיקרי  ענינים  וכמה  כמה  יבואר  בו  ישראל,  2. נדחי 

אשר מוטל על כל איש המתנודד בארצות רחוקות, מאת רבי 

בערך].  [תרע"ג  ווארשא,  חיים".  "החפץ  הכהן  מאיר  ישראל 

מרבי  הסכמות  הראשונה,  המהדורה  של  סטריאוטיפי  דפוס 

שלמה הכהן ומהאדר"ת. לפני דף השער כיתוב בכת"י: "מוגה".

לשלשה  ויחולק  החסד,  עניני  כל  על  מיוסד  חסד,  3. אהבת 

פיע־ חיים".  "החפץ  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  מאת  חלקים, 

הראשונה,  מהמהדורה  ההסכמות  כולל  [תרפ"ב].  טרקוב, 

[סא־ רפאל  ב"ר  יוסף  רבי  ווילנא  ורבני  מוואלוז'ין  מהנצי"ב 

קאוויץ] ורבי שלמה הכהן.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

258. Ha-Chafetz Chaim – Three Books 
1. Sifra Ha-Nikra Torat Kohanim, with a new, 
concise and clear commentary by Rabbi Israel Meir 
HaCohen. Piotrkow, 1911. First edition.
2. Nidachei Israel, explanations on several fun-
damental religious principles, which every person 
traveling faraway is entitled to apply, authored by 
the “Chafetz Chaim”. Warsaw, [c. 1913]. Stereotype 
printing of the first edition, approbations by Rabbi 
Shlomo Hacohen and the Adere"t. Handwritten 
caption before the title page saying: “Proofread”.
3. Ahavat Chesed, based on all Chesed related 
matters, divided into three parts, authored by 
Rabbi Israel Meir HaCohen the “Chafetz Chaim”. 
Piotrkow, [1922]. Includes approbations from the 
first edition, by the Natziv of Volozhin and the 
Rabbis of Vilna, Rabbi Yosef son of Rabbi Raphael 
[Sokowitz] and Rabbi Shlomo HaCohen.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $250

259. חוברות מדפוסי וילנה ופיעטרקוב
1. פעולת צדיק לחיים, דבר בעתו, מערכת מכתבים, מאמרים 

ויצאו  נאספו  לווין,  הלוי  העשיל  יהושע  רבי  מאת  ובאורים, 

זאב  אלי'  בן  שמואל  רבי  אחיו,  בידי  הערות)  (בתוספת  לאור 

הלוי לווין. ווילנא, תרל"ח 1878. 

2. תולדות אליהו, תולדותיו של רבי אליהו ראגאלער, אבד"ק 

תר"ס  ווילנא,  פרומקין.  ליב  אריה  ר'  מאת  ואגפיה,  קאליש 

 .[1900]

3. נחפשה דרכינו, "דברים היוצאים מלב הדואגים והחרדים 

על תורתנו הקדושה", מאת "מגיני התורה ולומדיה". פיעטר־

ונגד  ההשכלה  ספרות  נגד  דברי-פולמוס  תרס"ט 1908.  קוב, 

התנועה הציונית. 

4. עץ חיים, קובץ מאמרים ומכתבים אודות החזקת התורה, 

הכהן.  מאיר  ישראל  רבי  מאת  התורה",  "מחזיקי  מאמר  עם 

259. Booklets Printed in Vilna and 
Piotrkow
1. Pe'ulat Tzaddik LaChaim, Davar B'Ito, letters, 
articles and commentaries, by Rabbi Yehoshua 
Heshel HaLevi Levine, collected and published 
(with comments) by his brother, Rabbi Shmuel ben 
Eliyahu Ze'ev HaLevi Levine. Vilna, 1878.
2. Toldot Eliyahu, history of Rabbi Eliyahu 
Ragaler, Rabbi of Kalisz and surroundings, by 
Rabbi Aryeh Leib Frumkin. Vilna, 1900.
3. Nechapesa Darkeinu, "Words coming from the 
heart of those who worry and fear for our holy Torah", 
by "Torah Protectors and Learners". Piotrkow, 1908. 
Polemic words against Enlightenment literature 
and the Zionist Movement.
4. Etz Chaim, a collection of articles and let-
ters about Torah support, with article Machzikei 
HaTorah by Rabbi Yisrael Meir HaCohen. Vilna, 
1926. (Stamps of Vilna Librarian Khaykl Lunski). 
Varied size and condition. The four booklets are in 
original title-covers. 

Opening Price: $150

ווילנא, תרפ"ו. (חותמות הספרן הווילנאי חייקיל לונסקי). 

במעטפות-הניר  נתונות  החוברות  ארבע  משתנים.  ומצב  גודל 

המקוריות. 

פתיחה: $150

258
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דפוסי המזרח
Books Printed in the East

260. ספרי שו"ת והלכה – דפוסי ליוורנו
עשרה ספרי שו"ת והלכה שנדפסו בליוורנו:

◆ כרם חמר, חלק ב, תקנות חכמי המערב ושו"ת, רבי אברהם 
אנקאווא. ליוורנו, [תרל"א 1871]. (הקדשת המחבר בכת"י וח־

תימתו "אבא"ן") ◆ מטה יהודה, על או"ח ח"ב, עם: שבט יהודה, 

(הערה   .[1783 [תקמ"ג  ליוורנו,  עייאש.  יהודה  רבי  יו"ד,  על 

ליוורנו,  טייב.  יצחק  רבי  ח"א,  חו"מ  השלחן,  ערך  בכת"י); 

למהר"ם  שמחות  הלכות  על  לויה,  מחנה   ◆  [1811 [תקע"א 

מרוטנבורג, רבי יהודה הלוי מתוניס. ליוורנו, [תקע"ט-תקפ"ח 

רבי  חיים,  אורח  על  א,  חלק  אבישלום,  יד   ◆  [1819-1828

אברהם בלעיש. ליוורנו, [תקפ"ט 1829] ◆ שו"ת משבצות זהב, 

זבחי   ◆ כריכה)  (ללא   .[1851 [תרי"א  ליוורנו,  עמרם.  נתן  רבי 

תרועה, הלכות שחיטה, רבי שלמה זרקא, עם: קונטרס זכרון 

לבני ישראל לרבי אברהם מזרחי. ליוורנו, [תרכ"ז 1867] ◆ נר 

גיג. ליוורנו, [תרכ"ח 1868].  דוד  רבי  הש"ס,  על  א,  חלק  דוד, 

(חסרים: 3 דפי השמטות בסוף) ◆ שערי תפילה, הלכות תפילה, 

רבי יעקב רקח. ליוורנו, [תר"ל 1870]. 

סה"כ 10 ספרים. גודל ומצב משתנים (טוב עד בינוני). רישומים 

וחתימות בעלים.

פתיחה: $250

260. Books of Responsa and Halacha – 
Livorno Printings 
Ten books of responsa and Halacha printed in 
Livorno:
◆ Kerem Chemer, section 2, regulations by Western 
scholars and responsa, Rabbi Avraham Ankava. 
Livorno, [1871]. (Handwritten inscription of 
author and his signature) ◆ Mateh Yehudah, 
on Orach Chaim section 2, includes: Shevet 
Yehduah, on Yoreh De’ah, Rabbi Yehudah Eiash. 
Livorno, [1783]. (Handwritten comment); Aruch 
HaShulchan, Choshen Mishpat section 1, Rabbi 
Yitzchak Teib. Livorno, [1811] ◆ Machaneh Levi’ah, 
on laws of joyous occasions by the Maharam of 
Rottenberg, Rabbi Yehudah HaLevi of Tunisia. 
Livorno, [1819-1828] ◆ Yad Avshalom, section 1, 
on Orach Chaim, Rabbi Avraham Belaish. Livorno, 
[1829] ◆ Mishbetzot Zahav Responsa, Rabbi 
Natan Amram. Livorno, [1851]. (Without bind-
ing) ◆ Zivchei Teru’ah, laws of slaughtering, Rabbi 
Shlomo Zarka, includes: Zikaron L’Bnei Yisrael 
pamphlet by Rabbi Avraham Mizrachi. Livorno, 
[1867] ◆ Ner David, section 1, on the Shas, Rabbi 
David Gig. Livorno, [1868]. (Missing: 3 leaves of 
omissions at end) ◆ Sha’arei Tefillah, laws of prayer, 
Rabbi Ya’akov Roke’ach. Livorno, [1870].
Total of 10 books. Various sizes and conditions (good to 
fair). Notations and owner signatures. 

Opening Price: $250

261. אוסף ספרים מדפוסי ליוורנו
שבעה ספרים שנדפסו בליוורנו:

◆ הדרת זקנים, קיצור הקונקורדנציה, יצחק די פאס. ליוורנו, 
המצוות  ספר  מפתח  עינים,  מאירת  עם:  כרוך  [תקי"ג] 1753. 

להרמב"ם, יצחק די פאס. ליוורנו, [תקי"ג] 1753. (דפים ב-ה, 

 ◆ בשער)  שמופיע  כפי  בסוף,  נכרכו  תיבות,  הראשי  לוח  עם 

ספר המכריע, פסקי דינים ותוספות [רי"ד] על מסכת תענית, 

ות־ שאלות   ◆  [1779 [תקל"ט  ליוורנו,  דיטראני.  ישעיה  רבי 

261. Collection of Books of Livorno 
Printings
Seven books printed in Livorno: 
◆ Hadrat Zekenim, brief version of the concor-
dance, Yitzchak Di Pass. Livorno, 1753. Bound with: 
Me’irat Einayim, index on Sefer HaMitzvot by the 
Rambam, Yitzchak Di Pass. Livorno, 1753. (Leaves 
2-5, includes a chart of acronyms, bound at the end, 
as appears on the title page) ◆ Sefer HaMachri’a, 
Halachic rulings and additions on Ta’anit trac-
tate, Rabbi Yeshaya Ditrani. Livorno, [1779] ◆ 
Rabbi Yitzchak Alfasi Responsa. Livorno, [1781] 
◆ Aderet Eliyahu, on the Sma"g and the Re’em, 
Rabbi Eliyahu Yisrael. Livorno, [1828]. (Signature 
of Rabbi "Dva"sh") ◆ "Sefer Machberet HaSheini 
L’Sas Anochi", on the weekly Parshiot, poems of 
supplication, and charts of lunar and yearly cycles, 
Rabbi Shlomo Shmama, Livorno, [1878]. (Attached 
is a leaf in Sephardic handwriting) ◆ Mizmor 
LeAsaf, ethics and laws, Rabbi Sasson Shandoch. 
Livorno, [1864].
Total of 7 books. Various sizes and conditions. Owner 
signatures. 

Opening Price: $200

 ◆ ליוורנו, [תקמ"א 1781]  אלפסי [הרי"ף].  יצחק  רבי  שובות 

אדרת אליהו, על הסמ"ג והרא"ם, רבי אליהו ישראל. ליוורנו, 

השני  מחברת  "ספר   ◆ דב"ש)  הרב  (חתימת   .[1828 [תקפ"ח 

לש"ש אנכי", על פרשות השבוע, שירי בקשות, ולוחות מחזורי 

הלבנה והשנים, רבי שלמה שמאמה. ליוורנו, [תרל"ח 1878]. 

(מצורף דף בכת"י ספרדי) ◆ מזמור לאסף, מוסר ודינים, רבי 

ששון שנדוך. ליוורנו, [תרכ"ד 1864].

סה"כ 7 ספרים. גודל ומצב משתנים. חותמות בעלים.

פתיחה: $200

260
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263. מכתב מאליהו – קושטא, תפ"ג - מהדורה 
ראשונה

ספר מכתב מאליהו, שמונה שערים בהלכות גיטין, רבי אליהו 

אלפאנדארי. קושטא, [תפ"ג 1723]. מהדורה ראשונה.

ריד; [2], טו דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב מאד. דפים נקיים עם מעט 

צוקרמן  שמריהו  רבי  ספרית  חותמת  בלויה.  שדרה  כתמים. 

ממוהילוב (חותנו של רבי דוד אב"ד קארלין). 

פתיחה: $180

264. ספרים שנדפסו בשאלוניקי – חתימות 
וחותמות רבנים

תשעה ספרים שנדפסו בשאלוניקי, תע"ז-תקע"ח:

◆ שו"ת רבי ברוך אנג'יל. שאלוניקי, [תע"ז 1717] ◆ בית דוד, 
על ארבעה טורים, רבי יוסף דוד ב"ר שבתי. שאלוניקי, [ת"ק 

מיוחס:  רפאל  רבי  מאת  הרמב"ם,  על  האדמה,  פרי   ◆  [1740

חלק א, שאלוניקי, [תקי"ב 1752] – 2 עותקים (בעותק אחד: 

ורבי  נבון,  רפאל  חיים  רבי  של:  וחתימות  בעלות  רישומי 

ברוך פינטו, בעותק שני: חתימת רבי אברהם ששון); חלק ד, 

אדאדי  חיים  אברהם  רבי  שאלוניקי, [תקכ"ג 1763] (חתימות 

וגיטין  קידושין  מסכת  על  חידושים  חיים,  מים  באר   ◆ ועוד) 

ודרושים, רבי יצחק הלוי. שאלוניקי, [תקמ"ו 1786]. (חותמות 

חלק  חו"מ,  בהלכות  שו"ת  חיי,  בעי   ◆ כליפי)  דוד  חיים  רבי 

ב, רבי חיים בנבנישתי. שאלוניקי, [תקנ"א 1791]. (מספריית 

 ◆ אדאדי)  שאול  רבי  בנו  חותמות  אדאדי,  חיים  אברהם  רבי 

אלפאנדארי.  אהרן  רבי  א"ח,  לחלק  בתרא  מהדורא  אהרן,  יד 

רבי  ופסקים,  שו"ת  הי"ם,  שפ"ת   ◆ שאלוניקי, [תקנ"א 1791] 

רבי  (חתימת   .[1818 [תקע"ח  שאלוניקי,  מאייו.  יצחק  רפאל 

חיים שלמה פראנקו).

סה"כ 9 ספרים. גודל ומצב משתנים [בינוני עד גרוע].

פתיחה: $350

263. Michtav MeEliyahu – 
Constantinople, 1723 – First Edition
Michtav MeEliyahu, eight chapters on laws of Gittin 
[divorce], Rabbi Eliyahu Alfandari. Constantinople, 
[1723]. First edition. 214; [2], 15 leaves. 28.5 cm. 
Very good condition. Clean leaves with few stains. 
Worn spine. Stamp of library of Rabbi Shmaryahu 
Tzukerman of Mohilov (father-in-law of Rabbi 
David Av Beit Din of Karlin). 

Opening Price: $180

262. אוסף ספרים מדפוסי קושטא
נבון.  יאודה  רבי  הרמב"ם,  על  חידושים  רב,  מלך  1. קרית 

קושטא, [תקי"א 1751].

רבי  ושמות,  בראשית  ספרי  על  דרושים  עולם,  חיי  2. ספר 

בעלים  (רישום   .[1752 [תקי"ב  קושטא,  בולה.  משה  רפאל 

בכת"י: "לי לשמי הצעיר יוסף בורג'ל" – מרבני תוניס, מחבר 

"זרעא דיוסף"). 

קושטא, [תק"ל  מלכי.  עזרא  רבי  מאת  שו"ת,  משפט,  3. עין 

.[1770

4. סדר אליהו רבה וזוטא, ענייני הלכה ושו"ת בהלכות אה"ע, 

רבי אליהו אלפאנדארי. קושטא, [תע"ט 1719]. (דפים ראשו־

נים במצב גרוע).

5. אסיפת זקנים - שיטה מקובצת למסכת כתובות, כרך שני, 

רבי בצלאל אשכנזי. קושטא, [תצ"ח 1738]. (ללא דף שער). 

סה"כ 5 ספרים. גודל ומצב משתנים (מצב כללי בינוני).

פתיחה: $250

262. Collection of Books of 
Constantinople Printings 
1. Kiryat Melech Rav, Chiddushim on the 
Rambam, Rabbi Ye’udah Navon. Constantinople, 
[1751]. 
2. Chayei Olam, Drushim on Bereshit and Shmot, 
Rabbi Refa’el Moshe Bula. Constantinople, [1752]. 
(Handwritten owner notation: “Yosef Burgel” – 
rabbi in Tunisia, author of Zara DeYosef).
3. Ein Mishpat, responsa, by Rabbi Ezra Malki. 
Constantinople, [1770]. 
4. Seder Eliyahu Raba VeZuta, Halachah and 
responsa in laws of Even HaEzer, Rabbi Eliyahu 
Alfandari. Constantinople, [1719]. (First leaves in 
poor condition). 
5. Aseifat Zekenim – Shita Mekubetzet for Ketubot 
tractate, second volume, Rabbi Betzalel Ashkenazi. 
Constantinople, [1738]. (Without title page). 
Total of 5 books. Various sizes and conditions (general 
condition fair). 

Opening Price: $250
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264. Books Printed in Salonika – 
Signatures and Stamps of Rabbis
Nine books printed in Salonika, 1717-1818:
◆ Rabbi Baruch Angel Responsa. Salonika, [1717] ◆ 
Beit David, on the Arba’ah Turim, Rabbi Yosef David 
son of Shabtai. Salonika, [1740] ◆ Pri HaAdamah, 
on the Rambam, by Rabbi Refael Meyuchas: sec-
tion 1: Salonika, [1752] – 2 copies (first copy con-
tains ownership notations and signatures of Rabbi 
Chaim Refael Navon, and Rabbi Baruch Pinto, 
second copy contains signature of Rabbi Avraham 
Sasson); section 4, Salonika, [1763] (signatures of 
Rabbi Avraham Chaim Adadi and more) ◆ Be’er 
Mayim Chaim, Chiddushim on Kidushin and 
Gittin tractates as well as Drushim, Rabbi Yitzchak 
HaLevi. Salonika, [1786]. (Signatures of Rabbi 
Chaim David Kalifi) ◆ B’Ai Chayai, responsa on 
laws of Choshen Mishpat, section 2, Rabbi Chaim 
Benbenishti. Salonika, [1791]. (From the library of 
Rabbi Avraham Chaim Adadi, stamps of his son, 
Rabbi Shaul Adadi) ◆ Yad Aharon, Batra edition on 
the Orach Chaim section, Rabbi Aharon Alfandari. 
Salonika, [1791] ◆ Sfat Hayam, responsa and rul-
ings, Rabbi Refael Yitzchak Mayo. Salonika, [1818]. 
(Signature of Rabbi Chaim Shlomo Franko). 
Total of 9 books. Various sizes and conditions [fair to 
poor]. 

Opening Price: $350

265. אוסף ספרים מדפוסי שלוניקי ואזמיר
מצליח.  אברהם  רפאל  הרמב"ם,  על  המלך,  מאמר  1. ספר 

שאלוניקי, [תקס"ו 1806]. (הקדשה עצמית בכת"י). 

שאלוניקי,  חכים.  שלמה  רבי  דרושים,  שלמה,  כסא  2. ספר 

בן   --- נסים  "רפאל  וחתימה  בעלות  (רישום   .[1847 [תר"ז 

רחמים ז"ל"). 

אזמיר,  שונשול.  חיים  רבי  דרושים,  לאיש,  שמחה  3. ספר 

[תר"ך 1860].

בהלכה  ולקוטים  מנחות  מסכת  על  שיטה  ימין,  בן  4. ספר 

ובש"ס, רבי רחמים חיים יהודה ישראל [מרודוס], שאלוניקי, 

המחבר.  דיוקן  עם  לוח-תמונה  השער  (לפני   .[1896 [תרנ"ו 

265. A Collection of Books Printed in 
Salonika and Izmir 
1. Ma'amar HaMelech, on the Rambam, Raphael 
Avraham Matzliach. Salonika, [1806]. (A handwrit-
ten self-dedication).
2. Kise Shlomo, homiletics, Rabbi Shlomo 
Chakim. Salonika, [1847]. (Owner's inscription and 
signature "Raphael Nissim --- ben Rachamim").
3. Simcha L'Ish, homiletics, Rabbi Chaim 
Shonshul. Izmir, [1860]. 
4. Ben Yamin, on Tractate Menachot and collected 
writings on halacha and Talmud, Rabbi Rachamim 
Chaim Yehuda Yisrael [of Rhodes], Salonika, 
[1896]. (Before title page, a picture plate with the 
author's portrait. On vorso of title page: handwrit-
ten dedication by author's son. On binding - paper 
glued – a printed dedication by publisher – another 
son of the author).
5. Achi VaRosh, responsa on the laws of Yoreh 
Deah, Even HaEzer and Choshen Mishpat, Rabbi 
Raphael Yisrael Binyamin Avraham. Izmir, [1851].
Total of 5 books. Varied size and condition. General 
good condition, moth damage. 

Opening Price: $200

266. אוסף ספרים מדפוסי אזמיר - חתימות והגהות 
1. ספר ראש יוסף, ביאור על הלכות חו"מ, רבי יוסף אישקא־

בשער:  (חתימה  ראשונה.  מהדורה  [תי"ט 1659].  אזמיר,  פה. 

"מקנת כספי אברהם אזובי" - כנראה רבי אברהם אזובי מרבני 

שאלוניקי).

2. ספר יד אהרן, על טור ובית יוסף הלכות או"ח, רבי אהרן 

אלפאנאדרי. אזמיר, [תצ"ה, 1735]. מהדורה ראשונה. (חתימה 

ספרדית עתיקה בשער: "ויעל אהרן למעלה ש'[נת] התקל"ד... 

רבי  חתימת  חותם.  מאותו  הגהות  ט"ב",  דל"ו  שלמה  יד  כ"ס 

אברהם חיים אדאדי. חתימות, חותמות והגהות בנו, רבי שאול 

אדאדי).

אלפאנדארי  יוסף  רבי  ותשובות,  שאלות  יוסף,  פרת  3. ספר 

[עם ספר רב דגן, מאת רבי יצחק הלוי]. אזמיר, [תרכ"ח 1868]. 

(רישומי בעלות והגהה בכת"י מזרחי).

4. שו"ת פני יצחק, חלק שלישי, על חושן משפט, עם: ספר 

אזמיר,  אבואלעפיא.  יצחק  רבי  מאת  רביעי,  חלק  יצחק,  פני 

[תרמ"ז 1887]. מהדורה יחידה. (הקדשה בכת"י ספרדי).

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

מעבר לשער: הקדשה בכת"י בן המחבר. על הכריכה הדבקת 

נייר – הקדשה מודפסת מאת המו"ל – בן אחר של המחבר). 

5. ספר אחי וראש, שו"ת בהלכות יו"ד, אה"ע וחו"מ, רבי רפאל 

ישראל בנימין אברהם. אזמיר, [תרי"א 1851].

סה"כ 5 ספרים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב, נזקי עש. 

פתיחה: $200
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267. ספר מרכבת המשנה – אזמיר, 1755
אהרן  רבי  אהבה],  [מדע,  הרמב"ם  על  המשנה,  מרכבת  ספר 

אלפאנדארי. אזמיר, [תקט"ו 1755]. מהדורה יחידה.

ריטער  "דוב  הי"ו".  שאלתיאל  "יוסף  בכת"י:  בעלות  חתימות 

מצב  ס"מ.   31 דף.   [1] קכב,   ,[1] רוטרדם].  של  [רבה   "Ritter
טוב. כתמים. סימני רטיבות ופגעי עש. כריכה חדשה.

פתיחה: $120

266. Collection of Books of Izmir 
Printing – Signatures and Glosses
1. Rosh Yoseph, commentary on laws of Choshen 
Mishpat, Rabbi Yoseph Escapa. Izmir, [1659].
First edition. (Signature on title page; "Purchased 
by Avraham Azuvi" – apparently, Rabbi Avraham 
Azuvi a rabbi in Salonika). 
2. Yad Aharon, on the The Tur and the Beit Yoseph 
Hilchot Orach Chaim, Rabbi Aharon Alfandari. 
Izmir, [1735]. First edition. (Ancient Sephardic 
signature on title page: "And Aharon went above 
in the year of 1774… ", glosses by the same person 
who signed. Signature of Rabbi Avraham Chaim 
Adadi. Signatures, stamps and glosses of his son, 
Rabbi Shaul Adadi).
3. Porat Yoseph, responsa, Rabbi Yoseph Alfandari 
[with Rav Dagan, by Rabbi Yitzchak HaLevi]. Izmir, 
[1868]. (Owner's inscriptions and gloss in Oriental 
handwriting).
4. Pnei Yitzchak responsa, Part 3, on Choshen 
Mishpat, with Pnei Yitzchak, Part 4, by Rabbi 
Yitzchak Abulafia. Izmir, [1887]. Only edition. 
(Dedication in Sephardic handwriting). 
Varied size and condition. 

Opening Price: $180

267. Sefer Merkevet HaMishna – Izmir, 
1755 
Merkevet HaMishna on the Rambam [science, 
love], Rabbi Aharon Alfandari. Izmir, [1755]. 
Handwritten ownership signatures: “Yosef 
She’alti’el”. “Dov Ritter” [rabbi of Rotterdam]. [1], 
122, [1] leaves. 31 cm. Good condition. Stains. Mildew 
stains and moth damage. New binding. 

Opening Price: $120

268. לשון ערומים - אזמיר, תקי"ז - חתימות 
והערות

ספר לשון ערומים, דרושים והספדים, ביאורי הרא"ם וביאורי 

הרמב"ם, מרבי ברזילי יעבץ, עם לקוטי רב"י מרבי ברוך יעבץ 

אבי המחבר. [אזמיר, תקי"ז 1757]. מהדורה יחידה.

חתימות רבי יעקב בן-נון ובנו רבי אברהם אליהו, חותמות רבי 

דוד די בוטון מירושלים שספר זה הוקדש לישיבתו ע"י אביו 

רבי עזריה די-בוטון. חתימת "הצעיר אב[רהם] אשכנזי ס"ט". 

הגהה חתומה "הן עי"א ס"ט".

תורה,  חידושי  של  כת"י  (קרוע)  מלא  עמוד  הכריכה,  דף  על 

[חסר 2  תרט"ו".  שבט  י"ז  סארגוסאום  פורים  ב"ליל  שנכתבו 

טוב.  מצב  ס"מ.  דף. 30  ז  ג-כב;  ד,  לז;  ל;  פ;  והקדמה]  שער  דף, 

מעט פגעי עש וכתמים. כריכת עור עתיקה, בלויה.

פתיחה: $100

268. Lashon Arumim – Izmir, 1757 – 
Signatures and notes
Lashon Arumim, homiletics and eulogies, com-
mentaries on the Re'em and the Rambam, by Rabbi 
Barzilai Ya'avitz, with collected writing by Rabbi 
Baruch Ya'avitz, the author's father. [Izmir, 1757]. 
Only edition.
Signatures of Rabbi Ya'akov Ben-Noon and his son 
Rabbi Avraham Eliyahu, stamps of Rabbi David Di 
Buton of Jerusalem that this book is dedicated to 
his yeshiva by his father, Rabbi Azarya Di Buton. 
Signature of "Av[raham] Ashkenazi". A signed gloss.
Includes a full page (torn) of handwritten Torah 
novella, written on "Purim eve Sargusaum 17th of 
Shevat 1855". [Two missing leaves, title page and intro-
duction] 80; 30; 37; 4, 3-22; 7 leaves. 30 cm. Good con-
dition. Few moth damage and stains. Antique leather 
binding, worn. 

Opening Price: $100
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269. ספרי רבי חיים פאלאג'י ובנו
מאת  הא"ב,  סדר  על  וחידושים  ליקוטים  חיים,  נפש  1. ספר 

רבי חיים פאלאג'י. שאלוניקי, [תר"ב 1842].

[ויקרא-דברים],  התורה  על  דרושים  ב,  חלק  חיים,  2. ראה 

המפתחות,  לאחר  [תרכ"ה].  אזמיר,  פאלאג'י.  חיים  רבי  מאת 

[בלאדינו]  דרוש  חיים",  "מצה  הכותרת  עם  נוסף  דף  תוספת 

לכבוד מלכת אנגליה, מאת רבי חיים פאלאג'י. בשער חתימת 

"הצעיר משה מצליח".

אברהם את ידו, דרשות, מאת רבי אברהם פאלאג'י.  3. ספר 

אזמיר, [תרמ"ו 1886].

סה"כ 3 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $180

269. Books by Rabbi Chaim Palagi and 
his Son
1. Nefesh Chaim, collections and Chiddushim 
in alphabetical order, by Rabbi Chaim Palagi. 
Salonika, [1842].
2. Re’eh Chaim, section 2, Drushim on the Torah 
[Vayikra-Dvarim], by Rabbi Chaim Palagi. Izmir, 
[1865]. After the indexes, an additional leaf with 
the title Matzah Chaim [in Ladino], in honor of the 
Queen of England, by Rabbi Chaim Palagi. Signature 
of “Moshe Matzliach” upon title page of book. 
3. Avraham Et Yado, sermons, by Rabbi Avraham 
Palagi. Izmir, [1886]. 
Total of 3 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $180

270. ספר עמודי חיים (פאלאגי) – אזמיר, תרל"ה - 
שער וואריאנט

ספר עמודי חיים, על עמודי העולם (על התורה ועל העבודה 

רבי  השלום).  ועל  האמת  ועל  הדין  על  חסדים,  גמילות  ועל 

חיים פאלאג'י, אזמיר, [תרל"ה 1875]. בשער מס' סידורי (51) 

מספרי המחבר.

שער ראשון נוסף (לא ידוע ביבליוגרפית) "שערי ברכה" - דף 

הקדשה בצורת שער, להגביר הרב נסים צוריאנו מהעיר מילאס 

[מחבר "רני ושמחי" ו"תאיר נרי"] והמשתדלים בהדפסה. [1], 

ד, קסא דף. 33 ס"מ. מצב טוב. כריכת חצי-עור מקורית. השער 

הנוסף לא מופיע ברישומי תקליטורי הביבליוגרפיה. מהאוסף 

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

פתיחה: $250

270. Sefer Amudei Chaim (Palagi) – 
Izmir, 1875 – Variant Title Page 
Amudei Chaim on the pillars of the world. Rabbi 
Chaim Palagi, Izmir, [1875]. An ordinal number (51) 
of the author’s books appears upon the title page. 
Additional first title page (bibliographically 
unknown) “Sha’arei Bracha” – Inscription leaf in 
the shape of a title-page, in honor of the benefac-
tor Rabbi Nissim Tzuriano from the city Milas 
[author of Rini V’Simchi and Ta’ir Eini] and the 
people who took part in the printing of the book. 
[1], 4, 161 leaves. 33 cm. Good condition. Original 
semi-leather binding. Additional title page not listed 
in Bibliography Institute CD. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $250
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271. מעם לועז - על התורה - מספר מהדורות 
טפסים ממהדורות שונות של הספר "מעם לועז", פירושי חז"ל 

ודרשות בלאדינו, על התורה, שחיברו רבי יעקב כולי וממשיכיו 

שאלוניקי  איזמיר,  ליוורנו,  קושטא,  דפוסי  טורקיה.  מחכמי 

וירושלים, מהשנים ת"ץ-תרנ"ז (1730-1897). לאדינו.

מפורטת  הינם ממהדורות ראשונות [רשימה  מהספרים  חלק 

טוב  מצב  משתנה.  גודל  ספרים.  סה"כ 13  למעונינים].  תשלח 

והושלמו  דפים  חסרים  כרכים  במספר  בינוני-גרוע.  עד  מאד 

בצילום. 

פתיחה: $1300

271. 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. Ladino.
Some of the books are from early editions [a de-
tailed list will be submitted on request]. Total of 13 
books. Varying size. Ranging from very good condition 
to fair-poor condition. Several volumes have missing 
pages that have been replaced with photocopies. 

Opening Price: $1300

272. שלש חוברות בנושא פורים – לאדינו
בראשי  לאדינו.  תק"ס [1800].  שאלוניקי,  הפורים.  1. אגרת 

העמודים: "ספור הנס". שינויי סגנון קלים ממהדורת שאלוני־

קי תקכ"ו. בסופו "השכבה" פארודית של המן הרשע. דפים יג 

ו-טז אינם כרוכים במקומם. 

2. קומפלאס די פורים, "הן הנה הנדפסות בשאלוניקו בשנת 

[תרנ"ב],  (וינה),  ב'יינה  תרכ"א".  בשנת  ובבילוגראדו  תקפ"א 

אך נראה כי למעשה נדפס באיזמיר באותה שנה. רובו בלא־

דינו, באותיות רש"י. 

3. קומפלאס די פורים, פור ריקונטאר איל נס די פורים [כדי 

תרע"ג  איזמירנה,  פיס.  אברהם  מאת  פורים],  נס  את  לספר 

שיר  בתוספת  בערך).  (תרכ"ה  אזמיר  הוצאת  כמו   .[1913]

[עברית,  שפות  בארבע  לפורים  "קומפלאס  האחרון:  בעמ' 

יוונית, תורכית ולאדינו] מאת אהרון ששון". לאדינו, באותיות 

רש"י. כולל מעטפת הנייר המקורית. 

גודל ומצב משתנים. מאוספו הפרטי של ד"ר ישראל מהלמן 

– "גנזי ישראל". 

פתיחה: $200

272. Three Booklets on Purim – Ladino
1. Igeret HaPurim. Salonika, 1800. Ladino. At 
top of pages: "Sipur HaNes". Light changes of style 
from the Salonika 1764 edition. At end, parodist 
Hashkava of Haman the Wicked. Leaves 13 and 16 
are not bound in their places.
2. Komplas Di Purim (Ladino poems), "They are 
printed here in Salonika, in 1821 and in Bilgoraj in 
1861". Vienna, [1892], but it seems that it was actu-
ally printed in Izmir that same year. Mostly Ladino 
in Rashi script.
3. Komplas Di Purim, for recounter il ness 
di Purim [for telling the miracle of Purim], by 
Avraham Pis. Izmir, [1913]. Similar to Izmir 1865 
edition. With a poem on last page: "Komplas for 
Purim in four languages [Hebrew, Greek, Turkish 
and Ladino] by Aharon Sasoon". Ladino in Rashi 
script. Includes the original title cover.
Varied size and condition. From Dr. Israel Mehlman's 
private collection – Ginzei Yisrael.

Opening Price: $200
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273. דפים נדירים - ארצות המזרח
1. "קול ששון וקול שמחה", שיר "לכבוד החתן הנעים כה"ר 

הא-ל  חסדי  יספר  "מי  במילים  פותח  הי"ו".  הדאיה  אליהו 

אמץ).  חזק  משה  האקסטריכון:  (סימן  בישראל"  שהתפאר 

[ארם-צובה, חשומ"ד].

הנביאים.  וקודם  הפרשה  קודם  לומר   - המשמרה"  2. "סדר 

[קהיר, תרצ"ה בערך]. דפוס יחזקאל עזרא ואברהם חיים דיין 

(הדפסת אבן). 

תונס,  שתרוך.  אליהו  בן  חי  רבי  בהוצאת  ותשליך,  3. סדר 

תרמ"ז (1887). (גליון טו עמ', לא נחתכו בדפוס).

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

273. Rare Leaves – Eastern Countries 
1. “Kol Sason Ve-Kol Simcha”, a poem in honor of 
“The fine groom, Eliyahu Hadaya”. Poem’s acro-
nym is: Moshe Chazak Ve-Ematz. [Aram-Tzova, no 
date and location mentioned].
2. “Seder Ha-Mishmara” – to be said before 
the Parasha and the Nevi’im. [Cairo, c. 1935]. 
Yechezkel Ezra and Avraham Chaim Dayan print 
(lithographic print).
3. Seder Tashlich, published by Rabbi Chai son 
of Eliyahu Shtruch. Tunis, 1887. (15 pages, uncut 
sheet).
Varying sizes and condition.

Opening Price: $150

274. חוברת "חברא קדישא" - גיברלטר
חברת גימלות [!] חסדים – פה כיבראלטאר [גיברלטר]. קזב־

לנקה [מרוקו], [תרפ"ט? 1929?].

סדר תפילות לשעת יציאת הנשמה כפי מנהג גיברלטר. עברית 

לחות  כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   13 עמ'.   [2]  ,12  ,[2] וספרדית. 

קשים. מעטפת נייר בלויה.

פתיחה: $250

274. Chevra Kadisha Booklet 
– Gibraltar 
Gimlut [!] Chasadim pamphlet – Gibraltar. 
Casablanca [Morocco], [1929?]. 
Prayers recited at the time of the departure of 
the soul as customary in Gibraltar. Hebrew and 
Spanish. [2], 12, [2] pages. 13cm. Fair condition. Severe 
mildew stains. Worn title cover. 

Opening Price: $250

275. דפוסי תוניס – ארבעה ספרים
1. קרית ארבע, חידושים על התורה, מארבע דורות של חכמי 

משפחת חורי. תוניס, תרנ"ו [1896].

2-3. מעיני ישועה, חידושים בש"ס והלכה, מאת רבי ישועה 

[שער  יצחק  מנחת  ספר  עם   .[1906 [תרס"ו  תוניס,  הכהן. 

נפרד], מאת רבי יצחק הכהן. תוניס, תרס"ה [1905].

משה  זקן  רבי  מאת  השו"ע,  על  חידושים  משה,  4. שערי 

מאזוז ראב"ד ג'רבה. ג'רבה, תרע"ג [1913].

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

275. Tunisia Printings – Four Books 
1. Kiryat Arba, Chiddushim on the Torah, from 
four generations of scholars of the Chouri family. 
Tunisia, [1896].
2-3. Ma’ayanei Yeshu’a, Chiddushim on Shas and 
Halachah, by Rabbi Yeshuah Cohen. Tunisia, [1906]. 
Includes the book Minchat Yitzchak [separate title 
page], by Rabbi Yitzchak HaCohen. Tunisia, [1905].
4. Sha’arei Moshe, Chiddushim on the Shulchan 
Aruch, by Rabbi Zaken Moshe Mazuz Av Beit Din 
of Djerba. Djerba, [1913]. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120

273

274



דפוסי המזרח | 131 

276. ידי אליהו – פתרון חלומות – טהרן, תרפ"ז 
מורה.  אליהו  חיים  רבי  חלומות,  פתרון   – אליהו  ידי  כתאב 

טהרן, תרפ"ז [1927]. 

אבות,  מסכת  מהרמב"ם,  הדת  ושמירת  מוסר  דרכי  כולל 

לפרסית-יהודית,  בתרגום  ועוד,  חלומות  פתרון  סליחות, 

באותיות עבריות. 

כי"ח  הספר  בית  מנהל  הקדמת  בעברית.  המחבר,  הקדמת 

בטהרן, מ' לרדו, בפרסית ובצרפתית. 

פורטרט מחבר הספר עם תפילין וטלית. כיתוב בערבית בדף 

מתנדבים".   "שמות  של  בכ"י  כיתוב  תרס"ג  בעמ'  הכריכה. 

שער-מעטפת מודבק על הכריכה, [1], יב, תרעב עמ'. 15 ס"מ. 

מצב בינוני. כריכת-קרטון רופפת, כרוכה הפוך.

פתיחה: $100

276. Yedei Eliyahu – Dream 
Interpretation – Tehran, 1927
Yedei Eliyahu – dream interpretation, Rabbi Chaim 
Eliyahu Moreh. Tehran, [1927]. 
Includes ethics and preservation of faith by the 
Rambam, Avot tractate, Slichot, dream interpreta-
tion, and more. Translated into Jewish-Persian in 
Hebrew letters. 
Preface by author, in Hebrew. Preface by principal 
of the Kiach [Kol Israel Chaverim] school in Tehran, 
M. Lardo, in Persian and French. 
Portrait of author wearing Tefillin and Talit. Writing 
in Arabic upon leaf of binding. Handwritten list of 
“names of donors”. Title cover glued to binding, [1], 
12, 672 pages. 15cm. Fair condition. Loose cardboard 
binding, bound upside down. 

Opening Price: $100

277. אוסף ספרים ופריטי דפוס - רבי אהרן מנדל 
הכהן אב"ד קהיר 

(הרא"ם)  מנדל  אהרן  רבי  מאת  דפוס  ופריטי  ספרים  אוסף 

הכהן אב"ד קהיר ורבה של קהלת האשכנזים במצרים.

◆ ספר כלילת חתנים, בענייני אירוסין ונישואין. קהיר, [תר"ע 
קהיר,  ליידיש.  תרגום  עם  ומנהגיו,  דיניו  הקדיש,   ◆  .[1910

תרפ"א  ירושלים,  והקדיש.  הנשמה  ספר   ◆  .[1919] תרע"ט 

אבל   ◆  .[1924] תרפ"ד  קהיר,  עגונות.  קונטרס   ◆  .[1921]

מצרים, לקוטי דרושים, חלק שני. קהיר. [אחרי תרס"ח 1908]. 

◆ תצלום מודפס של הרא"ם הכהן, "תמונת נשיאנו... המאסף 
ורבנן"  "מרנן   ◆ בירושלים".  הגדול  ב"ד  לייסד  ישראל  גדולי 

- כרוז מודפס מאת הרא"ם הכהן הקורא להקמת ב"ד הגדול 

הכהן  מנדל  אהרן  רבי   .[1923] תרפ"ג  [קהיר],  בירושלים. 

(תרכ"ו-תרפ"ז), גאון ומחבר ספרים. רבה האשכנזי של קהיר 

כשלושים שנה ומחדש ה"סמיכה". ראה אודותיו בפריט 581. 

סה"כ 7 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $220

277. Collection of Books and Printed 
Items – Rabbi Aharon Mendel HaCohen
A collection of books and printed items by Rabbi 
Aharon Mendel (HaRe'em) HaCohen Rabbi of Cairo.
◆ Klilat Chatanim, on matters of eirusin and nisu'in. 
Cairo, [1910]. ◆ HaKadish, laws and customs, with 
Yiddish translation. Cairo, 1919. ◆ HaNeshama 
V'HaKaddish. Jerusalem, 1921. ◆ Kuntress Agunot. 
Cairo, 1924. ◆ Evel Mitzrayim, a collection of homi-
letics, Part 2. Cairo. [After 1908]. ◆ Printed photo-
graph of the Re'em HaCohen, "a photograph of 
our leader… who gathered the Gedolei Yisrael to 
establish the Beit Din HaGadol in Jerusalem". ◆ 
Maranan V'Rabanan – a printed proclamation by 
The Re'em HaCohen that calls for establishing the 
Beit Din HaGadol in Jerusalem. [Cairo, 1923].
Rabbi Aharon Mendel HaCohen (1866-1927), Torah 
genius and author. He was the Ashkenazi rabbi of 
Cairo for 30 years and called to renew the semicha. 
See Item 581. 
Total of 7 items. Varied size and condition. 

Opening Price: $220
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דפוסי הודו וסין
(ראה עוד בפרק: הגדות של פסח)

Books Printed in India and China
(See also Chapter: Passover Haggadot)

278. מגלת אסתר וסיפור המגילה - עם תרגום 
לערבית-יהודית - בומבי, 1864 

תרגום).  עם  (=הפנים  ושרח"  "לשון  אסתר",  מגלת  ספר  "זה 

בומבי, [תרכ"ד 1864].

לערבית-יהודית  תרגום  עם  אסתר  מגילת  ליטוגרפי.  דפוס 

פסוק אחרי פסוק באותיות מרובעות. בהמשך "סיפור מגלת 

ספרדי.  יד  בכתב  ערבית-יהודית  מיוחד),  שער  (עם  אסתר" 

סד, עב עמ'. 16 ס"מ. מצב בינוני, כתמים, נזקי עש [לעתים עם 

חותמות.  מקצועי].  באופן  משוקמים  חלקם  בטקסט,  פגיעה 

כריכה חדשה.

פתיחה: $150

278. Megillat Esther and the Megilla 
Story – With Jewish-Arabic Translation 
– Bombay, 1864
"This is the book of Megillat Esther", "in Hebrew 
with translation". Bombay, [1864].
Lithograph print. Megillat Esther with translation 
into Jewish-Arabic in square letters. Further on in 
the book, the "story of Megillat Esther" (with a spe-
cial title page), Jewish-Arabic in Sefardi handwrit-
ing. 64, 72 pages. 16cm. Fair condition, stains, moth 
damage [sometimes damage to text, some profession-
ally restored]. Stamps. New binding.

Opening Price: $150

279. שני דפי תפילות - בומבי
שני דפים עם קטעים מתפילות יום כיפור. בומבי.

כיפור.  יום  של  ובמוסף  נדרי,  כל  בתפילת  הנאמרים  פיוטים 

באנגלית.  כותרות  עם  בסטנסיל.  ומשוכפלים  מודפסים 

 Mr M. A." בדפוס:  חתום  טובה,  שנה  איחולי  עם  אחד  דף 

"אגודת  בדפוס:  חתומים  השני  הדף  על   ."Phansapurkar
טוב- מצב  ס"מ.  כ-34  דף.   [2] הודו".  בומביי,  היהודי,  הנוער 

בינוני. כתמים. סימני קיפול וקרעים קלים.

פתיחה: $150

279. Two Leaves of Prayers – Bombay 
Two leaves with passages from Yom Kippur prayers. 
Bombay. 
Poems recited in the Kol Nidre prayer, and in Musaf 
service of Yom Kippur. Printed and stenciled with 
titles in English. One leaf contains Shana Tova 
greetings, signed in print: “Mr M. A. Phansapurka”. 
On the second leaf: “Jewish Youth Association, 
Bombay, India”. [2] leaves. Approx. 34cm. Good-fair 
condition. Stains. Folding marks and minor tears. 

Opening Price: $150

280. אוסף פריטי דפוס - בומבי
אוסף חוברות ופריטי דפוס מבומבי (הודו). 

 ,(1862-1866) תרכ"ב-תרכ"ו  השנים  בין  שנדפסו  חוברות 

"ברית  סדר  אנגלית]:   / בעברית  כותרים  המאראטי,  [בשפת 

 "The Jewish Marriag cerimony" ;"הבן ופדיון  מילה 

"פזמונים  אנטיוכוס";  "מגילת  היהודי];  הנישואין  [טקס 

 Death of Moses ומאראטית];  [עברית  תורה"  לשמחת 

(תיאור פטירת משה, עם ציורים).

עברי-מאראטי  מילון  ובה  אבן  בדפוס  חוברת  מצורפים: 

למילים מתוך מגילת רות (פגומה); ניירות חתוכים מגיליונות 

 The) לעמו"  טוב  "דורש  בהודו  היהודית  הקהילה  עיתון 

פריטים.   7 סה"כ  אבן.  בהדפסת  שנדפס   (Hebrew Gazett
גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $220

278279280
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281. ספרי תפלות מדפוסי הודו
ומעט  מאראטי   .1867 בומבי,  א'.  חלק  כפור,  ליום  1. תפלה 

עברית. כולל שער באנגלית. אינו ידוע ביבליוגרפית.

והדפוסת  ההדפסה  [שנת  בומבי,  שמות].  [ספר   Exodus .2

כולה במאראטי]. 

3. תורה, תורת-ה' ביד-משה. [הודו, הדפוסת כולה במאראטי].

4-5. שני ספרים נוספים מדפוסי הודו, כתובים מרטהי בלבד.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

282. שמונה חוברות מדפוסי בומבי ופונה
1-2. פזמונים לימים ראש השנה וליום כפור, מלוקטים בידי 

רבי יחזקאל שמואל טלכר ואליה שלום ולוטכר. פונה, [תר"ל 

לשמאל  מימין  נכרך  אחד  עותקים:  שני  דפוס-אבן.   .[1870

והשני משמאל לימין. (חותמות ביהכנ"ס באחמדאבאד).

תרל"ד 1874].  [פונה,  א-ה),  (חלקים  ישראל  תעודת  3. ספר 

השער,  הספרדים.  כמנהג  שונות  ותפילות  ברכות  קובץ 

ההוראות והביאורים במאראטי.

4. ספר סליחות לאשמורת חדש אלול. פונה, [תרל"ד 1874]. 

עברית ומאראטי, עם שער-נוסף במאראטי ומעט אנגלית. 

עם  באב  לתשעה  הפטרה  וספר  נביאה  סימן  קינות  5. סדר 

שרח בל ערבי. בומבי, תרמ"ט 1889. 

6. מחזור זכרון לטובה. בומבי, [תר"ס] 1899. 

7. סדר תחנת יעקב וסדר וידוי הגדול, כפי מנהג... בגדאד, עם 

תרגום אנגליש [עמוד מול עמוד]. בומבי, תרס"ז 1907. 

מבקשים...  אנו  החמור...  המצב  לרגלי  היקרים!  8. "אחינו 

[לומר] פסוקים אלו שר"ת שלהם הוא ירושלם ישראל קר"ע 

מלחמת  בזמן  נדפס  כנראה  בערך].   1948] בומבי,  שט"ן". 

העצמאות.

גודל ומצב משתנים. חלקם נדפסו על נייר חומצי ושביר.

פתיחה: $350

281. Prayer Books Printed in India 
1. Tefila Le-Yom Kippur, Vol. 1. Bombay, 1867. 
Marâthî and a little Hebrew. Includes an English 
title page. Bibliographically unknown.
2. Exodus – Sefer Shemot. Bombay, [printig place 
and year of print are in Marâthî].
3. Torah, Torat Hashem Be-Yad-Moshe. [India, 
printed only in Marâthî].
4-5. Two additional books printed in India, writ-
ten solely in Marâthî.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $200

282. Eight Booklets of Bombay and 
Puna Printing 
1-2. Pizmonim L'Yamim Rosh Hashana U'LeYom 
Kippur, collected by Rabbi Yechezkel Shmuel 
Telcher and Eliya Shalom Valotcher. Puna, [1870]. 
Lithographic printing. Two copies: one bound from 
right to left and the other from left to right. (Stamps 
of the synagogue of Ahmadabad).
3. Te'udat Yisrael (Parts 1-5), [Puna, 1874]. A col-
lection of various blessings and prayers according 
to the Sephardic custom. The title page, instruc-
tions and explanations are in Marathi. 
4. Selichot for early mornings of Chodesh Elul. 
Puna, [1874]. Hebrew and Marathi, with additional 
section in Marathi and a little English.
5. Kinot Siman Neviah and Haftara L'Tisha B'Av 
with Arabic translation. Bombay, 1889.
6. Machzor Zichron L'Tova. Bombay, 1899.
7. Seder Techinat Ya'akov V'Seder Vidui 
HaGadol, according to the custom of… Baghdad, 
with English translation [page facing page]. 
Bombay, 1907.
8. "Acheinu HaYekarim! Due to the severe situ-
ation… we request… [to say] these psukim whose 
initials are Yerushalayim Yisrael Kra Satan". 
Bombay, [c. 1948]. Apparently printed during the 
War of Independence.
Varied size and condition. Some were printed on brittle 
acidy paper.

Opening Price: $350

280. Collection of Printed Items 
- Bombay
Collection of booklets and printed items from 
Bombay (India). 
Booklets printed between the years (1862-1866), [in 
the Marathi language, titles in Hebrew / English]: 
“Circumcision and Redemption of Firstborn Son”; 
“The Jewish Marriage Ceremony”; Antiochus Scroll”; 
“Songs for Simchat Torah” [Hebrew and Marathi]; 
Description of Death of Moses, with illustrations. 
Attached: Booklet in lithograph printing containing 
Hebrew-Marathi dictionary of words from Megillat 
Ruth (defective); cut pages from issues of the newspa-
per of the Jewish congregation in India, The Hebrew 
Gazett, which was printed in lithograph printing. 
Total of 7 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $220

283. ספר חסידים / מדרש שמואל / פרקי אבות – 
שנגהי – אינם ידועים ביבליוגרפית

שנעשה  סטריאוטיפי  בדפוס  ספרים  שלשה  הכולל  כרך 

יוסף  שלמה  בידי   [1946] תש"ו  בשנת  (סין)  בשנגהי 

ידועים  אינם  אלה,  במהדורותיהם  הספרים  שלשת  מייזליש. 

ביבליוגרפית:

1. ספר חסידים לרבינו יהודה החסיד, עם פירושים. (כנראה, 

למברג  מהדורת  עפ"י  תרל"ט,  ווארשא  מהדורת  של  ד"ס 

תרל"ה).  281
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283. Sefer Chasidim / Midrash 
Shmuel / Pirkei Avot – Shanghai – 
Bibliographically Unknown
Volume including three books stereotypically 
printed in Shanghai (China) in 1946 by Shlomo 
Yosef Meizlish. Those three books are bibliographi-
cally unknown under these editions:
1. Sefer Chasidim by Rabbi Yehuda Ha-Chasid, 
with commentaries. (Apparently stereotyped 
from the 1879 Warsaw edition, based on the 1875 
Lemberg edition).
2. Midrash Shmuel, a Pirkei Avot interpretation, 
by Rabbi Shmuel De Uzeda. (Apparently stereo-
typed from the 1876 Warsaw edition). 
3. Masechet Avot, with the commentary of Rabbi 
Yosef Ya'abetz Ha-Doresh. (Apparently stereotyped 
from a part of the 1880 Warsaw edition). Owner’s sig-
nature by Rabbi “Reuven Melamed”, [student at the 
Shanghai Mir Yeshiva, teacher and Mashgiach at the 
Ponevezh Yeshiva of Bnei Brak, among the leading 
Musar figures of the last generation]. Handwritten 
remarks appear on leaf 34 of Masechet Avot.
22cm. Good condition, stains, tears on the leaves’ edges. 
Acidic, fragile paper.

Opening Price: $120

2. מדרש שמואל, ביאור על פרקי אבות, מאת רבי שמואל די 

אוזידא. (כנראה, ד"ס של מהדורת ווארשא תרל"ו).

3. מסכת אבות עם פירוש הרב החסיד מוהר"ר יוסף יעב"ץ 

הדורש ז"ל. (כנראה ד"ס של חלק ממהדורת ווארשא תר"ם). 

מלמד", [מתל־ רבי "ראובן  הצדיק  הגאון  של  בעלים  חתימת 

מידי ישיבת מיר בשנחאי ור"מ ומשגיח בישיבת פוניבז' בבני 

במסכת  לד  בדף  האחרון].  בדור  המוסר  אישי  מגדולי  ברק, 

אבות הערה בכתב-יד.

חומצי  ניר  הדפים.  בשולי  קרעים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   22

ושביר.

פתיחה: $120

284. דברי אמת – שנחאי, תש"ז
ספר דברי אמת, על התורה, מרבי יעקב יצחק הורביץ "החוזה 

"מפיצי  הדפסה  ועד  הוצאת  תש"ז 1947.  שנגהאי,  מלובלין". 

 113 כינה".  מדינת   - לובלין  חכמי  "ישיבת  תלמידי  של  אור" 

עמ'. 25 ס"מ. מצב טוב, נקבי עש קלים בכריכה המקורית. אינו 

ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

284. Divrei Emet – Shanghai, 1947
Divrei Emet on the Torah by Rabbi Ya’akov Yitzchak 
Horowitz “the Seer of Lublin”. Shanghai, 1947. 
Published by the “Mefitzei Or” printing committee 
of the “Yeshivat Chachmei Lublin - China” students. 
113 pages. 25cm. Good condition, light moth holes on the 
original binding. Bibliographically unknown.

Opening Price: $100

285. שו"ת הרשב"א – קובץ הערות – שנחאי, תש"ה
למסכת  להרשב"א  אחרון  וקונטרס  הרשב"א,  שו"ת  ספר 

יבמות, עם: ספר קובץ הערות למסכת יבמות, מאת רבי אלחנן 

בונם וסרמן. שנחאי, תש"ה [1945].

קבוצת  ע"י  נדפס  תרצ"ו.  וילנא  מהדורת  של  צילום  דפוס 

 ,[2] בשנחאי.  "מיר"  בישיבת  שלמדו  ברנוביץ  ישיבת  בוגרי 

3-54; [2], 152 עמ'. 25 ס"מ. מצב בינוני. דפים מנותקים. בלאי 

ומעט כתמים. כריכה בלויה ומנותקת.

פתיחה: $120

285. Rashba Responsa – Kovetz He’arot 
– Shanghai, 1945
Rashba Responsa, and last pamphlet by the Rashba 
on Yevamot tractate, includes: Kovetz He’arot [col-
lection of comments] on Yevamot tractate, by Rabbi 
Elchanan Bunim Wasserman. Shanghai, [1945]. 
Stereotype printing of the 1936 Vilna Edition. 
Printed by a group of Baranovitch Yeshiva alumni 
who studied in the Mir Yeshiva in Shanghai. [2], 
3-54; [2], 152 pages. 25cm. Fair condition. Detached 
leaves. Signs of wear and few stains. Worn and de-
tached binding. 

Opening Price: $120 284

285
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דפוסי ירושלים וארץ ישראל
Books printed in Jerusalem, books about Eretz Israel

286. כסא אליהו – ירושלים, תרכ"ה
ספר כסא אליהו, בענייני קבלה. ירושלים, [תרכ"ה 1865].

בשער הספר: "ולא נודע מי המחבר", אך הספר מיוחס לרבי 

אליהו סלימאן מאני [ראה: ש' הלוי מס' 112]. כרוך עם: ספר 

שומר שבת - וורשא, [תרל"ה] 1875. [2], פח דף. 15 ס"מ. מצב 

טוב, כתמים. מספר דפים מנותקים. כריכה רופפת ללא שדרה. 

חתימת בעלים בשער.

פתיחה: $120

286. Kise Eliyahu – Jerusalem, 1865
Kise Eliyahu, on Kabbalah matters. Jerusalem, 
[1865].
The title page says: “the author is unknown”, but the 
writing of this book is credited to Rabbi Eliyahu 
Sliman Mani [see: S. Halevi 112]. Bound with “Shomer 
Shabbat” – Warsaw, 1875. [2], 88 leaves. 15cm. Good 
condition, stains. Several detached leaves. Loose, spineless 
binding. Owners’ signature on the title page.

Opening Price: $120

287. ארבעה ספרים שנדפסו בירושלים
1. שער הגלגולים, למהרח"ו. ירושלים תרכ"ג. (ש' הלוי 89).

הלוי  (ש'  תרל"ד.  ירושלים,  למהרח"ו.  הקודש,  רוח  2. שער 

.(227

אברהם  רבי  בארץ,  התלויות  מצוות  דיני  צדק,  3. שערי 

דאנציג. ירושלים, תרכ"ד. (ש' הלוי 104).

4. שערי תורה, מוסר, לרבי יעקב ביבאס, ירושלים, תר"ם. (ש' 

הלוי 356).

גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $200

287. Four Books Printed in Jerusalem
1. Sha’ar Ha-Gilgulim, by Rabbi Chaim Vital. 
Jerusalem 1863. (S. Halevi 89).
2. Sha’ar Ru’ach Ha-Kodesh, by Rabbi Chaim 
Vital. Jerusalem, 1874. (S. Halevi 227).
3. Sha’arei Tzeddek, Laws applicable in the Land 
of Israel, Rabbi Avraham Danzig. Jerusalem, 1864. 
(S. Halevi 104).
4. Sha’arei Torah, Musar, by Rabbi Ya’akov Bibas, 
Jerusalem 1880. (S. Halevi 356).
Varying size. Good condition.

Opening Price: $200

288. שער רוח הקודש / אם למסורות - הקדשות
1. שער רוח הקודש, לרבי חיים ויטאל, עם: פירוש רבי יוסף 

סדבון, ציונים והגהות מאת המו"ל רבי יצחק קאלאמרו. ירו־

שלים, תרל"ד [1874]. מהדורה שניה.

יצחק  "הצעיר  המו"ל  הרב  בכת"י  [קצוצה]  הקדשה  בשער 

טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף.  פג   ,[2]  .227 הלוי  ש'  קאלאמאר[ו]". 

פגעי עש. כתמים. חותמות בעלות מטריפולי.

2. ספר אם למסורות, על עניני מסורות כתיבת התורה. רבי 

נדפס  בק.  דפוס   .(1876  ) תרל"ו  ירושלים,  חריף.  ליב  אריה 

ע"י נכדו רבי שניאור זלמן ב"ר מנחם מענדיל [מענדילוביץ], 

שלפנינו  בעותק  ירושלים".  "זכרון  ספרו  עם  יחד  שהוציאו 

נאה  הקדשה  למסורת".  "אם  של  הראשון  החלק  רק  נמצא 

ל"הגביר החכם המרומם נדיב לב, סי' משה עציץ הי"ו - וזכות 

א"ז הצדיק יגן עליו משה עציץ ועל כל בני ביתו". ההקדשה 

בכתב ספרדי, וחותם כספרדי "שניאור זלמן ח"ר מנחם ס"ט". 

ש' הלוי 266. [16] דף, 20.5 ס"מ. מצב טוב. סימני עש קלים.

פתיחה: $150

286

287
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288. Sha’ar Ruach Ha-Kodesh / Em Le-
Masorot – Dedications
1. Sha’ar Ruach Ha-Kodesh, by Rabbi Chaim 
Vital with the commentary of Rabbi Yosef Sadvon. 
Mentions and glosses by the publisher Rabbi 
Yitzchak Calamaro. Jerusalem [1874]. Second edi-
tion. [Cut] handwritten dedication on the title 
page by the Rabbi publisher “The young Yitzchak 
Calamar[o]”. S. Halevi 227. [2], 83 leaves. 28cm. Good 
condition. Moth damage. Stains. Ownership ink 
stamps from Tripoli.
2. Em Le-Masorot, on the traditions of writing 
Torah scrolls. Rabbi Aryeh Leib Harif. Jerusalem 
(1876). Beck print.
Printed by his grandson Rabbi Shneur Zalman 
son of Rabbi Menachem Mendel [Mendelovich], 
who published it with his own book “Zichron 
Yerushalayim”. The present copy only has the first 
part of the “Em Le-Masorot”. Fine dedication ad-
dressed to “the smart, honorable and generous 
nobleman, Moshe Atzitz…”. The dedication is writ-
ten in Sephardic calligraphy and has a Sephardic 
styled ink stamp “Shneur Zalman son of Rabbi 
Menachem”. S. Halevi 266. [16] leaves, 20.5cm. Good 
condition. Light moth marks. 

Opening Price: $150

289. פסקי חלה להרשב"א - ירושלים, תרל"ו - 
הקדשת המו"ל רבי נתן קורוניל 

צהל  ן'  יעקב  מהרב  דינים  פסקי  עם  להרשב"א.  חלה,  פסקי 

חלה  בהפרשת  חו"ל  מנהג  אודות  דבר  חקור  ומאמר  זלה"ה, 

מהמו"ל רבי נחמן נתן קורוניל. ירושלים, תרל"ו (1876). 

מעבר לשער הקדשה בכת"י וחתימת רבי נחמן נתן קורוניל, 

כמו"ה  בפרץ  ועומד  לעמו  טוב  דורש  והנעלה  היקר  ל"השר 

(תק"ע- קורוניל  נתן  נחמן  רבי  גאלדשמיד".  פראנסיז  סיר 

תר"ן), יליד אמשטרדם, גאון ומקובל, מגדולי חכמי ירושלים. 

הוציא לאור ספרים מכתבי יד קדמונים - ראה אודותיו בחומר 

מצורף. [8], 20 עמ', כה דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני, נייר יבש 

עם פגיעות קלות. דף השער מנותק. ש' הלוי 278.

פתיחה: $120

289. Piskei Challah L'HaRashba - 
Jerusalem, 1876 – Dedicationby the 
Publisher Rabbi Natan Coronel
Piskei Challah L'HaRashba. Includes psakim by 
Rabbi Ya'akov Ben Tzahal and an article examining 
the custom abroad of separating challah by publish-
er Rabbi Nachman Natan Coronel. Jerusalem, 1876.
On back of title page is a dedication handwritten 
and signed by Rabbi Nachman Natan Coronel 
to Francis Goldschmidt. Rabbi Nachman Natan 
Coronel (1810-1890), born in Amsterdam, was a 
kabbalist, and one of the prominent scholars of 
Jerusalem. Published books from antique manu-
scripts - see attached material. [8], 20 pages, 25 
leaves. 20cm. Good-fair condition, dry paper with 
minor damage. Detached title page. S. Halevi 278.

Opening Price: $120

290. אמרי בינה ב' חלקים - חתימות והגהות
ספר אמרי בינה, חלק א' חידושים על אורח חיים ויורה דעה, 

ושו"ת. חלק ב' חידושים על חושן משפט. מהגאון רבי מאיר 

וירושלים.  קאליש  אב"ד  אויערבאך  איצק  יצחק  מו"ה  בן 

ירושלם, תרל"א-תרל"ו [1871-1876].

אב"ד  מאשקאוויטש,  הכהן  צבי  "ברוך  רבי  הגאון  חתימות 

290. Imrei Bina Two Parts – Signatures 
and Glosses
Imrei Bina, Part 1 novella on Orach Chaim and 
Yoreh Deah, and responsa. Part 2 novella on 
Choshen Mishpat. By Rabbi Meir ben Yitzchak 
Isaac Auerbach Rabbi of Kalisch and Yerushalayim. 
Jerusalem, 1871-1876.
Signatures of "Rabbi Baruch Zvi HaCohen 
Moskowitz, Rabbi of Paks and surroundings, 1940". 
(1907-1990), one of the leading disciples of the 
Keren L'David in the Satmar Yeshiva. Author of 
Tenuvot Baruch and other books. (See Item 495). 
On both volumes important handwritten glosses. 
[3], 72; 92, [6] leaves; [2], 244 leaves. 34-35cm. General 
good condition, damage to several leaves. New bind-
ings. S. Halevi 166, 268.

Opening Price: $180

ור"מ פה קה"י פאקש והגלילות יע"א, שנת תש"ח". (תרס"ז-

בעל  סאטמר.  בישיבת  לדוד"  ה"קרן  תלמידי  מגדולי  תש"ן), 

"תנובות ברוך" ועוד ספרים. (ראה אודותיו פריט 495). בשני 

הכרכים הגהות חשובות בכת"י. [3], עב; צב, [6] דף; [2], רמד 

דף. 34-35 ס"מ. כללית מצב טוב, פגיעות במספר דפים. כריכות 

חדשות. ש' הלוי 166, 268.

פתיחה: $180
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291. עיתון ה"חבצלת" - אוסף גליונות 
השנים  [בין  ירושלים,  ה"חבצלת".  מעיתון  גליונות  אוסף 

תרמ"ד-תרס"ג 1884-1903]. 

של   33 מס'  גיליון  (תרמ"ד);  יד  שנה  של   1 מס'  גיליון  כולל: 

שנה כא (תרנ"א); וגיליונות 31-2 של שנה לז (תרס"ג). סה"כ 

32 גליונות.

העיתון "חבצלת", מראשוני העיתונים בעברית בארץ ישראל, 

יצא מחוגי החרדים בירושלים. מייסדו רבי ישראל ב"ק החל 

להוציאו בשנת תרכ"ג. בשנת תרכ"ח עבר העיתון לידי חתנו 

תרע"א.  שנת  עד  לאור  שהוציאו  פרומקין,  דוב  ישראל  רבי 

עיתון זה נקט עמדה במחלוקות שונות שהיו בירושלים, בדרך 

טוב- מצב  ס"מ.   32 החסידיים.  ה"כוללים"  של  לצידם  כלל 

בינוני. כתמים, סימני קיפול. בלאי, בעיקר בשוליים.

פתיחה: $300

291. The Newspaper Chavatzelet – A 
Collection of Issues
A collection of issues of the Chavatzelet newspaper. 
Jerusalem, [between 1884-1903].
Contains: Issue no. 1 of 1884; Issue no. 33 of 1891; 
and Issues 2-31 of 1903. Total of 32 sheets. 
The newspaper Chavatzelet was one of the first 
Hebrew newspapers in Eretz Yisrael, put out by the 
Chareidi circles in Jerusalem. Its founder, Rabbi 
Yisrael Beck began to publish it in 1863. In 1868, 
the newspaper passed into the hands of his son-in-
law Rabbi Yisrael Dov Frumkin who published it 
until 1911. This newspaper took a stand on various 
disagreements that took place in Jerusalem and 
usually sided with the Chassidic kollelim. 
32cm. Good-fair condition. Stains, folding marks. 
Wear, especially to margins. 

Opening Price: $300

292. ספר תקון חצות - ירושלים, תרנ"ז 
נדפס  חצות,  ולקימת  לתשובה  התעוררות  חצות,  תקון  ספר 

מיכל  צבי  יהושע  רבי  הצדיק  [הגאון  המחבר  שם  בעילום 

ירושלים,  משמרות.  שלש  ותקון  חצות  תקון  סדר  שפירא], 

תרנ"ז 1897.

292. Tikkun Chatzot – Jerusalem, 1897
Tikkun Chatzot, to encourage Teshuva and waking 
up at Chatzot, printed anonymously by the author 
[the holy Gaon Rabbi Yehuda Zvi Michel Shapira], 
Seder Tikkun Chatzot and Tikkun Shalosh 
Mishmarot. Jerusalem, 1897.
Ink stamp and brief glosses by the famous Jerusalem 
Maggid Rabbi “Neta Zvi Weiss – native of Jerusalem” 
[1873-1918, of the disciples of the Maharil Diskin, 
among the only ones who eulogized him, Halachic 
remarks in his name were brought up in the “Lu’ach 
Le-Eretz Israel” of the Grim Tokatzinski]. [2], 2-382 
leaves; 1-31, 39-41 leaves. 15cm. Dry paper, good condi-
tion, rebound with the original leather spine.

Opening Price: $150

293. אוסף ספרים מעניינים - ירושלים
1. קונטרס שובי שובי השולמית, פתיחה מספר דעת ותבונה 

לרבי יוסף חיים מבגדד. לעורר על חיוב הלימוד של הקבלה. 

ירושלים, תרע"א (1911).

2. ספר אור המאיר וקול מבשר, על הגאולה, עשרת השבטים 

ירושלים,  הורביץ.  צבי  שמעון  רבי  הקבלה.  לימוד  וחובת 

תרס"ז (1907).

צפת.  אב"ד  העליר  שמואל  מרבי  וסגולות,  רפואות  3. ספר 

ירושלים, תרס"ז (1907).

4. ספר מבשר טוב, על עניני ארץ ישראל. רבי אברהם חיים 

אל-נדאף מתימן. ירושלים תרע"א (1911). 

ירושלים,  ששון,  בן  ישראל  רבי  מעשיות,  ליקוטי  5. ספר 

תרס"ט (1909). עם תמונה של מקום המקדש.

המערבים  מחכמי  ומכתבים  תעודות  אוסף  אמת,  6. שפת 

בירושלים. רבי יוסף בכור מלכא. ירושלים, תרנ"ט (1899).

עם  (רובם  טוב  מצב  ס"מ.   15 יחד,  כרוכים  הקונטרסים  כל 

המעטפות).

פתיחה: $180

הגאון  הנודע  הירושלמי  מהמגיד  קצרות  והגהות  חותמת 

[תרל"ג- עה"ק"  ירושלים  יליד   - ווייס  צבי  "נטע  רבי  הצדיק 

תרע"ח, מתלמידי המהרי"ל דיסקין והיה מהיחידים שהספי־

דוהו, הערות הלכתיות בשמו הובאו ב"לוח לארץ ישראל" של 

 15 דף.  לט-מא  א-לא,  דף;  ב-שפב   ,[2] טוקצינסקי].  הגרי"מ 

ס"מ. נייר יבש, מצב טוב, כריכה מחודשת עם גב העור המקורי.

פתיחה: $150

291
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293. Collection of Interesting Books 
– Jerusalem
1. Shuvi Shuvi HaShulamit pamphlet, preface 
from the book Da’at U’Tvuna by Rabbi Yosef 
Chaim of Baghdad. To spur the individual to fulfill 
his obligation to study Kabbalah. Jerusalem, 1911. 
2. Ohr HaMeir V’Kol Mevaser, on the redemp-
tion, the Ten Lost Tribes and the obligation to study 
Kabbalah. Rabbi Shimon Tzvi Horowitz. Jerusalem, 
1907.
3. Refuot U’Sgulot, by Rabbi Shmuel Heller Av-
Beit-Din of Safed. Jerusalem, 1907. 
4. Mevaser Tov, concerning matters of Eretz Israel. 
Rabbi Avraham Chaim El-Nadaf from Yemen. 
Jerusalem, 1911. 
5. Likutei Ma’asiyot, by Rabbi Yisrael Ben Sasson, 
Jerusalem, 1909. Includes illustration of Temple 
Mount. 
6. Sfat Emet, collection of certificates and letters 
by Western scholars from Jerusalem. Rabbi Yosef 
Bechor Malka. Jerusalem, 1899. 
All pamphlets are bound together, 15cm. Good condi-
tion (majority include covers). 

Opening Price: $180

294. כרך מיניאטורי מספרי ירושלים
1. ספר שיר השירים, הנהוג לאמרו בכל ערב שבת. ירושלים, 

תר"ן [1890]. (שער בדיו מוזהבת). ש' הלוי 730.

מכיל  הבאים),  לספרים  כללי  אגדות (שער  אגודת  2-4. ספר 

יעקב",  דמר  "עקטאן  ספר):  לכל  נפרד  (שער  ספרים  שלשה 

"אלה המסעות" ו"מבשרת ציון", מאת אליקים כרמולי. ירוש־

לים, תרמ"ה [1885]. ש' הלוי 484-487.

מגאוני  נפתחים  ספרים  שלשה  ובו  משולשת,  ברכה  5. ספר 

ישראל, רבי אברהם ביק. [ברטיסלבה], [תר"ן 1890].

ס"מ.  משתנה. 11  עמודים  ספירת  יחד,  כרוכים  ספרים  סה"כ 5 

מצב טוב. מעט כתמים. כריכת נייר צבעוני.

פתיחה: $180

294. Miniature Volume with Books 
printed in Jerusalem 
1. Shir HaShirim, which is customarily recited 
prior to Shabbat. Jerusalem, [1890]. (Title page in 
gold ink). S. Halevi 730.
2-4. Agudat Agadot, consists of three books (sepa-
rate title page for each book): Ektan D’Mar Ya’akov, 
Eleh HaMasa’ot and Mevaseret Zion, by Elyakim 
Karmoli. Jerusalem, [1885]. S. Halevi 484-487. 
5. Bracha Meshuleshet, which contains three 
books by Torah geniuses, Rabbi Avraham Bick. 
[Bratislava], [1890]. 
Total of 5 books bound together, varying pagination. 
11cm. Good condition. Few stains. Colorful paper 
binding. 

Opening Price: $180

295. פתח האהל / רישא וסיפא – ספרי רבי דוד 
אבוחצירא עם הקדמות ה"בבא סאלי"

השנה.  ולמועדי  התורה  על  דרשות  האהל,  1-3. פתח 

בראשית, שמות, במדבר-דברים. רבי דוד אבוחצירא. ירושלים 

תרפ"ג 1923.

אבוחצי־ דוד  רבי  בראשית-שמות,  דרשות,  וסיפא,  4. רישא 

295. Petach HaOhel / Reisha Ve’Seifa 
– Books by Rabbi David Abuchatzeira 
with Introductions of the "Baba Sali"
1-3. Petach HaOhel, sermons on the Torah and the 
yearly festivals. Bereshit, Shmot, Bamidbar-Devarim. 
Rabbi David Abuchatzeira. Jerusalem, 1923. 
4. Reisha Ve’Seifa, sermons, Bereshit-Shmot, 
Rabbi David Abuchatzeira, Jerusalem, 1923. 
All books contain prefaces by family members: 
Rabbi Yichye Adahan, Rabbi Meir Turgeman, Rabbi 
Yisrael Abuchatzeira and others. 
The holy Ga’on Rabbi David Abuchatzeira, rabbi 
of Tafilalt, was brutally killed by the Moroccan 
authorities upon the termination of World War I. 
His younger brother Rabbi Yisrael (the Baba Sali) 
traveled to Eretz Israel for the purpose of printing 
the books of his brother, a famous journey in which 
his supreme ability in Torah and in the wisdom of 
Kabbalah was revealed by the scholars of Jerusalem. 
His introductions which he wrote for his brother’s 
books include excepts and commentaries from 
all parts of the Torah. [Rabbi Chaim Kanievsky 
wrote a comprehensive commentary on these 
introductions]. 
4 volumes, various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

רא, ירושלים, תרפ"ג 1923.

בכל הספרים הקדמות מבני המשפחה: רבי יחיא אדאהן, רבי 

מאיר תורגמאן, רבי ישראל אבוחצירא ועוד. 

תאפיללת,  של  רבה  הי"ד,  אבוחצירא  דוד  רבי  הקדוש  הגאון 

נהרג במיתה אכזרית ע"י השלטונות במרוקו בסיום מלחמת 

סאלי"),  (ה"בבא  ישראל  רבי  הצעיר  אחיו  הראשונה.  העולם 

נסע במיוחד לארץ ישראל כדי להדפיס את ספרי אחיו, נסיעה 

מפורסמת בה התגלה אצל חכמי ירושלים כוחו הגדול בתורה 

כוללות  אחיו  לספרי  שכתב  הקדמותיו  הקבלה.  ובחכמת 

קנייבסקי  חיים  [רבי  התורה.  חלקי  מכל  ופירושים  מובאות 

כתב פירוש מקיף על הקדמות אלו].

4 כרכים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

295
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296. מגיני אברהם עם מכתב והקדשת המחבר / 
חיי משה

ערוך.  שלחן  ועל  הש"ס  על  חידושים  אברהם,  מגני  1. ספר 

ומוסקבה.  ברעזין  בקופישאק,  רב  ברודנא  צבי  אברהם  רבי 

ירושלים, תרפ"ו (1926). [בראש הספר הנצחת זכרון, לאשת 

המחבר ושבעת בניה שנפטרו או נהרגו, ולא נותרו לו בעולם 

עם  מודפס,  הקדשה  מכתב  מצורף  נכדים].  שלשה  אם  כי 

מכתב בכת"י וחתימת המחבר.

הדרנים  הש"ס,  ועל  שו"ע  על  חידושים  משה,  חיי  2. ספר 

ודרושים. עם קונטרס רמת שמואל. רבי אברהם צבי ברודנא. 

ירושלים, תרפ"ג 1923.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב-מאד.

פתיחה: $120

297. אוסף ספרים וחוברות – ירושלים
וור־ אהרן  שלמה  רבי  חסידים,  ספר  על  חסידים,  לשון   ◆
טהיימר. ירושלים, [תרנ"ח 1898]. ◆ ספר אריה שאג, "תכונת 

צייטלין.  ליב  יהודה  רבי  א-ב,  חלקים  הקדושה",  הארץ 

ברכת   ◆ כרכים.  שני  [תרס"א-תרס"ב 1901-1902],  ירושלים, 

מגן   ◆  .[1902] תרס"ב  ירושלים,  בארג.  אברהם  רבי  אברהם, 

משה  יחיא  רבי  אברהם,  והמגן  הט"ז  על  ראשון,  חלק  בעדי, 

פירוש  אליהו,  אדרת   ◆  .[1904] תרס"ד  ירושלים,  עבודי. 

של  השנים  חשבון  לוח  עם:  מהגר"א,  וכתובים  נביאים  על 

(גליונות   .[?1905 [תרס"ה?  ירושלים,  והמלכים.  השופטים 

מעשיות,  ליקוטי   ◆ מודפסת).  מעטפת  בדפוס.  נחתכו  שלא 

ירושלים,  ששון.  בן  ישראל  רבי  קדמאי",  לגאוני  שקרה  "מה 

תרס"ט [1909]. ◆ לקורות ישוב החסידים בא"י, שני מכתבים 

 ◆  .[1924] תרפ"ד  ירושלים  בראוור.  יעקב  אברהם  ד"ר  מאת 

ספר אגרת הקודש, ואגרת יחוסא דצדיקיא. ירושלים, תרצ"א 

משפטיווקע  הרב  בין  הויכוח  סיפור  צדק,  דברי   ◆  .[1931]

לבין הנודע ביהודה. ירושלים, תרצ"ב [1932]. ◆ גימטריאות 

פרפראות לחכמה, רבי מאיר שוורץ. ירושלים, תש"א [1941]. 

◆ קובץ מאמרים, מירחון "הקריאה והקדושה", הוצאת "מחנה 
ישראל". ירושלים, תש"ג [1943]. ◆ דבר לישראל ולעמים, על 

מאורעות השואה, מאת רבי צבי פסח פרנק. ירושלים, תש"ד 

 .[1944]

עם  חלקם  משתנים.  ומצב  גודל  וחוברות.  ספרים   13 סה"כ 

שערי מעטפת וחלקם ללא כריכות.

פתיחה: $220

296. Maginey Avraham with a Letter 
and a Dedication by the Author / 
Chayey Moshe
1. Maginey Avraham, novellae on the Talmud and 
the Shulchan Aruch. Rabbi Avraham Zvi Brodna, 
Rabbi of Kopishuk, Brezin and Moscow. Jerusalem, 
1926. [There is a commemorative dedication ad-
dressed to the author’s wife and their seven children 
who died or were killed, leaving him alon with 
three grandchildren]. A printed dedication letter 
and a letter handwritten and signed by the author 
are enclosed.
2. Chayey Moshe, novellae on the Shulchan Aruch 
and the Talmud, interpretations with the Kuntress 
Ramat Shmuel. Rabbi Avraham Zvi Brodna. 
Jerusalem, 1923.
Varying size and condition. Very good condition.

Opening Price: $120

297. Collection of Books and Booklets 
– Jerusalem 
◆ Leshon Chassidim, on Sefer Chassidim, Rabbi 
Shlomo Aharon Wertheimer. Jerusalem, 1898. ◆ 
Sefer Aryeh Sha’ag, “quality of the Holy Land”, sec-
tions 1-2, Rabbi Yehudah Leib Tzeitlin. Jerusalem, 
1901-1902, two volumes. ◆ Birkat Avraham, Rabbi 
Avraham Barg. Jerusalem, 1902. ◆ Magen Ba’adi, 
first section, on the Turei Zahav and the Magen 
Avraham, Rabbi Yichye Moshe Abudi. Jerusalem, 
1904. ◆ Aderet Eliyahu, commentary on Nevi’im 
and Ketuvim by the Vilna Ga’on, including: chart 
of the calculation of the years of the judges 
and kings. Jerusalem, 1905?. (Sheets uncut upon 
printing. Printed cover). ◆ Likutei Ma’asiyot, 
“occurrences of Ge’onei Kadmai”, Rabbi Yisrael 
Ben Sasson. Jerusalem, 1909. ◆ LeKorot Yeshuv 
HaChassidim Be’Eretz Israel, two letters by Dr. 
Avraham Ya’akov Braver. Jerusalem, 1924. ◆ Sefer 
Igeret HaKodesh, and Igeret Yechusa DeTzadikia. 
Jerusalem, 1931. ◆ Divrei Tzedek, relating the 
debate between the Rabbi of Shepetivka and the 
Noda BeYehuda. Jerusalem, 1932. ◆ Gematriot 
Parpera’ot LeChochma, Rabbi Meir Schwartz. 
Jerusalem, 1941. ◆ Kovetz Ma’amarim, from the 
HaKriah VeHaKdosha monthly, publication of 
Machaneh Israel. Jerusalem, 1943. ◆ Daber LeIsrael 
VeLaAmim, regarding the events of the Holocaust, 
by Rabbi Zvi Pesach Frank. Jerusalem, 1944. 
Total of 13 books and booklets. Various sizes and condi-
tions. Some contain title covers and some are without 
bindings. 

Opening Price: $220

298. רבי יהודה נח בראווער - שלשה קונטרסים 
- ירושלים

הבית,  להר  הכניסה  היתר  בשאלת  הלבנון,  דלתי  1-2. שער 

רבי יהודה נח בראווער ("הרב מבארנוב" – פולין, תר"ך-ת"ש). 

המחבר.  מחתן  בכת"י  הקדשה   .[1928] תרפ"ח  ירושלים, 

מצורף עותק נוסף בשינויים טיפוגרפיים.
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298. Rabbi Yehudah Noach Braver – 
Three Pamphlets – Jerusalem 
1-2. Sha’ar Daltei HaLevanon, regarding the 
question as to whether it is permissible to enter the 
Temple Mount, Rabbi Yehudah Noach Braver (The 
Rabbi of Baranov – Poland, 1860-1940). Jerusalem, 
1928. Handwritten inscription by son-in-law of 
author. Attached is an additional copy with typo-
graphic variations. 
3. Melechet Mifrak, concerning milking on 
Shabbat by use of an apparatus “…from the 
Catskill Mountains (America) to Bnei Brak (Eretz 
Israel)", Rabbi Yehudah Noach Braver. Jerusalem, 
1929. (Includes title cover). 
Approx. 15cm. General condition good. 

Opening Price: $120

"המעופפת  מכונה  ע"י  בשבת  חליבה  על  מפרק,  3. מלאכת 

(ארצ"י)",  ברק  לבני  (אמריקע)  קעצקעל  מהרי  ר'ח  בכנפי 

שער  תרפ"ט [1929]. (עם  ירושלים,  בראווער.  נח  יהודה  רבי 

מעטפת).

כ-15 ס"מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $120

299. קונטרסי ביוגרפיה נדירים - ירושלים
משקלוב,  ישראל  רבי  חיי  ישראל,  בארץ  ישראל  1. תפארת 

מאת פנחס גרייבסקי. ירושלים, תרצ"ט (1929).

2. פעולת צדיק לחיים, תולדות רבי חיים לייב מסטאוויסק. 

מאת רבי יצחק מאלצאן. ירושלים, תרע"ג (1913).

3. תפארת שמואל, תולדות רבי שמואל פרענקעל מדאראג. 

ירושלים, תשי"ב (1952).

(תדפיס.  מולכו.  ר'  יצחק  מאת  אלמושנינו,  משה  4. רבי 

הקדשה בכת"י המחבר). 

אהרן  משה  מאת  קליערס,  משה  רבי  זכרונות  דודי,  5. מפי 

פרלמן. ירושלים, תרצ"ה (1934).

5 קונטרסים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

299. Rare Biographic Pamphlets 
– Jerusalem
1. Tiferet Yisrael B'Eretz Yisrael, the life of Rabbi 
Yisrael of Shklov, by Pinchas Grayevsky. Jerusalem, 
1929.
2. Pe'ulat Tzadik L'Chaim, the history of Rabbi 
Chaim Leib of Stavisk. By Rabbi Yitzchak Meltzen. 
Jerusalem, 1913.
3. Tiferet Shmuel, the history of Rabbi Shmuel 
Frankel of Dorog. Jerusalem, 1952.
4. Rabbi Moshe Almosnino, by Yitzchak Molcho. 
(Printout. Dedication in author's handwriting).
5. Mipi Dodi, memoirs of Rabbi Moshe Klirs, by 
Moshe Aharon Perlman. Jerusalem, 1934. 
5 pamphlets, varied size and condition.

Opening Price: $120

300. אגודת תקנת נר"ן - פנקס האגודה וספר 
הליקוטים

נשמה]  רוח,  [נפש,  נר"ן  תקנת  אגודת  של  פרסומים  שני 

בירושלים. 

1. ספר התקנות, אגודת תקנת נר"ן, (פנקס מודפס לחשבונות 

כנסיות).  בבתי  האגודה  סניפי  עבור  מיועד  תקנות.  ולרישום 

ירושלים, תש"א (1941). 

"...חברים...  נר"ן":  תקנת  "אגודת  של  כלליות  תקנות   2 בדף 

הזה...  בעולם  מעשיהם  לשפר  ובתמים  באמת  השואפים 

החברים  ומעלה...  ששים  מגיל  אנשים  מתקבלים  חברים: 

300. Agudat Takanat Naran – The 
Association's Notebook and Sefer 
HaLikutim
Two publications of the Naran Association [nefesh, 
ruach, neshama] in Jerusalem.
1. Sefer Hatakanot, Agudat Takanat Naran, 
(a printed notebook for accounting and writing 
regulations. Designated for association branches in 
synagogues). Jerusalem, 1941.
On Page 2 general regulations of Agudat Takanat 
Naran. [3], 50 pages. 33cm. Very good condition (not 
filled in). A printed cover over original binding. 
2. Kuntress HaLikutim of Agudat Takanat 
Naran B'Yerushalayim, Jerusalem, [1944]. Letters 
of the rebbes of Husiatin, Rachmastrivka and 
Tchortkov, of support of the association and its 
aims. Compilation of articles about holy asso-
ciations throughout the generations. 46, [2] pages. 
24cm. Very good condition.

Opening Price: $120

מביעים הסכמתם לנדב עשרה אחוז מתורה ותפלה ומעש"ט 

מילוי  (ללא  מאד  טוב  מצב  ס"מ.   33 עמ'.   50  ,[3] שלהם...". 

בכת"י). מעטפת מודפסת על הכריכה. 

בירושלים,  נר"ן  תקנת  אגודת  של  הליקוטים  2. קונטרס 

מהוסיאטין,  האדמו"רים  מכתבי   .[1944 [תש"ד  ירושלים, 

ומטרותיה.  באגודה  לתמיכה  וטשורטקוב,  רחמסטריווקא 

ליקוטים על אגודות קודש מכל הדורות. מו, [2] עמ'. 24 ס"מ. 

מצב טוב-מאד.

פתיחה: $120

300
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302. אושפיזין - "מזרח" לסוכה - ירושלים 
לתלייה  מעוטרת  "מזרח"  כרזת   - ימים  שבעת  תשבו  בסכות 

בסוכה, עם "סדר אושפיזין". ירושלים, [ראשית המאה ה-20]. 

עיטורים  הסוכות,  לחג  קידוש  סדר  פסוקים,  רוהלד.  דפוס 

ומסגרות מקושטות, איורי המקומות הקדושים.

50X60 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול וקרעים.

פתיחה: $150

302. Ushpizin – Mizrach for Sukkah 
– Jerusalem 
BeSukkot Teshvu Shivat Yamim – ornamented 
Mizrach poster to hang in a Sukkah, with Seder 
Ushpizin. Jerusalem, [early 20th century]. Rohald 
printing. Verses, Kiddush for Sukkot, decorations 
and ornamented frames, illustrations of holy sites. 
50x60cm. Fair condition. Stains, folding marks and tears. 

Opening Price: $150

301. אוסף ספרים – דפוסי ירושלים וצפת
אחד-עשר ספרים מדפוסי ירושלים וצפת:

◆ כף החיים, חלק א, על השו"ע [סימנים א-ח], רבי יעקב חיים 
סופר. ירושלים, תרס"ה [1905]. (קונטרס על הסימנים הרא־

בשנת  שנדפס  החיבור,  של  ראשוני  תדפיס  הוצאת   - שונים 

ואה"ע,  חו"מ  בהלכות  שו"ת  אהרן,  מפי   ◆ שלם)  ככרך  תר"ע 

יחזקאל,  פרי   ◆  [1907 [תרס"ז  ירושלים,  אלחדיף.  אהרן  רבי 

מאמרים ודרושים, רבי משה שמעון זיוויטץ. ירושלים, תרס"ח 

[1908] ◆ פי הבאר, על פירוש המזרחי עה"ת, רבי יצחק שרים. 

ירושלים, תרס"ח [1908] ◆ פאת השלחן, הלכות ארץ ישראל, 

תרע"א-תרע"ב  ירושלים,  משקלוב.  ישראל  רבי  א-ב,  חלקים 

[1911-1912]. 2 עותקים [בראשון שני החלקים כרוכים יחדיו, 

ובשני שאינו כרוך, כל חלק מופיע בנפרד, עם שערי מעטפת 

לכל חלק]. (הקדשה בכתב יד באחד השערים) ◆ פאת השלחן 

והערות  ביאור  עם  שביעית,  הלכות  משקלוב],  ישראל  [לרבי 

נחום  רבי  מאת  להבית"  "משמרת  אחרון  וקונטרס  הרידב"ז, 

(חותמות   .[1912 [תרע"ב  ירושלים,  נפרד].  [שער  ויינפלד 

"תל  מערכת  בודפסט,  דומ"ץ  וועלץ  ישראל  רבי  שונות: 

תלפיות" ועוד. הגהה בכתב יד. דף מצורף בכתב יד) ◆ ספר יד 

תרע"ג  צפת,  פריימאן.  מאיר  רבי  הש"ס,  על  חידושים  מאיר, 

[1913]. (שער בדיו צבעונית. נכרך עם שער מעטפת) ◆ פרי 

בלאזער.  יצחק  רבי  בהלכה,  וחקירות  שו"ת  שני,  חלק  יצחק, 

 ◆  [1913] תרע"ג  ירושלים, 

חיים,  רוח   – רוח  אל  חייאת 

סימן  רבי  אמונה,  בענייני 

טוב מלמד. ירושלים, תרנ"ח 

(פרסית-יהודית.   .[1898]

כריכה  צבעונית.  בדיו  שער 

משה  שו"ת   ◆ מעוטרת) 

משה  חיים  רבי  האי"ש, 

[תרפ"א  ירושלים,  אלישר. 

.[1921

ומצב  גודל  ספרים.   11 סה"כ 

משתנים. טוב עד גרוע.

פתיחה: $250

301. Collection of Books – Printings of 
Jerusalem and Safed 
Eleven books printed in Jerusalem and Safed:
◆ Kaf HaChaim, section 1, on the Shulchan 
Aruch [chapters 1-8], Rabbi Ya’akov Chaim Sofer. 
Jerusalem, [1905]. (Pamphlet on the first chapters 
– initial publication of the composition, printed 
in 1910 as a complete volume) ◆ MiPi Aharon, 
responsa on laws of Choshen Mishpat and Even 
HaEzer, Rabbi Aharon Elchadif. Jerusalem, [1907] ◆ 
Pri Yechezkel, articles and Drushim, Rabbi Moshe 
Shimon Zivitz. Jerusalem, [1908] ◆ Pi HaBe’er, on 
the commentary of the Mizrachi on the Torah, 
Rabbi Yitzchak Sherim. Jerusalem, [1908] ◆ Pe’at 
HaShulchan, laws pertaining to the Land of Israel, 
sections 1-2, Rabbi Yisrael of Shklov. Jerusalem, 
[1911-1912]. 2 copies [the first contains both sections 
bound together, and the second, which is unbound, 
contains each section separately with its own title 
cover] (handwritten inscription on one of the title 
pages) ◆ Pe’at HaShulchan [by Yisrael of Shklov], 
Halachot of Shmita, with commentary and re-
marks of the Ridbaz, and last pamphlet Mishmeret 
HaBayit by Rabbi Nachum Weinfeld [separate title 
page]. Jerusalem, [1912]. (Various signatures: 
Rabbi Yisrael Veltz Dayan in Budapest, Tal 
Talpiot editorial staff and more. Handwritten 
gloss. Handwritten leaf attached) ◆ Yad 
Meir, Chiddushim on the Shas, Rabbi Meir 
Freiman. Safed, [1913]. (Title page in colorful 
ink. Bound with title cover) ◆ Pri Yitzchak, 
second section, responsa and Halachic in-
quiry, Rabbi Yitzchak Blazer. Jerusalem, 
[1913] ◆ Chayat El Ru’ach – Ru’ach Chaim, on 
matters of faith, Rabbi Siman Tov Melamed. 
Jerusalem, [1898]. (Jewish-Persian). Title 
page in colorful ink. Ornamented binding ◆ 
Moshe Ha’Ish Responsa, Rabbi Chaim Moshe 
Elishar. Jerusalem, [1921]. 
Total of 11 books. Various sizes and conditions. 
Good to bad 

Opening Price: $250
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303. דפים מאוירים מירושלים 
דפים מודפסים מירושלים. 

לתליה  ו"מזרח"  אושפיזין  סדר  טובה,  שנה  ברכת  1-2. דף 

בארץ  מקומות  תמונות  ואיורי  "למנצח"  מנורת  עם  בסוכה, 

ישראל. (מודפסים בדיו אדומה).

3. דף ברכת "לשנה טובה", מילוי בכת"י לכבוד "מחו' הרה"ג 

[מחכמי  נ"י"  מינטצבערג  ישעי'  מנחם  פנחס  מה"ו  בנש"ק... 

טבריה ומחסידי סלונים]. על החתום "מחו', דוד אריה בריזיל 

ליפשיטץ" [הרב הצדיק רבי דוד אריה בריזל, חתן האדמו"ר 

רבי נתן נטע ליפשיץ מוויליפולי, אבי משפחות בריזל וליפ־

שיץ בירושלים, בנו רבי אהרן ליפשיץ נשא את בת רבי פנחס 

ישעיה מינצברג בשנת תר"ע בערך]. איורי תמונות המקומות 

הקדושים. (מודפס בדיו ירוקה ובזהב).

2 דפים (אחד מהם כפול), גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

303. Illustrated Leaves from 
Jerusalem 
Printed leaves from Jerusalem.
1-2. Leaves containing Shana Tova greeting, order 
of the Ushpizin and Mizrach to be hung in the 
Succah, Lamnatze’ach Menorah and illustrations of 
sites in Israel. (Printed in red ink).
3. Leaf with Shana Tova greeting filled out in 
handwriting “to Rabbi Pinchas Menachem Yishaya 
Mintzberg” [Among the scholars of Tiberias and a 
Chassid of Slonim]. Signed “David Aryeh Briesel 
Lifshitz” [the righteous Rabbi David Aryeh Briesel, 
son-in-law of the Admor Rabbi Natan Neta Lifshitz 
of Vilipoli, father of the Briesel and Lifshitz families 
in Jerusalem, his son Rabbi Aharon Lifshitz married 
the daughter of Rabbi Pinchas Yishaya Mintzberg c. 
1910]. Illustrations of the holy sites. (Printed in gold 
and green ink). 
2 Leaves (one is double), various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

304. שני דפים מודפסים - ירושלים
1. "הודעה ניתנה לכתוב" - מכתב בכתיבת יד מודפס בדפוס 

סלנט  שמואל  רבי  הגאון  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  אבן, 

הכללי  ה"ועד  על  המלצה  בדפוס.  וחותמתו  חתימתו  והעתק 

שמות  בין  האשכנזים".  דכוללות  הנס  בעל  מאיר  רבי  לקופת 

ירושלים,  בלאזער".  יצחק  ר'  הג'  "הרב  מוזכר  הועד  חברי 

תרס"ז [1907]. 28.5 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול.

2. "מכתב גלוי", כרוז מטעם "ועד העיר לקהלות האשכנזים", 

עם רשימת שמות שבעים הנבחרים בראשית שנתו השלישית 

של הועד. ירושלים, תר"ף [1920]. 41 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, 

סימני קיפול וחורי תיוק, עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $120

304. Two Printed Leaves – Jerusalem 
1. "A notice to be written" – a handwritten letter, 
lithographic printing, on Rabbi Shmuel Salant's 
official stationary and a printed copy of his sig-
nature and stamp. A recommendation of the 
"General Committee of Rabbi Meir Ba'al Haness 
of the Ashkenasi kollelim". Mentioned amongst 
the names of the committee members is "Rabbi 
Yitzchak Belazer". Jerusalem, 1907. 28.5cm. Very 
good condition. Folding marks.
2. "An open letter", a proclamation on behalf of 
the "City Committee for Ashkenazi Communities", 
with a list of names of 70 elected members at the 
beginning of the committee's third year. Jerusalem, 
1920. 41cm. Fair condition. Tears, folding marks and 
file holes, with damage to text. 

Opening Price: $120
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305. ספר יסוד עולם – חתימת רבי אלי' ווילנא [הגר"א?]
ספר יסוד עולם, עניני אסטרונומיה וקדוש החודש, לרבי יצחק הישראלי תלמיד הרא"ש. ברלין, 

תקל"ז 1777. מהדורה ראשונה שנדפסה ע"י רבי ברוך שיק תלמיד הגר"א, מכת"י שהיה בגנזי 

רבי צבי הירש אב"ד ברלין.

בראש שער הספר חתימה: "הק' אלי' ווילנא". לא ידוע לנו אם זו חתימת רבנו הגר"א, למיטב 

ידיעתנו לא ידוע כיום על חתימת ידו של הגר"א מווילנא. הספר הגיע מאוסף משפחתי פרטי, 

שהיה מקובל אצלם שזו חתימת הגר"א. בעמוד המגן רישום מבני משפחתו של הגאון הנודע 

רבי אהרן חיים צימרמן (תרע"ה-תשנ"ה), ש"היה ספק לאבי רבן של ישראל אם החתימה על 

הספר... הוא של הגר"א מווילנא... ולא ידעתי ולא שאלתי את מקורו".

רישום נוסף בכת"י מוקדם: "קניתי הספר ממעות מעשר בעד... הק' יאקב לייב?". 

[1], צג, [7] דף + לוח שרטוטים אסטרונומיים [יתכן וחסר לוח שני]. 19.5 ס"מ. מצב בינוני, פגעי 

רטיבות, חיתוך דפים על הטקסט, כרך מפורק, דפים מנותקים.

פתיחה: $1000

306. מסכת שקלים עם תקלין חדתין – מהדורה ראשונה – חותמות קלויז הגאון 
מוילנא

ומשנת  חדתין  תקלין  הפירושים:  ועם  הגר"א,  הגהות  עם  ירושלמי,  תלמוד  מן  שקלים  מסכת 

אליהו, מאת רבי ישראל משקלוב. מינסק, תקע"ב [1812]. מהדורה ראשונה. חותמות: "שייך 

לקלויז הגאון מווילנא". בדף יד, הערה בכת"י. 

נוסח הירושלמי נדפס לפי נוסחת הגר"א והגהותיו, בשולי העמודים נדפסו "נוסחאות ישנות" 

(במקום שהן שונות מנוסח הגר"א) ו"מסורת הש"ס". הסכמת תלמידי הגר"א רבי חיים מוואלוז'ין 

הגר"א  ביאורי  על  מוואלוז'ין  חיים  רבי  הקדמת  נדפסו:  הספר  [בתחלת  משקלוב.  מנדל  ורבי 

האחרון  בעמוד  מוואלוז'ין.  חיים  מרבי  נגדית  ותשובה  אייגר  עקיבא  מרבי  תשובה  למשניות, 

נדפסה תשובה נוספת מהגר"ח מוואלוז'ין].

המחבר, רבי ישראל משקלוב, ראש עליית תלמידי הגר"א לארץ ישראל, מופיע בשער ובהס־

כמות כמי שהיה "מלפנים מ"מ בעיר שקלאב ועתה קבע דירתו בגליל העליון ת"ו". בהקדמת 

המחבר, מובא חומר רב ערך לתולדות מורו ורבו הגר"א ותלמידיו, וכן מזכיר בהערצה ובהתבט־

לות את גדול התלמידים רבי חיים מוואלוז'ין "תלמידו המובהק פאר הדור... הגדול בדורו בנגלה 

ובנסתר... מוהר"ר חיים נ"י האב"ד ור"מ וולאזין..." 

עותק חסר. [5], לג, [1] דף (חסרים: דפים כה-לב). 31.5 ס"מ. שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה. 

נדפס בחלקו על דפים כחולים. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כריכה בלויה ורופפת. נדיר.

פתיחה: $350

305. Yesod Olam – Signature of Rabbi Eliyahu from Vilna 
[The Gra?]
Yesod Olam, on astronomy and Kiddush HaChodesh, by Rabbi Yitzchak 
HaYisraeli disciple of the Rosh. Berlin, 1777. First edition printed by Rabbi 
Baruch Schick, the Gra's disciple, from manuscript of the geniza of Rabbi Zvi 
Hirsh Rabbi of Berlin.
Signature at top of title page: "Eliyahu Vilna". We do not know if this is the 
Gra's signature. To the best of our knowledge, the Vilna Gaon's signature is not 
known at present. The book arrived from a family's private collection and they 
believed that this was the Gra's signature. On first page, inscription by one of 
the family members of the famous Gaon Rabbi Aharon Chaim Zimmerman 
(1915-1995), that "My father doubted whether the signature on the book… was 
by the Vilna Gaon… and I did not know or ask its source".
Another inscription in early handwriting: "I bought the book… Ya'akov Leib?". 
[1], 93, [7] leaves + sketched astronomy chart [possibly a second chart is missing]. 
19.5cm. Fair condition, moisture damage, leaf cut on text, detached leaves. 

Opening Price: $1000

הגר"א מווילנא ותלמידיו
The Vilna Ga'on and his disciples

305
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306. Shekalim Tractate Including 
Taklin Chadatin – First Edition – 
Stamps of the Beit Midrash of the 
Vilna Ga’on 
Tractate Shekalim of the Jerusalemite Talmud, with 
commentaries by the Vilna Ga'on as well as the 
Mishnat Eliyahu and Taklin Chadatin commentar-
ies by Rabbi Yisrael of Shklov. Minsk, [1812]. First 
edition. Stamps: “Belongs to the Kloiz of the Vilna 
Ga’on”. Handwritten comment on leaf 14.
The Jerusalemite was printed according the Vilna 
Ga’on’s version with his glosses, on the margins 
“old versions” have been printed (where they differ 
from the Vilna Ga'on's version) and the “Mishnah 
tradition”. Approbations by disciples of the Vilna 
Ga'on Rabbi Chaim of Volozhin and Rabbi Mendel 
of Shklov. [The book opens with: foreword by Rabbi 
Chaim of Volozhin on the Vilna Ga'on commen-
taries on the Mishnayot, response by Rabbi Akiva 
Eiger and counter-response by Rabbi Chaim of 
Volozhin. Additional response by Rabbi Chaim of 
Volozhin appears upon last page.
The author, Rabbi Yisrael of Shklov, leader of the 
Vilna Ga'on disciples’ Aliya to Eretz Yisrael, is men-
tioned in the title page and in the approbations as 
one who was “formerly a substitute in the city of 
Shklov and now resides in the Upper Galilee”. In 
the author’s introduction, much material is pre-
sented pertaining to the history of his rabbi and 
mentor the Vilna Ga’on and his disciples and in a 
self-deprecating and admirable manner he men-
tions the greatest disciple Rabbi Chaim of Volozhin 
“prominent disciple, glory of the generation… 
proficient in the revealed and concealed facets 
of Torah… Av Beit Din and Rosh Yeshiva Rabbi 
Chaim Of Volozhin…”. Missing copy.
[5], 33, [1] leaves (missing: leaves 25-32). 31.5cm. Name 
of book and printing press in red ink. Printed partially 
upon blue leaves. Fair condition. Stains and wear. Worn 
and loose binding. Rare.

Opening Price: $350

307. צורת הארץ לגבולותיה – פירוש הגר"א – 
שקלוב, תקס"ב

צורת הארץ לגבולותיה סביב ותכנית הבית, פירוש הגר"א על 

בעניין  הפנים],  [עם  ויחזקאל  מלכים  יהושע,  מספר  פסוקים 

תקס"ב  שקלוב,  המקדש.  בית  ותבנית  ישראל  ארץ  גבולות 

ועל  התורה  על  דרוש  עם:  כרוך  ראשונה.  מהדורה   .[1802]

המצוות, ממהר"ל מפראג. וורשא, [תקצ"ו 1836].

ועבה.  כחול  נייר  המפה).  (ללא  ס"מ.  דף. 20  לב  דף;  לט-מ  מב, 

עש.  פגעי  השער.  בדף  טקסט  חסרון  עם  קרע  טוב-בינוני.  מצב 

חתימות ורישומים, חותמות צנזורה. כריכה רופפת.

פתיחה: $200

307. Tzurat HaAretz LeGvuloteha – 
Vilna Ga’on Commentary – Shklov, 1802
Tzurat HaAretz LeGvuloteha Saviv VeTochnit 
HaBayit, Vilna Ga’on commentary on verses of 
Sefer Yehoshua, Melachim and Yechezkel [with the 
text], concerning the borders of Eretz Israel and the 
layout of the Temple. Shklov, [1802]. First edition. 
Bound with: Drush on the Torah and Mitzvot, by 
the Maharal of Prague. Warsaw, [1836].
42, 39-40 leaves; 32 leaves. 20cm. Without map. Thick 
blue paper. Good-fair condition. Tear with omission of 
text on title page. Moth damage. Signatures and nota-
tions, censorship stamps. Loose binding. 

Opening Price: $200
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308. שנות אליהו – למברג, תקנ"ט
הגר"א.  ביאורי  עם  זרעים,  סדר  משניות  אליהו,  שנות  ספר 

למברג, תקנ"ט 1799. מהדורה ראשונה.

מהדורה זו נדפסה ע"י רבי משה מפינסק, חתן הגר"א. בעמוד 

מעבר לשער נדפסו הסכמות ואזהרת בית הדין בווילנא, שלא 

ולא  ישמע  רשות "שלא  בלא  בדפוס  מהגר"א  דברים  לפרסם 

זצוק"ל...  החסיד  בשם הגאון  האומר  לדברי  אדם  שום  יאמין 

עד שיתברר בירור גמור שהם מכתבי הגאון הנ"ל... ופשיטא 

שלא להעלות דבר בדפוס ע"ש הגאון עד שיתברר...".

עש  ופגיעות  כתמים  טוב,  מצב  ס"מ.  דף. 35  נז-נט  נה,  ט;   ,[2]

קלות. כריכה חדשה חצי-עור.

פתיחה: $300

309. נביאים וכתובים עם ביאור הגר"א – וילנא 
והורודנא, תק"ף – סט שלם

ספרי ארבעה ועשרים, חלקים א-ו [נביאים ראשונים, נביאים 

אחרונים וכתובים]. הוראדנא-ווילנא, תק"ף [1820]. סט שלם, 

עם ביאור הגר"א והוספות רבות.

נכד  מסלונים,  משה  יעקב  רבי  הגאון  היה  לדפוס  המביא 

הגר"א ותלמידו, שאף הוסיף הערות על הביאור.

קפט-ר  קפד, [2],  מח;  ושמואל: [2],  שופטים  יהושע,  א' –  כרך 

308. Shenot Eliyahu – Lemberg, 1799
Shenot Eliyahu, Mishnayot Seder Zera'im, with the 
Vilna Gaon's commentary. Lemberg, 1799. First 
edition.
This edition was printed by Rabbi Moshe of Pinsk, 
the Gaon's son-in-law. Printed on verso of title page, 
approbations and warning of Vilna Beit-din not to 
publicize the Gaon's sayings in print without per-
mission "that nobody should listen or believe any-
thing said in the name of the Gaon HaChassid… 
until it is completely clear that they were written 
by the Gaon… and surely it is forbidden to print 
anything in the name of the Gaon until it is clear…". 
[2], 9; 55, 57-59 leaves. 35cm. Good condition, stains 
and minor moth damage. Semi-leather new binding. 

Opening Price: $300

309. Nevi’im and Ketuvim with 
Commentary of the Vilna Ga’on – Vilna 
and Horodna, 1820 – Complete Set
Arba’a Ve’esrim books, sections 1-6 [Nevi’im 
Rishonim, Nevi’im Achronim and Ketuvim]. 
Horodna [Grodno]-Vilna, [1820].
Complete set, with commentary of the Vilna Ga’on 
and many additions. 
Published by Rabbi Ya’akov Moshe of Slonim, 
grandson of the Vilna Ga’on and his disciple, who 
added comments on the interpretation. 
Volume 1 – Yehoshua, Shoftim and Shmuel: [2], 88; 174, 
[2], 189-200 leaves. Volume 2 – Melachim and Divrei 
HaYamim: [2], 224, [6] leaves [second title page bound 
upside down]. Volume 3 – Yishaya and Yirmiya: [2], 154 
[instead of: 155]; 134 [1] leaves. Volume 4 – Yechezkel 
and Trei Asar: [2], 128; 134 leaves, [Missing 2 leaves 
of maps which were usually added at end of volume]. 
Volume 5 – Tehillim and Mishlei: [2], 207, [1] 208-220 
leaves. Volume 6 – Job, Daniel, Ezra and Nechemia: [2], 
76; 66, [1], 67-75 leaves.
22.5cm. Good condition. Clean leaves. Few stains. 
Original rubbed out bindings with tears in spine. 
Owner signatures in all volumes: “Elimelech son of 
the late Rabbi David Mitner”. Censorship stamps. 

Opening Price: $1100

דף. כרך ב' – מלכים ודברי הימים: [2], רכד, [6] דף [השער השני 

נכרך הפוך]. כרך ג' – ישעיה וירמיה: [2], קנד [צ"ל: קנה]; קלד 

דף, [ללא  קלד  קכח;  עשר: [2],  ותרי  יחזקאל   – ד'  כרך  דף.   [1]

תהלים   – ה'  כרך  הכרך].  בסוף  כלל  בדרך  שצורפו  מפות  דפי   2

עזרא  דניאל,  איוב,   – ו'  כרך  דף.  רח-רכ   [1] רז,   ,[2] ומשלי: 

ונחמיה: [2], עו; סו, [1], סז-עה דף. 

כריכות  מעטים.  כתמים  נקיים.  דפים  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5

בכל  בעלים  חתימות  ומשופשפות.  בשדרה  קרועות  מקוריות, 

חותמות  מיטנער".  דוד  מוהר"ר  בהמנוח  "אלימלך  הכרכים: 

צנזורה.

פתיחה: $1100
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310. אוסף מספרי הגר"א ובית מדרשו
1-2. ספר היכלות הזוהר מפרשת בראשית ופקודי, עם ביאור 

בסוף).  דף  שני  (חסרים:   .[1856 [תרי"ז  [קניגסברג],  הגר"א. 

כרוך עם: ספר מדרש רות החדש [הנקרא מדרש הנעלם], עם 

ביאורים מהגר"א. וורשא, תרכ"ה 1865. (רישומי בעלות של 

"הרב מו"ה יוסף לי' מטעלז" - מוהרי"ל בלוך אב"ד ור"מ טלז, 

ואחרים). 

רבי  הגהות  עם  הגר"א,  מאת  מהימנא,  הרעיא  על  3. ביאור 

משה שלמה מטאלאטשין. קניגסברג, [תרי"ח 1858]. 

ביאור  עם  חדש,  מזוהר  תיקונים  עם  הזהר,  תיקוני  4. ספר 

הגר"א. וילנא, תרכ"ז 1867. 

5. פסקי הגאון רבינו אליהו מווילנא, על שו"ע או"ח. ווילנא, 

[תרל"ה] 1875. (ללא 6 עמ' בסוף, של רשימת פרענומעראנ־

טין – חותמות רבי "שמואל יצחק אנדראן"). 

יהושע  רבי  מאת  הגר"א,  תולדות  אליהו,  עליות  6. ספר 

העשיל לוין. וילנא, [תרל"ה] 1875. 

7. ספר כתר תורה, תרי"ג המצוות בחרוזים באותיות עשרת 

310. Collection of Books by the Vilna 
Gaon and his Beit Midrash
1-2. Heichalot HaZohar on Parshiot (weekly por-
tions) Bereishit and Pekudei, with commentary of 
the Vilna Gaon. [Koenigsberg], [1856]. (Missing: 
last two leaves). Bound with: Midrash Ruth 
HeChadash [called Midrash HaNe'elam], with 
commentary of the Vilna Gaon. Warsaw, 1865. 
(Owners' inscription, "Rabbi Yoseph L. of Telz" – 
Rabbi Yoseph Leib Bloch Rabbi and Rosh Yeshiva 
in Telz, and others). 
3. Be'ur Al HaRa'aya Meheimana, by the Vilna 
Gaon, with glosses by Rabbi Moshe Shlomo of 
Talachyn. Koenigsberg, [1858]. 
4. Tikunei HaZohar, with correction from the 
Zohar HeChadash, with commentary of the Vilna 
Gaon. Vilna, 1867. 
5. Piskei HaGaon Rabbeinu Eliyahu MiVilna, 
on Shulchan Aruch Orach Chaim. Vilna, 1875. 
(Missing last 6 pages of list of prenumeranten – 
stamps of Rabbi Shmuel Yitzchak Andran). 
6. Aliot Eliyahu, the history of the Vilna Gaon, by 
Rabbi Yehoshua Heshel Levine. Vilna, 1875. 
7. Keter Torah, the 613 mitzvot in rhyme in letters 
of the Ten Commandments, Rabbi Dov Persky. 
Vilna, 1880. (Approbations of the Natziv and the 
Beit HaLevi).
Total of 7 books. Varied size and condition (general 
good condition). Most of the books have signatures 
of Rabbi Avraham ben Yisrael Frast (Korpo) of 
Jerusalem (see attached material), and stamps of his 
son Rabbi Moshe Korpo. 

Opening Price: $450

הדברות, רבי דוב אריה פרסקי. ווילנא, תר"מ 1880. (הסכמות 

הנצי"ב וה"בית הלוי").

ברוב  טוב).  כללי  (מצב  משתנים  ומצב  גודל  ספרים.   7 סה"כ 

הספרים חתימות רבי "אברהם בה"ר ישראל פראסט" (קורפו) 

רבי  בנו  וחותמות  מצורף),  חומר  אודותיו  (ראה  מירושלים 

משה קורפו.

פתיחה: $450

311. ספרים מתלמידי הגר"א – שנות הת"ק - 
עותקים חסרים

5 ספרים מתלמידי הגר"א:

◆ קנה המדה, ביאור חכמת המשלשים וביאור דברי הרמב"ם 
להלכות קדש החודש, מאת רבי ברוך שיק. שקלאוו, [תקנ"א 

רבים  רישומים  הנדסיים.  וציורים  בסופו  דף  (חסר:   .[1791

בכתב-יד בשער ובדף אחרון). ◆ חמשה חלוקי אבנים, פירוש 

אלטשולר.  וולף  זאב  רבי  מאת  הפנים,  עם  השירים,  שיר  על 

שקלאוו, [תקנ"ד 1794]. (חסר: 2 דף אחרונים). ◆ בתים לברי־

חים, "ביאור רחב על מאמרי סבי דבי אתונא, וביאור על כמה 

מקראות ומחז"ל", מאת רבי שבתי בן אהרן יהושע מצ'אשניק. 

שקלאוו, [תקס"ב]. (חסר: 2 דף אחרונים; נזקים קשים בתשעת 

צבי  ב"ר  "מרדכי  בשער:  בעלות  רישומי  הראשונים.  הדפים 

לגבולותיה,  כנען  ארץ  על  ביאור  ארץ,  קצוי   ◆ ועוד).  הירש" 

מהדורה  תקע"ג.  הוראדנא,  תאומים.  פייבל  יהושע  רבי  מאת 

שניה. (חסר: מפה מקופלת בסופו; נזקים קשים בדף השער). ◆ 

מרגליות התורה, חלק ב, על נביאים וכתובים וחמש מגילות, 

מינקוביץ,  הלוי.  זנוויל  שמואל  חיים  בן  הירש  צבי  רבי  מאת 

תקס"ז [1807]. (חסר: 5 דף ראשונים).

גודל ומצב משתנים, עותקים חסרים. 

פתיחה: $700
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312. ספרי הגר"א - הגהות בכת"י
אליהו,  ושנות  הגר"א  ביאורי  עם  טהרות,  סדר  1. משניות, 

ווילנא והוראדנא, תקצ"ב 1832.

בכת"י (רש"י- רבות  הגהות  אליהו".  לספר "שנות  נפרד  שער 

אשכנזי). [2 שערים], רכג, [1] דף; [1 שער] יז, [2] דף. (חסרים 

טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   24.5 נגעים).  במסכת  קיא-קיב  דפים 

בלאי וכתמים. לא כרוך. 

2. תקוני הזהר, עם תקונים מזהר חדש. עם ביאורי הגר"א ובנו 

מספר  ראשונה.  מהדורה   .1867 תרכ"ז  ווילנא,  אברהם.  רבי 

קעב   ,[4] השערים),  משני  ראשון  שער  (חסר  בכת"י.  הגהות 

311. Books by the Gra’s Disciples – 18-
19th Centuries – Incomplete Copies 
5 Books authored by the Gra’s disciples: 
◆ Kneh Ha-Midda, trigonometry explanations 
and interpretations on Maimonides for the 
laws of Kiddush Ha-Chodesh, by Rabbi Baruch 
Shik. Shklov, [1791]. (Missing: a leaf at the end 
and geometric drawings. Numerous handwritten 
notes appear on the title page and on the last leaf). 
◆ Chamisha Chalukei Avanim, a commentary 
on Shir Ha-Shirim, with the text, by Rabbi Ze’ev 
Wolf Altschuler, Shklov, [1794]. (Missing the last 2 
leaves). ◆ Batim La-Brichim, “extensive explana-
tions on the Savi Devei Atuna words, biblical texts 
and sages’ [interpretations]”, by Rabbi Shabtay son 
of Aharon Yehoshua of Tshashnik. Shklov, [1902]. 
(Missing: the last 2 leaves; extensive damages on the 
first 9 leaves. Ownership inscriptions on the title 
page: “Mordechai son of Rabbi Zvi Hirsh” and 
more). ◆ Katzvei Eretz, explanations on the borders 
of the land of Canaan, by Rabbi Yehoshua Feivel 
Teomim. Grodno, 1913. Second edition. (Missing: a 
folded map at the end; extensively damaged title page). 
◆ Margaliot Ha-Torah, Vol. 2, on the Nevi’im and 
Ketuvim and the five Megilot, by Rabbi Zvi Hirsh 
son of Chaim Shmuel Zenwill Halevi. Minkovtsy, 
1807. (Missing: first 5 leaves).
Varying sizes and conditions. Incomplete copies.

Opening Price: $700

312. Books by the Vilna Gaon – 
Handwritten Glosses 
1. Mishnayot, Tractate Taharot, with the Gaon's 
commentary and Shenot Eliyahu, Vilna and Horodna, 
1832. A separate title page for Shenot Eliyahu. Many 
handwritten glosses (Rashi-Ashkenazi script). [2 
sections], 223, [1] leaf; [1 section] 17, [2] leaves. (Leaves 
111-112 of Tractate Nega'im missing). 24.5cm. Good-
poor condition, wear and stains. Unbound.
2. Tikunei HaZohar, with Tikunim from Zohar 
Chadash. With commentaries of the Gra and his 
son Rabbi Avraham. Vilna, 1867. First edition. A 
few handwritten glosses. (First of two sections is miss-
ing), [4], 172 leaves; 50 leaves. 24.5cm. Good-fair condi-
tion, wear and moth damage to first and last leaves. 
Detached and torn binding.

Opening Price: $200

דף; נ דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות בלאי ועש בדפים 

ראשונים ואחרונים. כריכה מנותקת וקרועה.

פתיחה: $200

313. ספרי הגר"א
1. מכתב אלי', על שיר השירים, ועל נבואת חבקוק וליקוטי 

חידושים ברמב"ם וסוגיות הש"ס. מחידושי הגאון רבי אליהו 

מווילנא. בהוצאת שמואל הקטן [קליין]. פראג, תקע"א 1811. 

(חתימת  ממנה.  שונות  הבאות  המהדורות  ראשונה.  מהדורה 

רבי "מרדכי בעער").

האמיתי  "מהגאון  ביאור  ועם  רש"י,  פירוש  עם  יונה  2. ספר 

אליהו  מו"ה  הגולה...  בני  כל  של  רבן  המפורסם...  החסיד 

במ"ו שלמה זלמן זצ"ל מק"ק ווילנא". ווארשא, תקצ"ז 1837. 

הסכמת רבי שלמה זלמן, בעל ה"חמדת שלמה". (חתימת רבי 

"נחום קארין").

3. אמרי נועם. חידושי הגר"א ותלמידיו על מס' ברכות, עירו־

בין, ראש השנה וביצה, ורשה, תרנ"ט 1899.

יעקב  רבי  תנינא,  מהדורא  הלויים,  תורת  הספרים:  עם  כרוך 

קופשטיין, ווילנא, תרפ"ו. וזאת ליהודה, חידושים. רבי יהודה 

קופשטיין, ווילנא, תרפ"ו.

גודל משתנה. מצב טוב-בינוני, נקבי עש.

פתיחה: $200
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313. Books by the Gra
1. The book Michtav Eliyahu on Shir HaShirim, 
on Habakkuk's prophecy, and collected novellae on 
Maimonides and the Talmud. By Rabbi Elyahu of 
Vilna. Shmuel HaKatan [Klein] print. Prague, 1811. 
First edition, subsequent editions are different from 
this one (Signed by Rabbi “Mordechai Ber”).
2. Book of Jonah including Rashi’s interpretation 
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"). (Signed by 
Rabbi "Nachum Karin").
3. Imrei Noam - novellae by the Vilna Ga'on and 
his students on Tractates Brachot, Eiruvin, Rosh 
Ha-Shana and Bietza, Warsaw, 1899.
Bound with the following books: Torat Ha-Leviim, 
second edition, Rabbi Ya’akov Kopstein, Vilna, 
1926. VeZot LiYehuda, novellae, by Rabbi Ya’akov 
Kopstein, Vilna, 1926.
Varying sizes. Good-fair condition, moth holes.

Opening Price: $200

314. אפיקי יהודה / הילל בן שחר – מהדורות 
ראשונות

1. ספר אפיקי יהודה, 24 דרושים מאת רבי יהודה ליב הלוי 

אדל, עם הערות בשם "ערבי נחל". לעמברג, [תקס"ג 1803]. 

מהדורה ראשונה. בדרוש "עמק הבכא" (דף מב) מופיע הספד 

על הגאון מווילנא. (חסר: דפים לז-לח. חותמות רבי "יחזקאל 

הלוי יונגרייז, דומ"ץ בק"ק פרעשאב" ורישומים רבים בכתב-

יד בדפי הפורזץ). 

2. ספר הילל בן שחר, על ששה ועשרים דרושים [והספדים], 

מאת רבי הילל בן זאב וולף. [ווארשא, תקס"ד 1804]. מהדורה 

ראשונה. (חסר: 5 דף בראשיתו, 9 דף בסופו). חתימת בעלים 

מיעדוואב־ פענסטער  יוסף  במו"ה  ארי'  "חיים  השער:  בדף 

נוספים  רישומים  רבים"].  בת  "שער  הנודע  הספר  [בעל  נא" 

וחותמות. 

גודל ומצב משתנים. עותקים חסרים.

פתיחה: $400

314. Afikei Yehuda / Hillel Ben 
Shachar – First Editions 
1. Afikei Yehuda, 24 interpretations by Rabbi 
Yehuda Leib Halevi Adel, with remarks called “Arvei 
Nachal”. Lemberg, [1803]. First edition. An eulogy 
on the Vilna Gaon appears on the “Emek Ha-Bacha” 
interpretation (leaf 42). (Missing: leaves 37-38. Ink-
stamped by Rabbi “Yechezkel Halevi Jungreis, 
Dayan and Moreh Tzeddek of Preshov” and numer-
ous handwritten notes on the vorsatz pages). 
2. Hillel Ben Shachar, on 26 interpretations 
[and eulogies], by Rabbi Hillel son of Ze’ev Wolf. 
[Warsaw, 1804]. First edition. (Missing: 5 leaves at 
the beginning, 9 leaves at the end. Owner’s signa-
ture on the title page: “Chaim Aryeh son of Rabbi 
Yosef Fenster of Jedwabna” [author of the “Sha’ar 
Bat Rabim”]. Additional notes and ink-stamps.
Varying sizes and conditions. Incomplete copies.

Opening Price: $400

315. הגר"א - חמשה ספרים
עם  תורה,  חומשי  מחמשה  ויקרא  ספר  כהנים,  1. [תורת 

 .[1818 תקע"ח  [קאפוסט,  אליהו].  אדרת  ועם  ז"ל  פירש"י 

דף   2 חסר:  כחלחל.  נייר  על  נדפס  (חלקו  ראשונה.  מהדורה 

בראשיתו, 2 דף בסופו. חתימה וחותמות של רבי "משה הכהן" 

אילביצקי, ידידו הקרוב של ה"חזון איש"). 

בתוספת  הגר"א.  מאת  זרעים,  סדר  ירושלמי,  2. הגהות 

הגהות ע"י הרד"ל, רבי דוד לוריא. [קניגסברג], [תרי"ח 1858]. 

מהדורה יחידה. רישום וחתימת בעלים: "ישראל שלמה הכהן 

משטוצין החונה כעת בוועקשנע במדינת זאמוט". 

3. ספרי במדבר דברים, עם הגהות המיוחסות לגר"א. הגהות 

וביאורים מרבי סלימאן אוחנא, בהוצאת רבי שמריהו צוקער־

314

315
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315. The Vilna Gaon – Five Books 
1. [Torat Kohanim, Vayikra, with the Rashi com-
mentary and the Aderet Eliyahu]. [Kopys, 1818]. 
First edition. (Partially printed on bluish paper. 
Missing: 2 leaves at the beginning and 2 leaves at 
the end. Signed and ink stamped by Rabbi “Moshe 
Hacohen” Ilbitzki, close friends of the “Chazon Ish”). 
2. Hagahot Yerushalmi, Zera’im tractate, by the 
Gra. With added glosses by Rabbi David Luria 
(Radal). [Koenigsberg], [1858]. Only edition. 
Owner’s caption and signature: “Israel Shlomo 
Hacohen of Stutchin, currently sojourning in 
Vekshne, Zhamot”.
3. Bamidbar and Devarim with glosses attrib-
uted to the Gra. Glosses and explanations by Rabbi 
Sliman Ochana, published by Rabbi Shmaryahu 
Zuckerman. Vilna, 1866. (Missing: the first title 
page and the last page with a message from the 
publisher).
4. Se’arat Eliyahu, precious matters and stories of 
the Gra, Biblical and Talmudic stories interpreta-
tions by the Gra. Warsaw, 1877. First edition.
5. Sefer Piskei Ha-Gra, on the four volumes of the 
Shulchan Aruch. Vilna, 1902-1904. Volumes 1-4 are 
bound together, volume 3 was mistakenly bound 
after volume 4.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $400

מאן. ווילנא, תרכ"ו 1866. (חסר: שער ראשון ועמ' אחרון עם 

מודעה מהמו"ל). 

באורים  מהגר"א,  וספורים  יקרים  ענינים  אליהו,  4. סערת 

תרל"ח 1877.  ווארשא,  חז"ל.  ואגדות  קודש  בכתבי  מהגר"א 

מהדורה ראשונה. 

ווילנא,  ערוך.  שלחן  חלקי  ארבעת  על  הגר"א,  פסקי  5. ספר 

ג  חלק  יחד,  כרוכים  א-ד  חלקים   .1902-1904 תרס"ב-תרס"ד 

נכרך בטעות אחרי חלק ד. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

316. ספר אדרת אליהו - עם המפות הצבעוניות
מהגר"א,  וכתובים  נביאים  על  פירוש  אליהו,  אדרת  ספר 

בהוצאת נכדו רבי אליהו לנדא. ירושלים, [תרס"ה 1905?]. 

עם שתי המפות הצבעוניות: מפת הארץ לגבולותיה ותרשים 

בית המקדש. [1], ג-ו, [64] דף + [2] מפות. 22 ס"מ. מצב טוב. 

כריכה  מנותקים.  דפים  מספר  במפות.  קרעים  ובלאי.  כתמים 

מקורית.

פתיחה: $120

316. Aderet Eliyahu – With Colored 
Maps
Aderet Eliyahu, commentary of the Vilna Gaon on 
Nevi'im and Ketuvim, published by his grandson 
Rabbi Eliyahu Landau. Jerusalem, [1905?]. 
With two colored maps: A map of Eretz Yisrael with 
its borders and a diagram of the Beit HaMikdash. 
[1], 3-6, [64] leaves + [2] maps. 22cm. Good condi-
tion. Stains and wear. Tears to maps. Several detached 
leaves. Original binding.

Opening Price: $120
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317. ספר נצחון – אלטדורף, 1644 - עם החלק 
הלטיני

ספר נצחון, Liber Nizachon rabbi Lipmanni. חיבור על 

יום  רבי  היהדות.  נגד  הנצרות  טענות  על  לענות  התנ"ך  סדר 

טוב ליפמן מילהויזן. אלטדורף, ת"ד 1644. מהדורה ראשונה. 

ומ־ מהרהרים  ונוצרים,  צדוקים  לנצח  ליפמן,  ר'  חבר  "אשר 

[=האוניברסיטה  אלטדורף  בישיבת  פה  נדפס  לנצח  לגלגים 

לטיני  שער  ומעניין,  מצויר  שער  רב".  בעיון  באלטדורף...] 

והקדמה בלטינית. [14], 512, [24] עמ'. 19.5 ס"מ. מצב בינוני, 

נקבי  עם  המקורית  הקלף  כריכת  אולם  טוב.  במצב  הספר  רוב 

עש קשים, שפגעו מעט גם בספר עצמו, בעיקר בדפים ראשו־

נים ואחרונים. הערות וחתימות בכת"י בלטינית.

החלק העברי נדפס באלטדורף. החלק הלועזי (מעמוד 201) 

כנראה נדפס בנירנברג.

פתיחה: $500

318. יין המשומר – ונציה, ת"כ
ועוון  החמור  "איסור  על  מאמרים  אוסף  המשומר,  יין  מאמר 

הגמור של השותים סתם יינם", מאת רבי נתן שפירא. ונציה, 

[ת"כ 1660].

ספר זה נדפס כחלק מפולמוס גדול שהתעורר נגד מנהג-טעות 

שרווח באיטליה להקל באיסור שתיית "סתם יינם" (ראה על 

כך: "לתולדות הפולמוס על סתם יינם באיטליה ומקורותיו", 

סיני, עז, עמ' סב-צ). המחבר, שליח ירושלים לאיטליה, נדהם 

מהתפשטות הזלזול באיסור זה בקרב קהילות איטליה, ובע־

קבות כך חיבר את הספר.

רבי נתן שפירא (אוצר הרבנים 16370), גאון ומקובל, מחכמי 

בירו־ האשכנזית  הקהילה  כרב  ושימש  לארץ  עלה  קראקא. 

ושם  לאיטליה  ירושלים  בשליחות  נשלח  תט"ו  בשנת  שלים. 

עש  סימני  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  לח   ,[8] נפטר. 

טקסט].  חסרון  [ללא  הראשונים  הדפים  בשולי  קרעים  קלים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $150

317. Sefer Nizachon – Altdorf, 1644 – 
With the Latin Section 
Sefer Nizachon, Liber Nizachon Rabbi Lipmanni. 
Essay on the Bible to respond to the Christian al-
legations against Judaism. Rabbi Yom Tov Lipman 
Milhausen. Altdorf, 1644. First edition.
“Written by Rabbi Lipman, to win over the 
Sadducees and Christians, skeptics and mockers 
forever. Printed here in the Yeshiva of Altdorf [= 
the University of Altdorf…] with great scrutiny”. 
Interesting illustrated title page, Latin title page 
and foreword. Handwritten remarks and signatures 
in Latin. [14], 512, [24] pages. 19.5cm. Fair condition, 
most of the book is in good condition. The original 
parchment binding however has tough moth holes, 
which have slightly damaged the book itself, mostly the 
first and last leaves. 
The Hebrew part was printed in Altdorf. The 
Latin part (starting on page 201) was printed in 
Nuernberg. 

Opening Price: $500

318. Yayin HaMeshumar – Venice, 1660 
Ma’amar Yayin HaMeshumar, collection of articles 
concerning the “grave prohibition and sin of drink-
ing Yayin Stam”, by Rabbi Natan Shapiro. Venice, 
[1660].
This book was printed during a major polemic which 
arose in opposition to an erred custom which became 
prevalent throughout Italy; leniency regarding the 
prohibition of drinking Yayin Stam (for additional 
information related to this see: “The History of the 
Polemic of Yayin Stam in Italy and its Sources”, Sinai, 
77, pages 62-90). The author, emissary of Jerusalem 
to Italy, was astounded by the disrespect in regard 
to this prohibition among the Italian congregations, 
and as a result composed this book. 
Rabbi Natan Shapiro (Otzar HaRabbanim 16370), 
genius and Kabbalist, among the Torah scholars of 
Krakow. Immigrated to Eretz Israel and served as 
rabbi of the Ashkenazi congregation of Jerusalem. 
In 1655 was sent as emissary to Italy where he 
passed away. [8], 38 leaves. 19.5cm. Fair condition. 
Stains. Minor moth stains. Tears on margins of first 
leaves [without missing text]. New binding. 

Opening Price: $150
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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. 

על הוצאת ספר זה עמל המחבר כעשר שנים, תכניתו היתה 

לגרמנית  מתורגם  והירושלמי  הבבלי  הש"ס  את  להוציא 

בעשרים ושמונה כרכים ולשם כך אסף הסכמות ומנויים מכל 

רחבי תבל, יהודים ונכרים. בשנת תקצ"ד קיבל פינר הסכמה 

לאחר  ההסכמה.  את  ומשך  מיד  בו  שחזר  סופר",  מה"חתם 

סופר"  ה"חתם  מכתב  בהעתקת  להשתמש  המשיך  שהמחבר 

בדפוס  לפרסם  החת"ס  נאלץ  טוב",  "מבשר  בספרו  ופרסמה 

לגרמנית  התרגום  של  זו  להוצאה  התנגדותו  על  מכתבו,  את 

החתם  של  מלחמתו  דבר  של  בסופו  פיננער.  דאקטאר  של 

סופר הצליחה ונדפסה מסכת זו בלבד. [אודות פרשה זו, ראה 

מאמר הרב י' גולדהבר, "ירושתנו", ג', תשס"ט, עמ' שי-שלג].

עברית וגרמנית. [8],16 עמ'. 24, 64, 87 דף. 42.5 ס"מ. נייר רגאל 

לבן. מצב טוב-בינוני. כתמי חלודה ומעט פגעי עש. כריכה ישנה.

פתיחה: $150

320. תלמוד ירושלמי קדשים (המזוייף) 
– חולין-בכורות 

תלמוד ירושלמי סדר קדשים, חלק ב', חולין-בכורות, עם הגהות 

שלמה  מאת  והערות  זרות  המלות  וביאור  מבערזן  המהרש"ם 

באבער. פירוש חשק שלמה, מהמו"ל שלמה יאודה ס"ט בהגאון 

ס.-וואראהל  פריעדלענדער.  מכונה  הספרדי,  זצ"ל  מהר"ם 

(סאיני), תרס"ז (1907). [9], עח; [1], מז דף. 34 ס"מ. נייר איכותי. 

ובלויה.  חלקית  מנותקת  עור  חצי  כריכת  וכתמים.  קרעים  מעט 

אודות הזיוף והזייפן, ראה עוד: קטלוג "קדם", מכירה 8 פריט 

137; תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0308377.

פתיחה: $150

320. Talmud Yerushalmi Kodshim 
(Forged) – Tractates Chulin-Bechorot
Talmud Yerushalmi Seder Kodshim, Part 2, 
Tractates Chulin-Bechorot, with glosses of the 
Maharsham of Berzan and explanation of rare words 
and comments by Shlomo Buber. Commentary 
Cheshek Shlomo, published by Shlomo Ye'uda son 
of the Maharam the Sefardi Freidlander. Seini, 1907. 
[9], 78; [1], 47 leaves. 34cm. High quality paper. Few 
tears and stains. Half leather binding, partially 
detached. About the forgery and the forger, see: 
Kedem Catalogue, Auction 8 Item 137; Bibliography 
Institute CD, Listing 0308377.

Opening Price: $150

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 translation in 
twenty eight volumes and for that purpose he gath-
ered approbations and subscribers from all corners 
of the world, Jews and Gentiles.
In 1834 Feiner was granted an approbation by the 
Chatam Sofer, who immediately retreated and re-
moved 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 ad-
ditional information regarding this matter see: Rabbi 
Y. Goldhaber, Yerushateinu, 3, 2009, pages 310-333].
Hebrew and German. [8], 16 pages. 24,64, 87 leaves. 
42.5cm. White Regal paper. Good-fair condition. 
Foxing and slight moth damage. Old binding. 

Opening Price: $150
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321. הודעא גלויה – ווהראן, תער"ב - פולמוס 
הסילאנדרי

"קול קורא - הודעא גלויה" - כרוז על איסור החיטים לפסח 

יוסף  חיים  מרבי  סילאנדרי.  הנקראים  ברחיים  הנטחנים 

מאמאן ראש אב בית דין ווהראן [אורן]. חשון תער"ב (1911). 

עם חותמתו וחותם בית דינו.

כל  את  הסעיר  לפסח,  החיטים  כשרות  אודות  זה  פולמוס 

יהדות צפון-אפריקה כשבראש האוסרים עמד רבה של קהילת 

שהוציא  נאיים  בן  משה  חיים  רבי   - הרחמ"ן  הרב  ג'יברלטאר, 

כנגדו  תרע"ג).  טחנה" (ירושלים  וקול  תחינה  הספר "קול  את 

הובאו  בו  תרע"ה)  (תונס  הרועים"  צעקת  "קול  הספר  יצא 

אותו  מתחילת  ידוע  ולא  נדיר  כרוז  לפנינו  המתירים.  דעות 

פולמוס, בו מוזכרים שמות הרבנים האוסרים: בתי הדין בירו־

שלים חברון וצפת. רבני טיטוואן, גיבלטר, טאנגר, פאס, ספרו, 

מאקנס, רבאט, מראקש, מוגאדור, "מעלת הרב המקובל האלדי 

חסידא קדישא ופרישא... מגן דוד אביחצירא הי"ו", ועוד. דף 

מודפס 32 ס"מ. מצב טוב, קמטי קפלים. לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $250

321. An Open Notice – Oran, 1911 – 
Silandry Controversy
"Proclamation – an Open Notice" – a proclamation 
of the prohibition of wheat for Pesach, ground in 
millstones called Silandry. By Rabbi Chaim Yoseph 
Maman Rabbi of Oran. Cheshvan 1911. With his 
stamp and the stamp of his Beit Din. 
This controversy about the kashrut of wheat for 
Pesach raged throughout North African Jewry. The 
Rabbi of Gibraltar, HaRav HaRachaman – Rabbi 
Chaim Moshe ben Na'im who published the book 
Kol Techina V'Kol Tachana (Jerusalem 1913) stood 
at the head of the rabbis who prohibited the wheat. 
In opposition to his stand, the book Kol Tza'akat 
HaRo'im was published (Tunis 1915) presenting the 
opinion of those who permitted the wheat. Here we 
have a rare and unknown proclamation from the 
beginning of that controversy where the names 
of the rabbis who prohibit the wheat are men-
tioned: The batei din of Jerusalem and Sefad, the 
rabbis of Tetouan, Gibraltar, Tanger, Pas, Sefrou, 
Meknes, Rabat, Marakech, Mogador, "The Rav 
HaMekubal… Magen David Abuchatzera", etc. A 
printed leaf 32cm. Good condition, fold creases. 
Bibliographically unknown. 

Opening Price: $250

322. 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 זלמן מלאדי [בעניין 

הויכוח עם הגר"א]. קניגסברג, [תרי"ח 1858]. 

כידוע, ה"ויכוח" בין החסיד למתנגד, המתואר בספר בהרחבה, 

לא התקיים במציאות והוא נכתב כולו על ידי חסיד חב"ד בשם 

רבי יעקב קאדאניר על מנת להצדיק את שיטת החסידות. 

כרוך עם: מסלת ישרים. וורשא, תרי"ז 1856 (ללא דף השער); 

 .[1859 [תרי"ט  [קניגסברג],  הגר"א.  הגהות  עם  כלה,  מסכת 

בדף  [חור  דף.  לח  העבודה:  מצרף  דף;   [2] כד,  ישרים:  מסילת 

האחרון]; מסכת כלה: כד דף. [בדף אחד קרע עם חסרון טקסט]. 

322. Mitzraf HaAvoda – First Edition 
Mitzraf HaAvoda “a debate which lasted seventy 
two years between two giants of the generation, 
one from the Hassidic sect and the other from the 
sect of the Mitnagdim…”, includes a letter by Rabbi 
Shneur Zalman of Lyady [concerning the debate 
with the Vilna Ga’on]. Koenigsberg, [1858]. 
As known, the “debate” between the Hassid and the 
Mitnaged, described in the book at length, never 
really occurred and was actually written by a Chabad 
Hassid by the name of Rabbi Ya’akov Kadanir for the 
purpose of justifying the Hassidic approach.
Bound with: Mesillat Yesharim. Warsaw, 1856 
(without title page); Kallah tractate, with glosses 
of the Vilna Ga’on. [Koenigsberg], [1859]. Mesillat 
Yesharim: 24, [2] leaves; Mitzraf HaAvoda: 38 leaves. 
[Hole in last leaf]; Kallah tractate: 24 leaves [one leaf 
torn with missing text]. 18.5cm. Fair condition. Stains. 
Wear and tear. Worn binding. 

Opening Price: $180

18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים ובלאי. כריכה בלויה.

פתיחה: $180
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323. וויכוח רבה – ויכוח על החסידות בין ה"נודע 
ביהודה" לרבי יעקב שמשון משפיטובקא

וויכוח רבה, מעשה נורא ונפלאה... שהיה אצל הה"ג... מו"ה 

יעקב שמשון משעפעטיווקע עם כבוד הה"ג... יחזקאל סג"ל 

איוואר  ידוע].  לא  [מחבר  ביהודה...",  נודע  בעהמה"ס  לנדא 

(רומניה), תר"צ [1930].

יעקב  רבי  האדמו"ר  בין  ויכוח  כעין  ספרו  את  ערך  המחבר 

שמשון משפיטובקא, מגדולי ראשוני החסידות, לבין ה"נודע 

ביהודה", על צדקת דרכה של החסידות ועל כבודו של הספר 

טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.   [4] ומחברו.  יוסף"  יעקב  "תולדות 

כתמים. קרעים ודבק נייר. כרוך בכריכה. עותק ספריה לשעבר.

פתיחה: $120

324. עץ חיים / אגרת וכוח והשלום
הורוויץ  איש  הכהן  חיים  רבי  ע"י  שנדפסו  חיבורים  שני 

מירושלים.

1. עץ חיים, חלק א, על אמירת שלום להקב"ה ואמירת שלום 

לחבירו. ירושלים, תרפ"ה [1925].

החסידים  מחנה  על  זכות  לימוד  והשלום,  וכוח  2. אגרת 

רבי  האדמו"ר  מאת  המחנות,  בין  שלום  לעשיית  וקריאה 

מנחם מנדל שניאורסון [בעל ה"צמח צדק"]. ירושלים, תרפ"ז 

[1927]. נדפס לראשונה, "למען השתדלות... להגיע למטרתי 

והן  חסידים  בעד  הן  חיים'...  'מקור  בשכונת  ישיבה...  לבנות 

בעד מתנגדים...". 

2 חוברות מהודקות יחד, ללא כריכה או שער מעטפת. [3], יב; 

יב דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים קלים. סימני קיפול.

פתיחה: $120

323. Viku’ach Raba – Argument 
Regarding Hassidism between the Noda 
BeYehudah and Rabbi Ya’akov Shimshon 
of Shepetivka 
Viku’ach Raba, “awe-inspiring debate… which 
took place between Rabbi Ya’akov Shimshon of 
Shepetivka and the honorable… Rabbi Yechezkel 
Segal Landau author of Noda BeYehudah…”, [un-
known author]. Uioara de Sus (Romania), [1930].
The author arranged his book in the form of a 
debate between the Admor Rabbi Ya’akov Shimshon 
of Shepetivka, among the greatest pioneers of 
Hassidism, and the Noda BeYehudah, in respect to 
the righteousness of Hassidism and the high esteem 
of the book Toldot Ya’akov Yosef and its author. 
[4] leaves. 19.5cm. Good condition. Stains. Tears and 
paper glue. Bound. Ex-library copy

Opening Price: $120

324. Etz Chaim / Igeret Viku’ach 
HaShalom 
Two compositions printed by Rabbi Chaim 
HaCohen Ish Horowitz from Jerusalem. 
1. Etz Chaim, part 1, concerning the greeting of the 
Almighty and one’s fellow man. Jerusalem, 1925.
2. Igeret Viku’ach HaShalom, viewing the Hassidic 
sect in a favorable light and a plea for peace be-
tween the sects, by the Admor Rabbi Menachem 
Mendel Schneerson [author of Tzemach Tzedek]. 
Jerusalem, 1927. First printed, “for the purpose of 
achieving my goal of establishing a yeshiva… in the 
Mekor Chaim neighborhood… for both Hassidim 
and Mitnagdim…”. 2 booklets stapled together, with-
out binding or title cover. [3], 12; 12 leaves. 22.5cm. Fair 
condition. Stains, minor tears. Folding marks. 

Opening Price: $120

323324



154 | מרץ 2011

326. קנאת ציון / מחולת המחניים - ספרים נגד 
הרפורמה

הרפור־ אסיפת  החלטות  נגד  מחאה  חיבור  ציון,  1-2. קנאת 

מים בבראונשווייג ובו מכתבי מחאה מרבני ארץ ישראל. רבי 

ישראל משה חזן. אמשטרדם, תר"ו [1846].

כרוך עם: "מכתב לאחינו בית ישראל" [ספר תורת הקנאות], 

אסיפת  נגד  והונגריה,  פולין  הולנד,  גרמניה,  רבני  מכתבי   37

הרפורמים בבראונשווייג. [אמשטרדם, תר"ה 1845]. 

תר"ד  תמוז  בחודש  נערכה  הראשונה  הרפורמים  אסיפת 

325. דער סאנזער צדיק - תולדות ה"דברי חיים" 
ופולמוס צאנז-סדיגורא 

ראקער.  יהושע  האלברשטאם.  חיים  ר'  צדיק,  סאנזער  דער 

וינה, תרפ"ז (1917).

"...זיין לעבען... זיין גאונות אין נגלה אין נסתר, ביז די מורא־

דיגע מחלוקת סאנז און סאדאגורע" [=חייו ומעשיו, חסידותו 

וגאונותו, ועל המחלוקת הנוראה של צאנז עם סאדיגורה].

קליוולנד,  וועלט"  "אידישע  העתון  עורך  ע"י  נכתב  הספר 

הדפוס  בבית  מניו-יורק,  ספרים  הוצאת  ע"י  ונדפס  ארה"ב 

בוינה. [4 דף], 225, [1] עמ'. 20 ס"מ. מצב בינוני, דפים מנות־

קים. סימני עש. לא כרוך.

פתיחה: $120

326. Kin'at Tzion / Mecholat 
HaMachanayim – Books Opposed to the 
Reform Movement
1-2. Kin'at Tzion, a composition of protest 
against the meeting of the reform movement in 
Braunschweig with letters of protest by the rabbis 
of Eretz Yisrael. Rabbi Yisrael Moshe Chazan. 
Amsterdam, 1846.
Bound with: "A letter to our brothers Beit Yisrael" 
[Torat Hakna'ut], 37 letters by rabbis from Germany, 
Holland, Poland and Hungary against the meet-
ing of the reform movement in Braunschweig. 
[Amsterdam, 1845].
The first reform meeting took place in the month 
of Tamuz 1844 in Braunschweig, Germany, where it 
was announced that "corrections" to Jewish law and 
the siddur would be made. In response, the heads 
of the Amsterdam officers for the Holy Land, Rabbi 
Lehran and Rabbi Frintz, fought back by writing 
letters to all the great rabbis of the generation. They 
then publicized the responses they received in the 
book Torat Hakna'ot which they printed in two edi-
tions, one on its own with a title page and additional 
leaves and the other as an appendix to Kin'at Tzion, 
as in the copy before us. [1], 17 leaves; 2-33 leaves. 
25cm. Good condition. Torn and detached binding.

325. Der Sanzer Tzadik – A Biography 
of the “Divrei Chaim” and the Sanz - 
Sadigura Polemic 
Der Sanz Tzadik, Rabbi Chaim Halberstam. 
Yehoshua Rocker. Vienna, 1917. 
“[About] His life, his deeds, his righteousness and 
genius and the terrible polemic between Sanz and 
Sadigura”.
The book was written by the editor of the “Yiddishe 
Welt” journal in Cleveland, USA and was printed 
by a New York publishing house, at a printing press 
in Vienna. [4] leaves, 225, [1] page. 20cm. Fair condi-
tion, detached pages. Moth marks. Unbound. 

Opening Price: $120

עריכת  על  הוכרז  ובה  שבגרמניה,  בראונשווייג  בעיר   (1844)

ראשי  התגייסו  ובסידור התפילה. בתגובה  בהלכה  "תיקונים" 

להשיב  פרינץ,  ור"א  לעהרן  רצ"ה  באמשטרדם,  הפקוא"מ 

מלחמה, הריצו מכתבים לכל גדולי הדור, ופרסמו את מכתבי 

התשובה שקיבלו בספר "תורת הקנאות", אותו הדפיסו בשתי 

נוספים,  ודפים  מעטפת  שער  עם  בנפרד  האחת  מהדורות, 

והשניה כנספח לספר "קנאת ציון", כמו בעותק שלפנינו. [1], 

יז דף; ב-לג דף. 25 ס"מ. מצב טוב. כריכה קרועה ומנותקת.

3. שו"ת מחולת המחניים. לחיזוק מנהגי ישראל ומנהגי בתי 

ישראל  רבי  ציורים).  עם  אסטרונומיה,  עניני  (כולל  כנסיות. 

 .1859 תרי"ט  פרשבורג,  סערעד).  דוד  (ר'  יפה  מרגליות  דוד 

חותמות רבי שמעון מנחם מנדל ווארניק בן מוהר"י מקוטנא. 

שתי הגהות ארוכות (קצוצות) בכת"י. [1], פ דף, [חסר 3 דף?]. 

19 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש ובלאי.

פתיחה: $150

3. Responsa Mecholat Hamachanayim. To rein-
force Jewish customs and customs of synagogues. 
(Includes matters of astronomy, with illustrations). 
Rabbi Yisrael David Margaliot Yaffe (Rabbi David 
Sered). Pressburg, 1859. Stamps of Rabbi Shimon 
Menachem Mendel Varnik of Kutno. Two long (cut 
off) handwritten glosses. [1], 80 leaves, [3 leaves miss-
ing?]. 19cm. Fair-poor condition, moth damage and wear.

Opening Price: $150
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327. מלחמת מצוה / אוהב שלום - קונטרסי 
פולמוס - סיגעט 

האר־ קהל  "שלחמו  מצוה.  מלחמת  ספר  עם  גלוי,  1. מכתב 

שתקנו  התקנות  כל  ולבטל  להרוס  הקמים  נגד  טהאדאקסען 

 .1888 [תרמ"ט]  מ[רמרוש]-סיגעט,  והצדיקים...".  הגאונים 

 ,[4] קכב-קכט,   ,[12] קח-קט,   ,[18] פו-פט,   ,[24] ב-סא,   ,[2]

קלו-קנז, [2] דף. 25.5 ס"מ. מצב טוב.

2. אוהב שלום, יו"ל במצות קהל עדת ישורון ספרדים דק"ק 

מ[רמרוש]-סיגעט. סיגעט. [תר"ן 1889]. 16 עמ'. 19 ס"מ. נייר 

יבש, מצב בינוני, פגיעות והדבקות נייר. 

מחלוקת  סיגעט  בעיר  התלקחה  תרמ"ג-תר"ן  השנים  בין 

סוערת בין החרדים בקהילה שהצטרפו ללשכה האורתודוק־

סית בפעסט, לבין "קהל ספרדים" [חסידים המתפללים בנוסח 

שסירבו  מאחר  "סטטוס-קוו"  קהילת  בתור  שנרשמו  ספרד] 

לקבל את מרות הלשכה האורתודוקסית בבודפשט, שראשיה 

היו מבית מדרשו ה"אשכנזי" של החתם סופר. בשנת תרמ"ח 

יצא לאור בלבוב קונטרס "אוהב משפט" - "דברי ריבות אשר 

בעיר סיגעט...", ע"י "קהל עדת ספרדים דק"ק סיגעט". 

מצוה",  "מלחמת  ספר  לאור  יצא  זה  לקונטרס  בתגובה 

אח"כ  ונכללו  בנפרד  הופצו   - קונטרסים  קונטרסים  (נדפס 

שלפנינו).  בספר  הפגינציה  שיבושי  פשר  מכאן  אחד,  בספר 

בקהלה  שצדדו  ואדמו"רים  רבנים  מכתבי  נכללו  בקונטרס 

האורתודקסית.

לאחר מכן, נדפס בתגובה קונטרס "אוהב שלום", ובו מכתבי 

ישורון  עדת  "קהל  של  בזכותם  המצדדים  ואדמו"רים  רבנים 

ספרדים".

פתיחה: $180

327. Milchemet Mitsva / Ohev Shalom – 
Polemic Pamphlets – Sighet
1. Michtav Patu'ach, with the book Milchemet 
Mitsva. “[A battle] fought by the Orthodox com-
munity against those who are attempting to destroy 
and remove the regulations established by the 
Geonim and the Righteous…”. Marmaros–Sighet, 
1888. [2], 2-61, [24], 86-89, [18], 108-109, [12], 122-129, 
[4], 136-147, [2] leaves. 25.2cm. Good condition.
2. Ohev Shalom, published by the order of the Adat 
Yeshurun Sephard congregation of Marmaros–
Sighet, [1889]. 16 pages. 19cm. Dry paper, fair condi-
tion, damages and glued paper.
Between the years 1883-1890 the city of Sighet 
witnessed a great polemic which opposed the 
Chareidim of the community who had joined the 
Orthodox Bureau of Pest against the “Sephard 
Community” [Chasidim who pray according to 
the Sephard ritual] who signed themselves up as 
a “Status-quo” community since they rejected the 
authority of the Budapest Orthodox Bureau, which 
was led by the “Ashkenazi” Beit Midrash of the 
Chatam Sofer. In 1888, a pamphlet was published in 
Lvov called “Ohev Mishpat” – “Matters of dispute 
in the city of Sighet…”, which was published by the 
“Sephard community of Sighet”.
The book “Milchemet Mitsva” was published as a 
reaction to that pamphlet, (it was published one 
pamphlet at a time, the pamphlets were spread 
separately and were later made into a book, hence 
the faulty pagination of the book). The pamphlets 
include letters from Rabbis and Admorim who 
sided with the Orthodox community.
The “Ohev Shalom” pamphlet was then published 
as a reaction and includes letters from Rabbis and 
Admorim who sided in favor of the “Adat Yeshurun 
Sephardim” congregation.

Opening Price: $180

328. מחאה על התפלגות הקהילה בקלויזנבורג, 
תרפ"ב

התפלגות  נגד  ווארשא",  בעיר  הרבנים  "ועד  רבני  מחאת 

הקהלה האורתודוקסית בקלוז'. [עמוד מוסף לעיתון "פולקס 

עברית   .[1922 תרפ"ב  אב  (פרשבורג),  ברטיסלבה  צייטונג", 

וגרמנית.

"הגיעה לידינו חוברת קטנה בשם משפט צדק בדבר הריבות 

בקלויזנבורג,  הראשית  האורתודוקסית  הקהילה  שבין 

ממנה  שנפרדה  [חסידים]  ספרד  האורתודוקסית  והקהלה 

התפ־ סיבת  כי  עולה  חוברת  אותה  מתוך  האחרונה...".  בעת 

רדות החסידים מן הקהילה הראשית נעשתה בגלל שראשיה 

התחברו ל"כת הציונים". ועל כך באה מחאת רבני וורשא: "...

לדבר  הציונית,  המפלגה  של  בזכותה  להפוך  באים  אנו  אין 

ההסתדרות  בתוך  נמצאים  אמנם  ואם  בגנותה...  או  בשבחה 

הציונית הכללית הרבה חפשים, יש גם רבים, שאינם נופלים 

ביראת שמים ודקדוקי המצוות מכל היהודים החרדים. וכאן 

ישראל...  כלל  מתוך  הציונים  כל  את  ומוציאים  רבנים  באים 

הנשמע כדבר הנורא הזה?!...". 2 עמ', 31 ס"מ, מצב טוב-בינוני, 

קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $100
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329. הרצאת המנהל אגודת הרבנים – סלובקיה, 
תרפ"ד 

וירא  ד'  ביום   - הרבנים  אגודת  המנהל  "הרצאת  קונטרס 

אר"ש".  "לוח  השם  מופיע  העמודים  בכותרות  תרפ"ד". 

הרבנים  "אגודת  חותמת  עם  תרפ"ד].  סלובקיה?,  [טרנוב? 

."Slovakei החברים

דברי פולמוס נגד לשכת האורתודוקסים בפרעסבורג, שעוזרים 

לקהלות פשרניות ו"ציוניות" בסלובקיה, ואינם רוצים להתאחד 

הדברים  בתחלת  השו"ע.  עפ"י  הנוהגות  תורניות  קהלות  עם 

הספד לרבנים מראשי האגודה שנפטרו בחודש אחד: רבי יצחק 

דייטש הרב דק"ק סטארי-דיאללא ורבי שלום יונג הרב דק"ק 

ווערבאווצע. נשלח בדואר. טז עמ'. 24.5 ס"מ. מצב טוב. 

נדיר, לא רשום בתקליטורי הביבליוגרפיות. ראה חומר מצורף.

פתיחה: $120

330. שני כרוזים על פרשת "משפט פורים" של הרב 
קוק

בפורים  ה"הצגה"  פרשת  בעקבות  היסטוריים,  כרוזים  שני 

לילדים,  שבהצגת-פורים  התפרסם  כאשר   ,(1932) תרצ"ב 

שנערכה בבית כנסת "בתי ברוידא" בירושלים ע"י ארגון "חנוך 

לנער" [צעירי אגודת ישראל - תורה ויראה], חולל כבודו של 

הרב הראשי הראי"ה קוק, בהצגת משפט והוצאה להורג של 

הרב. 

הכהן  שלמה  רבי  אביב-יפו,  תל  מרבני  בחיל,  קרי  1. כרוזא 

אהרונסון ורבי בן ציון חי עוזיאל. ב' ניסן תרצ"ב. דפוס ארץ 

ישראל [ירושלים]. "...תועבה נעשתה בישראל ובירושלם על 

ידי צעירים המתחנכים בבתי תלמוד תורה...".

2. ברור דברים, לעמדת הרה"ג הבד"צ של "הועד האשכנזי" 

ו"אגדת ישראל" דפה לענין "משפט הרצח". מכתבו של הרב 

שמחה בונם ווערנער להראי"ה קוק, מתאריך א' ניסן תרצ"ב, 

בענין פרשה זו. דפוס ארץ ישראל [ירושלים].

2 כרוזים, 35 ס"מ. מצב טוב-מאד.

פתיחה: $120

329. Lecture Delivered by the Head of 
the Rabbinical Association – Slovakia 
1924 

“Lecture Delivered by the Head of the Rabbinical 
Association – Fall 1924” pamphlet. [Tarnow? 
Slovakia? 1924]. With the ink stamp of the “Agudat 
Ha-Rabbanim Ha-Chaverim Slovakei”.
Polemic against the Pressburg Orthodox Council, 
which supports “Zionistic” and “more open” com-
munities in Slovakia, and refuses to unite with the 
Toranic communities who follow the rules of the 
Shulchan Aruch. The lecture begins with a eulogy 
of the several rabbis, leaders of the association, 
who had passed away that month: Rabbi Yitzchak 
Deutsch and Rabbi Shalom Young. Was sent by 
mail. 16 pages. 24.5cm. Good condition. Rare, not 
recorded in the Bibliography Institute CD. See en-
closed material.

Opening Price: $120

328. Protest Against Community Split 
in Klausenburg, 1922 
Rabbinical protest of "Warsaw Va'ad HaRabbanim", 
against the splitting of the Orthodox community 
in Klausenburg. [Appendix to newspaper Folks 
Zeitung, Bratislava (Pressburg), Av 1922. Hebrew 
and German. 
"A small booklet by the name of Mishpat Tzedek 
has reached our hands. It concerns the contro-
versy between the Orthodox community Sefarad 
[Chassidim] who have recently split…". From that 
booklet it seems that the Chassidim split from the 
main community because their leaders joined the 
"Zionist cult" and this was protested by the Warsaw 
rabbis: "…we do not come to justify the Zionist 
party, to praise or disparage it… and even if in 
the General Zionist Organization there are many 
non-religious Jews, there are also many who do 
not lack fear of Heaven and meticulously fulfill 
all mitzvot like all charedi Jews. And here rabbis 
come and remove all Zionists from Klal Yisrael… 
Who has heard of such a terrible thing?!…". 2 pages, 
31cm. Good-fair condition, minor tears to margins. 

Opening Price: $100

329330
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330. Two Proclamations on Affair of 
"The Purim Trial" of Rabbi Kook
Two historic proclamations following the Purim 
"play" (1932), when it became public that in a Purim 
play for children in the Beit Knesset of "Batei Broide" 
in Jerusalem performed by the Chinuch LaNa'ar 
organization [Tzi'erei Agudat Yisrael – Torah and 
Yir'ah], the honor of the Chief Rabbi Yitzchak 
HaCohen Kook was defiled, in a play about a trial 
and execution of the rabbi.
1. A Proclamation by the rabbis of Tel Aviv-Yaffo, 
Rabbi Shlomo HaCohen Aharonson and Rabbi 
Benzion Chai Uziel. The 2nd of Nissan 1932. Eretz 
Yisrael printing [Jerusalem]. "…an abomination 
has been done in Yisrael and in Jerusalem by 
youngsters educated in Talmudei Torah…".
2. A Clarification of Matters, of the position of 
the Badatz of the Va'ad HaAshkenazi and Agudat 
Yisrael about the "Murder Trial". A letter by Rabbi 
Simcha Bunim Werner to Rabbi Kook, dated the 
first of Nissan 1932, about this affair. Eretz Yisrael 
[Jerusalem] printing.
2 proclamations, 35cm. Very good condition. 

Opening Price: $120

331. כרוזים על דעת הרב מבריסק בענין הבחירות 
זאב  יצחק  (רבי  מבריסק  הרב  מרן  דעת  בענין  כרוזי-פולמוס 

תש"ך- [ירושלים,  בבחירות.  השתתפות  על  סולובייציק) 

תשכ"א בערך].

דעתו  את  להביע  הגרי"ז  מרן  סירב  לארץ-ישראל  בואו  מאז 

לכנסת  הבחירות  לקראת  בבחירות.  ההצבעה  בענין  בפומבי 

תש"ך  חשון  בב'  שנערכו  המקומיות  ולרשויות  הרביעית 

בערב  מבריסק  הרב  של  הפתאומית  פטירתו  [לאחר   (1959)

מבריסק  מהרב  שנמסר  מכתב  נתפרסם  תש"ך],  יום-כפור 

בשלהי תמוז תשי"ט לתמיכה ברשימת "אגודת ישראל", תוכן 

בעת  הגרי"ז,  שפרסם  כרוז  של  מיידיש  תרגום  הוא  המכתב 

תרפ"ח.  הקהילה היהודית בבריסק בשנת  הבחירות להנהלת 

ישראל"  ש"אגודת  בתנאי  המכתב,  את  מסר  מבריסק  הרב 

פרסום  לאחר  המזרחי.  חוגי  עם  דתית"  ל"חזית  תצטרף  לא 

מכתב זה, נוצר פולמוס גדול עם חוגי "נטורי קרתא" ו"העדה 

הגרי"ז  תמך  לא  ומעולם  הדבר,  ששקר  שטענו  החרדית", 

בהצבעה ל"כנסת" הציונית. לפנינו שלשה כרוזים בענין זה.

של...  יחסו  לכל  ומפורסם  ...ידוע   - הרב  כבוד  על  1. "מנדין 

ביתו  באי  שכולנו,  בזמן  בו  להציונות...  זיע"א  מבריסק  מרן 

תלמידיו ומקורביו, ידענו ברור שכל זה בדותא ושקר גמור...". 

ציטוטים  עם  כרוז   - זה?!"  את  זה  המכחישים  2. "שנים 

מרבי  מכתב  לעומת  קוטלר,  אהרן  ורבי  לורנץ  הרב  ממכתבי 

עמרם בלויא, מנהיג "נטורי קרתא". 

3. "השקפת מרן הגאב"ד מבריסק זיע"א על ענין הבחירות" 

- כרוז בהדפסת סטנסיל, ובו תמליל שיחה של הרב מבריסק, 

עם רבי אברהם ראטה חבר הנהלת העדה החרדית בירושלם. 

3 כרוזים, גודל משתנה, מצב טוב, משתנה. 

פתיחה: $150

331. Proclamations Regarding 
Elections – The Opinion of the Brisker 
Rabbi
Controversial proclamations of the opinion of the 
Brisker Rabbi (Rabbi Yitzchak Ze'ev Soloveitchik) 
on participation in the elections. [Jerusalem, c. 
1960-1961].
From his arrival to Eretz Yisrael, the Brisker Rabbi 
refused to publicly express his opinion on voting 
in the elections. A short while before the elections 
for the fourth Knesset and for the municipalities 
in Israel which took place on the 2nd of Cheshvan 
1959 [after the sudden demise of the Brisker Rabbi 
on the day before Yom Kippur 1960], a letter given 
by the Brisker Rabbi in Tamuz 1959 in support of 
Agudat Yisrael was publicized. The content of the 
letter was a Yiddish translation of a proclamation 
that Rabbi Soloveitchik publicized at the time of 
elections in the Jewish community in Brisk in 1928. 

He gave the letter on the condition that Agudat 
Yisrael would not join the Religious Front with the 
Mizrachi parties. After this letter was publicized, 
a great controversy arose with the Neturei Karta 
and the Eida HaChareidit who claimed that the 
proclamation is false and the Brisker Rabbi never 
supported voting for the Zionist Knesset. We have 
here three proclamations on this matter.
1. "For the honor of the Rabbi one is to be banned 
- …the attitude of Maran of Brisk to Zionism is well 
known to all… at the time that all of us, his dis-
ciples and close companions clearly knew that all 
this is deceit and complete falsehood…". 
2. "Two that contradict one another?!" – A proc-
lamation with quotes from the letters written by 
Rabbi Lorentz and Rabbi Aharon Kotler, in oppo-
sition to a letter by Rabbi Amram Blau, leader of 
Neturei Karta. 
3. "The attitude of Maran Ga'avad of Brisk to the 
elections" – A stencil print proclamation of a con-
versation The Brisker Rabbi had with Avraham 
Roth a member of the management of the Eidah 
HaChareidit of Jerusalem. 
3 proclamations, varied size, good condition, varied.

Opening Price: $150
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332. אוסף פרסומים וכרוזים - נטורי קרתא
רחוב  ומנשרי  פנימיים  מנשרים  ומסמכים,  פרסומים  אוסף 

[פאשקוילים] מחוגי "נטורי קרתא" ו"העדה החרדית" בירוש־

לים. רוב הכרוזים מהשנים תש"י-תשכ"ה בערך. 

ושמירת  שבת  שמירת  היהדות,  לחיזוק  שונים  כרוזים  מהם: 

הקמת  נגד  וההפגנות  מהמלחמה  ומנשרים  מודעות  כשרות; 

איסור  על  הקודש;  עיר  בירושלים  מעורבת  שחיה  בריכת 

ההשתתפות בבחירות וחובת ההיבדלות מכספי משרד החינוך; 

קבלת  באבטחת  הציונית  המשטרה  השתתפות  על  מחאה 

הפנים לאדמו"ר מסאטמר; 3 גליונות "העדה לחבריה"; מכתב 

רבני "ועד ידידי העדה החרדית - לונדון", לרבי משה פרוש נגד 

הקמת הבד"צ של "אגודת ישראל", הרבנים החותמים (בדפוס 

מכונת כתיבה) הם: רבי א' שלעזינגער, רבי יצחק טוביה ווייס, 

רבי גדליה שניידער ועוד. 23 פריטים. גודל ומצב משתנים. חלק 

מהמנשרים והמכתבים, נעשו בהדפסת סטנסיל, למטרת הפצה 

פנימית ומצומצמת, [רובם פרסומים נדירים ולא ידועים].

פתיחה: $200

332. Collection of Publications and 
Proclamations – Neturei Karta
Collection of publications and documents, notices 
and wall posters from the Neturei Karta and the 
Eida HaCharedit in Jerusalem. The majority of the 
proclamations are from the years 1950 to 1965. 
Among them: various proclamations for the 
strengthening of Judaism, Shabbat and Kashrut 
observance; notices and posters from the war and 
from demonstrations in opposition to the construc-
tion of a mixed swimming pool in Jerusalem; the 
prohibition to participate in the elections and the 
obligation to refrain from accepting funds from 
the Ministry of Education; protest concerning the 
participation of the Zionist police in securing the 
reception of the Satmar Rebbe; 3 issues of “HaEida 
LeChavereha”; letter of the rabbis of the “Committee 
of Associates of the Eida HaCharedit – London”, to 
Rabbi Moshe Porush in opposition to the estab-
lishment of the Badatz Agudat Israel, signed by 
(typewritten): Rabbi A. Schlesinger, Rabbi Yitzcahk 
Tuvia Weiss, Rabbi Gedalya Schneider and others. 
23 items. Various sizes and conditions. Some of the 
posters and letters were stenciled, for the purpose of 
limited internal distribution [the majority are rare and 
bibliographically unknown publications]. 

Opening Price: $200

332
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333. דער רבי און דער שטן
דער רבי און דער שטן, סאטמאר און די נטורי קרתא אין זייער 

מלחמה אויף מדינת ישראל, מאת חיים ליבערמאן. ניו-יורק, 

תשי"ט 1959. יידיש.

פולמוס על דרכם של אנשי סטמר ונטורי קרתא. נדיר ביותר. 

לפי המסופר, שרדו מעט עותקים מספר זה, מאחר ורוב המה־

דורה עלתה באש ע"י חסידי סאטמר.

חוברת זו כוללת 132 עמ', שנה קודם לכן נתפרסמה חוברת 

דומה, עם כותרת המשנה "וועגן די סאטמארער נטורי קרתא 

און מדינת ישראל", שכללה 52 עמ' בלבד. בשולי השער נכתב: 

ומתוק־ חדשה  מהדורה  אויפלַאגע" –  פַארגרעסערטע  "נייע 

נת. [2], 132 עמ'. 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $120

333. Der Rebbe Un Der Satan
Der Rebbe Un Der Satan, Satmar un de Neturei 
Karta in zer milchama oif Medinat Yisrael, by 
Chaim Liberman, New-York, 1959. Yiddish.
Polemic about Satmar-Neturei Karta ideology. 
Very rare, only few copies of this booklet remain, 
since most were burned by Satmar Chassidim.
This booklet has 132 pages. One year before, a simi-
lar booklet was publicized, with sub-title "Vegen 
di Satmarer Neturei Karta un Medinat Yisrael that 
had only 52 pages. On title page margins: "Naye 
fargreserte Oiflage" – new corrected edition. [2], 132 
pages, 21.5cm. Very good condition.

Opening Price: $120

334. הרב גורן ופסק-דינו בנושא הממזרים – כרזה 
ועתון, תשל"ג

של  בעניינם  גורן  הרב  של  פסק-דין  בעקבות  פרסומים  שני 

כיוון  כממזרים,  הרבניים  בתי-הדין  ע"י  שהוכרזו  ואחות,  אח 

שאמם התחתנה באיסור בלא להתגרש מבעלה הראשון. פסק 

הדין התיר להם לבוא בקהל ישראל ע"י פקפוקים שונים על 

תוקף גיורו של האב. פסק זה הביא לשיאו את הקרע בין הרב 

גורן ה"פשרן" לבין החוגים החרדיים.

של  הבד"צ  חברי  מטעם  ענקית  כרזה   – בגדיכם"  1. "קרעו 

"העדה החרדית" בירושלים, רבי יצחק יעקב ווייס, רבי משה 

זלוטניק.  אלי'  ורבי  דושינסקי  משה  ישראל  רבי  פריינד,  ארי' 

גורן  שלמה  הרב  של  פסק-דינו  נגד  תשל"ג.  כסלו  ירושלים, 

הראשית  הרבנות  של  הראשי  לרב  שנבחר  האיש  יצא  "כי   –

 99X70 ."'הציונית לעקור לאוו התורה לא יבוא ממזר בקהל ה

ס"מ. מצב טוב. מקופלת. 

334. Rabbi Goren and his Halachic 
Verdict on the Topic of Illegitimates – 
Placard and Newspaper, 1973
Two publications following Rabbi Goren’s Halachic 
verdict on the case of a brother and a sister who were 
declared Mamzerim by rabbinical courts since their 
mother remarried without divorcing her first hus-
band. The rabbinical verdict allowed them to become 
part of the Jewish community based on several loop-
holes found in the father’s conversion’s status. This 
verdict brought Rabbi Goren (“the compromiser”) 
versus Orthodox circles tear to its climax. 
1. “Kir’u Bigdeichem” – Huge placard on behalf 
of the members of the Jerusalem Badatz, Rabbi 
Yitzchak Ya’akov Weiss, Rabbi Moshe Aryeh 
Freund, Rabbi Israel Moshe Dushinsky and Rabbi 
Elyahu Zlotnik. Jerusalem, winter 1973. Against 
Rabbi Shlomo Goren’s Halachic verdict – “Because 
the man who was appointed as chief rabbi of the 
Zionistic Chief Rabbinical Order has set out to 
uproot the Torah prohibition which forbids illegiti-
mates from becoming part of the Jewish commu-
nity…”. 70X99cm. Good condition. Folded.
2. Special edition of the “Digleinu” journal, Winter 
1973. Titled: “Yahadut Ha-Torah shocked – Rabbi 
Shach Shlita: “this is the burning of the Torah – if 
illegitimate people are free to become part of the 
Jewish community, he [Rabbi Shlomo Goren] 
should be banned from the community”. 44.5cm 
leaf. Good condition. Tears on the margins and wrin-
kles. Few stains.

Opening Price: $100

2. הוצאה מיוחדת של עתון "דגלנו", כסלו, תשל"ג. בכותרת: 

"זעזוע ביהדות התורה – מרן הגר"א שך שליט"א: 'זו שריפת 

התורה – אם הממזרים מותרים לבא בקהל אז הוא אסור לבא 

וקמטים.  בשוליים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   44.5 דף  בקהל'". 

מעט כתמים.

פתיחה: $100
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335. תמונת רבי חיים מצאנז 
 ,(Lazar Krestin) קרסטין לזר  מאת  ציור  מצאנז,  חיים  רבי 

מודפס  חיים".  מה"דברי  הידועה  היחידה  התמונה  על-פי 

על-גבי גלויה.

ה"דברי  בעל  (תקנ"ז-תרל"ו),  מצאנז  הלברשטאם  חיים  רבי 

בינוני.  מצב  ס"מ.   14X9 גלויה  צאנז.  חסידות  ומייסד  חיים" 

בעט  כיתוב  חסרה.  הפינות  אחת  בשוליים,  וקילופים  קמטים 

בצדה האחורי. 

פתיחה: $100

336. תמונות אדמו"רי קרלין
תצלומים של תמונות אדמו"רי קרלין-סטולין. 

צילום  (עם  מקרלין-סטולין  פרלוב  ישראל  רבי  תמונת 

אלימלך  אברהם  רבי  האדמו"רים:  בניו  תמונות  חתימתו); 

ורבי  יעקב,  רבי  אשר,  רבי  [מסטולין],  משה  רבי  [מקרלין], 

 6 השואה].  לאחר  שנותר  האחים  מששת  [האחרון  יוחנן 

תמונות, גודל גלויה. מצב טוב.

פתיחה: $150

335. Photograph of Rabbi Chaim of 
Sanz 
Rabbi Chaim of Sanz, drawing by Lazar Krestin, 
based on the only known picture of the “Divrei 
Chaim”. Printed on a postcard.
Rabbi Chaim Alberstam of Sanz (1797-1876), author 
of the “Divrei Chaim” and founder of the Sanz 
Chasidut. 9X14cm postcard. Fair condition. Wrinkles 
and folding around the edges, one corner is missing. 
Pen writing on verso.

Opening Price: $100

336. Photographs of Admorim of 
Karlin 
Photographs of Admorim of Karlin-Stolin. 
Photograph of Rabbi Yisrael Perlov of Karlin-Stolin 
(with photocopy of his signature); photographs of 
his sons the Admorim: Rabbi Avraham Elimelech 
[of Karlin], Rabbi Moshe [of Stolin], Rabbi Asher, 
Rabbi Ya’akov, and Rabbi Yochanan [the last of the 
six brothers who remained after the Holocaust]. 6 
photographs, postcard size. Good condition. 

Opening Price: $150

תמונות
Photographs

337. תמונת האדמו"ר מסוקולוב
תמונה עם רישום בכת"י: "האדמו"ר מסוקולוב ר' יצחק זעליג 

מרגענשטערין זצ"ל בשנת ת"ש".

ת"ש,  (תרכ"ו-חשון  מורגנשטרן  זעליג  יצחק  רבי  האדמו"ר 

מנדל  מנחם  לרבי  בן  אחר  בן  תב-תד),  עמ'  לחסידות  אנצ' 

גדולי  מועצת  חבר  בסוקולוב,  ישיבה  וראש  אדמו"ר  מקוצק, 

התורה וממנהיגי יהדות פולין לפני השואה. 13X8.5 ס"מ. מצב 

טוב. [הרישום בכת"י עם מריחת דיו].

פתיחה: $120

337. A Photograph of the Rebbe of 
Sokolov 
A photograph with handwritten inscription: "The 
Rebbe of Sokolov R' Yitzchak Zelig Morgenstern in 
1940.
Rebbe Yitzchak Zelig Morgenstern (1866-Cheshvan 
1940, Encyclopedia L'Chassidut pages 402-404), 
direct descendent of Rabbi Menachem Mendel of 
Kotzk, Rebbe and Rosh Yeshiva in Sokolov, a member 
of Mo'etzet Gedolei HaTorah and a leader of Polish 
Jewry before the Holocaust. 8.5X13cm. Good condi-
tion. [The inscription is handwritten with ink smear].

Opening Price: $120

338. תמונת האדמו"ר מגור בעל "אמרי אמת" 
בעל  אלטר  מרדכי  אברהם  רבי  מגור,  הזקן  האדמו"ר  תמונת 

בניו וחסידיו. [קרלסבד -  ביער, כשלצדו  הולך  אמת".  "אמרי 

פולין, שנות התר"ץ - 14X9 .[1930 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

335336337
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338. Photograph of the Admor of Gur, 
Author of Imrei Emet 
Photograph of the elderly Admor of Gur, Rabbi 
Avraham Mordechai Alter, author of Imrei Emet. 
Strolling in the woods, accompanied by his sons 
and Hassidim. [Carlsbad – Poland, 1930’s]. 14X9cm. 
Very good condition. 

Opening Price: $100

339. תמונת האדמו"ר מגור על סיפון האניה
תצלום של תמונת האדמו"ר מגור, רבי אברהם מרדכי אלטר, 

סיפון  על  יושב   ,[1936 תרצ"ו  [בשנת  אמת",  ה"אמרי  בעל 

האניה, בדרכו לארץ-ישראל. 18X24 ס"מ. מצב טוב. מעט נקבי 

עש זעירים. 

פתיחה: $100

339. The Admor of Gur - Photograph 
on the Ship Deck 
Photograph of the Admor of Gur, Rabbi Avraham 
Mordechai Alter, author of the “Imrei Emet”, [in 
1936], sitting on the deck of a ship on his way to 
Israel. 24X18cm. Good condition. Few, slight moth holes.

Opening Price: $100

340. אלבום תמונות מהכנסיה הגדולה החמישית - 
ירושלים, תשכ"ד

של  החמישית  הגדולה  מהכנסיה  רבות  תמונות  עם  אלבום 

"אגודת ישראל" העולמית. ירושלים, קיץ תשכ"ד 1964.

גדולי  "מועצת  חברי  והרבנים  האדמו"רים  נראים  בתמונות 

התורה" מארץ-ישראל ומארצות חו"ל. 

בין הרבנים אפשר לראות את דמות דיוקנם של: האדמו"רים 

רבי  סורוצקין,  זלמן  רבי  ועוד.  בויאן  אוז'רוב,  גור,  מויזניץ, 

אליהו לופיאן, רבי יחזקאל סרנא, רבי יחזקאל אברמסקי, רבי 

בנימין מנדלזון מקוממיות, רבי רפאל ברוך טולדנו, רבי חיים 

שמואלביץ, רבי שלמה זלמן אוירבך ורבי יוסף שלום אלישיב. 

רבי אליעזר גולדשמידט, רבי אליעזר סילבר, רבי יעקב רודרמן, 

ועוד  בארץ-ישראל].  היחידי  [בביקורו  פינשטיין  משה  רבי 

תמונות   160 ציבור.  ואישי  התורה  גדולי  של  דמויות  עשרות 

משתנים  ומצב  בגודל  תמונות]  להזמנת  [המיועדות  "סקיצה" 

(גודל ממוצע 5X9 ס"מ). על חלק מהתמונות מחיקות או רישום 

עבודת  כריכתו  שעל  באלבום,  נתונות  התמונה.  מס'  של  בעט 

מתכת עם סמלי "ארגון שארית הפליטה בישראל, ברגן בלזן".

פתיחה: $600

340. Photograph Album of the Fifth 
Great Assembly – Jerusalem, 1964
Album containing many photographs of the in-
ternational Fifth Great Assembly of Agudat Israel. 
Jerusalem, summer 1964.
The photographs depict the Admorim and rabbis; 
members of the Council of Torah Sages from Eretz 
Israel and abroad. 
The portraits of the following rabbis appear: 
the Admorim of Vizhnitz, Gur, Ozerov, Boyan 
and others. Rabbi Zalman Sorotzkin, Rabbi 
Eliyahu Lopian, Rabbi Yechezkel Sarna, Rabbi 
Yechezkel Abramski, Rabbi Binyamin Mendelson 
of Komemiyut, Rabbi Refael Baruch Toledano, 
Rabbi Chaim Shmuelevitz, Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach and Rabbi Yosef Shalom Elyashiv. Rabbi 
Eliezer Silver, Rabbi Ya’akov Ruderman, Rabbi 
Moshe Feinstein [on his only visit to Israel], as 
well as dozens of other great Torah personalities 
and public figures. 160 sketched photographs [for 
the purpose of ordering photographs] in various sizes 
and conditions (average size 9X5cm). Some of the pho-
tographs have erasures or notations in pen listing the 
photograph number. Placed within an album whose 
binding is ornamented with crafted metal with 
symbols of “Israel She’erit HaPleita Organization, 
Bergen Belsen”. 

Opening Price: $600
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341. אלבום תמונות ממעמד "הקהל" בהר ציון, סוכות תשי"ג
אלבום תמונות מחגיגת "זכר למצוות הקהל", סוכות תשי"ג.

מעמד זה נערך בהר-ציון בירושלים, מוצאי שנת השמיטה תשי"ב, בתאריך י"ז בתשרי (6.10.52), 

רחבי  מכל  אנשים  ואלפי  ציבור  אישי  נוספים,  רבנים  לישראל,  הראשיים  הרבנים  בהשתתפות 

בן  הרב  אונטרמן,  יהודה  איסר  הרב  הרבנים:  נראים  בתמונות  במעמד.  להשתתף  שהגיעו  הארץ 

ציון חי עוזיאל, רבי אריה לוין ורבנים נוספים. [אודות מעמד זה, ראה חומר מצורף].

תמונות נוספות, מהן תמונות של הרב אונטרמן, בקטיף אתרוגים ובבימת "הקפות עם" במוצאי 

החג. 16 תמונות, גודל ומצב משתנים (רוב התמונות בגודל 12X18 ובמצב טוב). נתונות באלבום 

עם תבליטי נחושת של מגדל דוד וחומות ירושלים.

פתיחה: $350

341. Photograph Album from the "Hakhel" Assembly on Mt. 
Zion, Sukkot 1953 
Photograph album from the “Hakhel” celebration, Sukkot 1953. 
This gathering took place on Mr. Zion in Jerusalem, upon the termination of 
the 1952 Shmita year, on the seventeenth of Tishrei (October 6, 1952), with the 
participation of the chief rabbis of Israel, additional rabbis, pubic figures and 
thousands of people who came from all corners of the Land to partake in the 
gathering. The photographs depict the rabbis: Rabbi Iser Yehudah Unterman, 
Rabbi Ben Zion Chai Uziel, Rabbi Aryeh Levine and additional rabbis. [For ad-
ditional information related to this assembly see attached material].
Contains additional photographs, including photographs of Rabbi Unterman, 
picking citrons and standing on the Bimah [in synagogue] on the end of 
Simchat Torah. 16 photographs, various sizes and conditions (the majorities of the 
photographs are 18X12cm. and are in good condition). Placed within an album with 
copper embossments of David’s Citadel and the Jerusalem Walls. 

Opening Price: $350
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342. עוללות הבציר - הקדשת המחבר - הגהות
ספר עללת הבציר, חידושי הלכה ואגדה לפי סדר הפרשיות, 

רבי יוסף צבי הירש מפרשיטיק. ליוורנו, [תקל"ט 1779]. 

יוסף  כה"ר  "למעלת...  מזרחי  בכת"י  הקדשה  הספר  בשער 

בכ"ר גבריאל הכהן מאתי המחבר".

שתי הגהות ארוכות בכת"י מזרחי [אחת מהן חתומה: "הצעיר 

בכת"י  אחת  והגהה  נר"ו"],  בנשתי  בן  אברהם  בכר  מאיר 

אשכנזי [חתומה: ב.ש.].

מפרשיטיק,  זלמן  שלמה  ב"ר  הירש  צבי  יוסף  רבי  המחבר: 

אב"ד מרגלין (הסמוכה לפוזנא). הקדמת הספר הינה המקור 

היחיד לתולדותיו, וממנה עולה כי סבל מהלשנה שבעקבותיה 

בקהילות  ברבים  דרש  נדודיו  במהלך  מעירו.  לברוח  נאלץ 

מגדולי  רבה  להערכה  וזכה  ואנגליה,  הולנד  הונגריה,  פולין, 

התורה שפגשו בו. כך הגיע גם לליוורנו, בה הדפיס את ספרו. 

אליהו  כרבי  הספרדים,  חכמי  בקרב  במיוחד  התקבל  הספר 

חידושי  את  המביאים  ואחרים,  חי",  איש  ה"בן  מני,  סלימאן 

"הרב עוללות הבציר". 

342. Olelot HaBatzir – Author's 
Dedication – Glosses 
Olelot HaBatzir, novella of halacha and aggada ac-
cording to the order of the weekly portions, Rabbi 
Yoseph Zvi Hirsh of Przytyk. Livorno, [1779].
On title page a dedication in Oriental handwriting 
"to Yoseph son of Gavriel HaCohen from me the 
author".
Two long glosses in Oriental handwriting [one is 
signed: "Meir the firstborn of Avraham Benishti"], 
and one gloss is in Ashkenazi handwriting [signed 
B. S.].
The author: Rabbi Yoseph Zvi Hirsh son of Shlomo 
Zalman of Przytyk, Rabbi of Margalin (adjacent to 
Poznan). The introduction of the book is the only 
source of his history, and it tells that someone in-
formed on him which forced him to flee from his 
city. In his wanderings, he gave sermons in com-
munities throughout Poland, Hungary, Holland 
and England and great Torah scholars that he met 
held him in high esteem. In this manner, he also 
reached Livorno where he printed his book. The 
book was warmly received especially by the Sefardi 
scholars, such as Rabbi Eliyahu Sliman Mani, the 
Ben Ish Chai and others that quote the novella of 
"The Rav Olelot HaBatzir".
The dedication of the author written in Oriental 
handwriting is interesting since we are talking 
about an Ashkenazi rabbi. Possibly, he learned this 
writing or requested someone else to write the dedi-
cation for him.
[2], 70 leaves. 29cm. Good-fair condition. Stains, Moth 
damage. Tears to margins. Worn cardboard covers. 

Opening Price: $200

הקדשות
Dedications

343. הלכה רווחת - הקדשת המחבר העיוור 
ספר שו"ת הלכות קטנות [למהר"י חאגיז], חלק א, עם פירוש 

תרנ"ה  ירושלים,  אלקלעי.  ציון  בן  רבי  מאת  רווחת",  "הלכה 

התורה  "זאת  ספרדי:  בכת"י  הקדשה  הספר  בשער   .[1895]

מנחה טהורה... [שם המקבל גורד ונמחק מהדף]... ממני אני 

המחבר ס"ט".

הגאון רבי בן ציון אלקלעי (נולד תרי"ח, אוצר הרבנים 3898). 

למרות  אך  עיניו,  מאור  את  איבד  שמונה  בגיל  במרוקו,  נולד 

בנגלה  גאון  חכם  לתלמיד  הפך  ושינון  לימוד  בזכות  זאת, 

וחיבר  בחברון  חמד"  ה"שדי  של  דינו  בית  חבר  היה  ובנסתר. 

מפיו,  תלמידו  או  בנו  כתבו  ספריו  את  ספרים.  מתשעה  יותר 

וכפי הנראה גם הקדשה זו נכתבה בשמו על פי הוראתו.

וקרעים  עש  נקבי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   31 דף.  עז   ,[3]

במספר דפים. פגימה בשולי שני דפים ראשונים [עם חסרון קל 

בטקסט]. כריכת קרטון.

פתיחה: $120

לאור  מעניינת,  מזרחי  בכת"י  הכתובה  המחבר  הקדשת 

העובדה כי מדובר ברב אשכנזי. ייתכן והמחבר למד כתיבה זו, 

או שביקש מאדם אחר לכתוב עבורו את ההקדשה.

קרעים  עש.  פגעי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.  דף. 29  ע   ,[2]

בשולי דפים. כריכת קרטון בלויה.

פתיחה: $200
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344. שדי חמד - הקדשה עם חותמת המחבר
כולל  שני],  [כרך  ראשון  חלק  דינים,  אסיפת  חמד,  שדי  ספר 

אותיות א-ב-ג, מאת רבי חיים חזקיהו מדיני. וורשא, [תרנ"א] 

1891. מהדורה ראשונה.

עם חותמת המחבר, ומילוי  מודבק  דף הקדשה  לשער  מעבר 

בכת"י סופר. ניתן ל"הרב המובהק... אלעזר מזרחי". בהוספה 

("חלק  הראשונים  הכרכים  שני  נשלחים  כעת  כי  צויין  בכת"י 

אליו  יישלח  השלישי  הכרך  וכי  דינים")  ו"אסיפת  הכללים" 

את  גם  לו  אשלח  "אי"ה  הצנזורה:  ידי  על  אישורו  לאחר 

השלישי דברי חכמים שכבר נגמר בדפוס... רק שעוד לא יצא 

בהכשר מיד מבקר הספרים מיד המלך". [4], 3-7, 4-568 עמ'. 

32 ס"מ. מצב טוב, כתמים. סימני עש. כריכת חצי-עור בלויה.

פתיחה: $100

345. כור מצרף האמונות – הקדשת רבי רחמים 
דילרוזה

כוללים  "וכוחים  האמת,  ומראה  האמונות  מצרף  כור  ספר 

שאלות... שמקשים עלינו הנוצרים על תורתנו...", בצורת ויכוח 

בין יהודי לנוצרי, מאת רבי יצחק לופיס. מץ, [תר"ז 1847].

344. Sde Chemed – Dedication with 
Author's Stamp 
Sde Chemed, a collection of laws, Part 1 [Volume 
2], contains Entries Aleph-Bet-Gimmel, by Rabbi 
Chaim Chizkiyahu Medini. Warsaw, 1891. First 
edition.
Pasted on verso of title page, dedication leaf with 
author's stamp and filled in with scribal hand-
writing. Given to 'the Rabbi… Elazar Mizrachi". 
Handwritten addition notes that the two first vol-
umes are now being sent (Chelek HaKlalim and 
Asefat Dayanim) and the third volume will be sent 
after approval of censor: "G-d willing, I will also 
send the third volume of scholarly work which 
has already been printed… just has not yet been 
approved by the king's censor". [4], 3-7, 4-568 pages. 
32cm. Good condition, stains. Moth marks. Worn 
semi-leather binding. 

Opening Price: $100

345. Kur Matsref HaEmunot – 
Inscription by Rabbi Rachamim 
Di’la’rosa 
Kur Matsref HaEmunot and Mareh HaEmet, “argu-
ments and queries… which the Christians pose on 
our Torah…”, in the form of an argument between 
a Jew and Christian, by Rabbi Yitzchak Lupis. Metz, 
[1847].
Upon [second] title page inscription in his 
handwriting, signature and stamp, of Rabbi 
Rachamim Di La-Rosa (passed away in 1890, 
Otzar HaRabbanim 17745), among the greatest 
Torah giants of Jerusalem, sent as rabbinic emis-
sary to Italy and the Balkans, to “the great rabbi of 
Ankona… Rabbi Yitzchak Ashkenazi… rabbinical 
emissary of Hebron”. 
Stamp of Rabbi “Chaim… Rosenberg rabbi and 
Dayan in Ankona”. 
[6], 108 leaves. 27cm. Good condition. Many stains and 
signs of wear. Bound with title cover. Wide margins 
uncut upon printing. Two leaves bound upside down. 

Opening Price: $120

343. Halachah Rovachat – Inscription 
by the Blind Author  
Halachot Ketanot Responsa [by the Maharil 
Chagiz], section 1, with Halachah Rovachat com-
mentary, by Rabbi Ben Zion Alkalai. Jerusalem, 
[1895]. Inscription in Sephardic handwriting upon 
title page of book: “This Torah is a tribute [name of 
recipient scratched off and erased from leaf]… from 
me, the author”. 
The Ga’on Rabbi Ben Zion Alkalai (born in 1858, 
Otzar HaRabbanim 3898). Born in Morocco, lost his 
eyesight at the age of eight, nevertheless, due to dili-
gent study and review become a great Torah scholar 
in the revealed and concealed facets of Torah. Was 
a member of the Beit Din of the "Sdeh Chemed" in 
Hebron and composed over nine books. His books 
were written either by his son or disciple by his oral 
dictation, and apparently this inscription as well 
was written by his instruction.
[3], 77 leaves. 31cm. Good condition. Stains. Moth 
holes and tears on number of leaves. Defects on mar-
gins of first two leaves [with minor omission of text]. 
Cardboard binding. 

Opening Price: $120

346. ספר משכנות לאביר יעקב – ירושלים, תרמ"א 
- הקדשת המחבר

ספר משכנות לאביר יעקב, חידושים על מסכת תמיד, דרושי 

קבלה, מכתבי והסכמות רבנים על הדלקת נרות ע"י המחבר 

בכותל המערבי ובקבר שמעון הצדיק. מרבי הלל משה מעשיל 

גלבשטיין. ירושלים, תרמ"א (1881). 

בעמוד השער [השני] הקדשה בכתב ידו, חתימה וחותמת, של 

 ,(17745 הרבנים  אוצר  תר"ן,  (נפטר  לא-רוזא  די  רחמים  רבי 

ל"הרב  ולבלקן,  לאיטליה  כשד"ר  נשלח  ירושלים,  מגדולי 

הגדול באנקונא... ר' יצחק אשכנזי... שד"ר חברון".

חותמת רבי "חיים... רוזנברג רב ומו"ץ בעי"ת אנקונא".

עם  נכרך  ובלאי.  רבים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   27 דף.  קח   ,[6]

דפים  שני  בדפוס.  נחתכו  שלא  רחבים  שוליים  מעטפת.  שער 

נכרכו הפוך.

פתיחה: $120
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346. Sefer Mishkenot L’Abir Ya’akov – 
Jerusalem, 1881 – Inscription of Author 
Mishkenot L’Abir Ya’akov, Chiddushim on Tamid 
tractate, Drushei Kabbalah, letters and approba-
tions of rabbis concerning the lighting of candles 
by the author at the Western Wall and Shimon 
HaTzadik's tomb. By Rabbi Hillel Moshe Meshil 
Gelbstein. Jerusalem, (1881). 
Handwritten inscription, in Rashi letters, by author 
upon title page of book, “gift to the honorable 
Rabbi Menachem… Chief Av-Beit-Din of Eden, 
from the author Hillel Moshe Meshil”. 
The Kabbalist Rabbi Hillel Moshe Meshil Gelbstein 
(1832-1869), among the disciples of the Admor the 
Saraf of Kotzk and the Admor the Tzemach Tzedek 
of Lyubavichi. Immigrated to Jerusalem in 1868, 
was greatly involved in the Torah of the Temple, 
and in his interesting books spurred people to 
observe the Mitzvah of preserving the Temple. He 
hired guards to protect the Temple and lit many 
candles at the Western Wall. 
This interesting composition is a blend of: 
Chiddushim on Tamid tractate, Drushei Kabbalah, 
spurring of enthusiasm for the respect of the 
Temple and lighting candles at the Western Wall, 
evidence of miracles which occurred at the grave of 
Shimon HaTzadik, letters of Admorim and rabbis, 
and more. 2, [4], 3-59 leaves. 32cm. Fair-poor condi-
tion. Dry and stained paper, moth damage. Binding 
with leather spine, damaged. Rare. [His compositions 
were printed one section at a time, between the 
years 1870 and 1906], S. HaLevi 373. 

Opening Price: $150

היא  "מנחה  רש"י,  באותיות  בכת"י  המחבר  הקדשת  בשער 

שלוחה לידיד ה' ועמו כבוד הרב מנחם... ראב"ד דק"ק עדאן 

יע"א מאתי המחבר הלל משה מעשיל". 

(תקצ"ב- גלבשטיין  מעשיל  משה  הלל  רבי  המקובל  הגאון 

ומתלמידי  מקוצק  "השרף"  האדמו"ר  מתלמידי  תרכ"ט), 

לירושלים  עלה  מליובאוויטש.  צדק"  ה"צמח  בעל  האדמו"ר 

בספריו  ועורר  המקדש,  בתורת  הרבה  עסק  תרכ"ח,  בשנת 

המעניינים לקיום מצות שמירת המקדש. היה שוכר "שומרים" 

ה'  לכבוד  רבים  נרות  מדליק  והיה  המקדש  לכבוד  ששמרו 

בכותל המערבי. 

בספר מעניין זה בלולים יחד: חידושים על מסכת תמיד, דרושי 

בכותל,  הנרות  והדלקת  המקדש  לכבוד  התעוררות  קבלה, 

רבנים  מכתבי  הצדיק,  שמעון  בקבר  ניסים  מעשי  על  עדות 

בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   32 דף.  ג-נט   ,[4] ב,  ועוד.  ואדמו"רים, 

נייר יבש ומוכתם, פגעי עש. כריכה עם שדרת עור, פגועה. נדיר. 

[חיבוריו נדפסו חלקים-חלקים, משנת תר"ל עד שנת תרס"ו], 

ש' הלוי 373.

פתיחה: $150

347. דפוסי ירושלים – שלשה ספרים עם הקדשות
חי  משה  שלום  רבי  השו"ע,  סדר  על  שו"ת  לב,  1. ישמח 

[שמ"ח] גאגין. ירושלים, [תרל"ח 1878]. (ש' הלוי 307), (בדף 

צבי  יעקב  רבי  להאדמו"ר  המחבר  בכת"י  הקדשה  השער: 

מפאריסוב).

2. אזור אליהו, ומעט מספר קרבן אליהו, רבי אליהו האתמרי. 

המו"ל  בכת"י  הקדשה  השער  ירושלים, [תרנ"ד 1894]. (בדף 

347. Jerusalem Printings – Three Books 
with Dedications  
1. Yismach Lev, responsa on the Shulchan Aruch, 
Rabbi Shalom Moshe Chai Gagin. Jerusalem, [1878]. 
(S. HaLevi 307), (Title page contains handwrit-
ten inscription by the author to the Admor Rabbi 
Ya’akov Zvi of Parisov). 
2. Ezor Eliyahu, and a small portion of the 
book Korban Eliyahu, Rabbi Eliyahu HaItmari. 
Jerusalem, [1894]. (Handwritten inscription by the 
publisher Rabbi Gedaliahu Klein of Safed, upon 
title page of book). 
3. Daber El HaAm, strengthening of Judaism, 
bound with: Mateh Shimon, third section, responsa 
and Chiddushim, by Rabbi Shimon Halpern. 
Jerusalem, [1930]. (Lengthy handwritten inscrip-
tion by author upon page preceding title page). 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

רבי גדליהו קליין מצפת).

שמעון,  מטה  עם:  כרוך  היהדות,  חזוק  על  העם,  אל  3. דבר 

חלק שלישי, שו"ת וחידושים, מאת רבי שמעון הלפרין. ירו־

שלים, [תר"ץ 1930]. (בדף לפני השער: הקדשה ארוכה בכתב 

יד המחבר).

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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348. פרי עץ הגן - הקדשת המחבר רבי יעקב קצין
א-ב, תולדות רבני ירושלים וארם- עץ הגן, חלקים  ספר פרי 

הרש"ש  סידור  עפ"י  ראש-השנה  כונות  כללי  קיצור  צובה, 

הגדול  הדין  בבית  דיין  קצין,  שאול  רבי  בן  יעקב  מרבי  ועוד. 

לעדת הספרדים. ירושלים, תרצ"א 1931.

וחידודי  חידות  בינה",  "אמרי  הספר  נדפס  הספר  באמצע 

חי"),  איש  ה"בן  תמונת  (עם  מבגדאד  חיים  יוסף  לרבי  תורה, 

עם פתרונות מהמחבר רבי יעקב קצין.

 ,[9] וחתימתו.  ידו  בכתב  המחבר  הקדשת  לשער,  מעבר 

ס"מ.  עמ'. 20.5  עמ'; 56  סד  עמ';  ג-קלד  פורטריט,  ב-קיח; [2], 

נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, דפים מנותקים, סימני עש קלים, 

כתמים קלים. כריכה מנותקת ללא שדרה.

פתיחה: $120

348. Pri Etz HaGan – Inscription of 
Author Rabbi Ya’akov Katzin
Pri Etz HaGan, sections 1-2, biography of rabbis of 
Jerusalem and Aram Tzova, summary of the laws 
pertaining to prayer intentions for Rosh HaShana 
according to the prayer book of the Rashash [Rabbi 
Shalom Sharabi] and others. By Rabbi Ya’akov son 
of Rabbi Shaul Katzin, Dayan in the great Sephardic 
Beit Din. Jerusalem, 1931. 
The book Imrei Binah, which consists of Torah rid-
dles and quizzes, by Rabbi Yosef Chaim of Baghdad 
is included in the middle of the book (including the 
photograph of the Ben Ish Chai) with solutions by 
the author, Rabbi Ya’akov Katzin.
A handwritten and signed inscription by the author 
appears on the reverse side of the title page. [9], 
2-118; [2], portrait, 3-134 pages; 64 pages; 56 pages. 
20.5cm. Quality paper, good-fair condition, detached 
leaves, minor moth stains, minor stains. Detached 
binding without spine. 

Opening Price: $120

349. ספרים עם הקדשות המחברים 
אוסף ספרים עם הקדשות בכת"י המחברים: 

1. קול יעקב, דרושים ופרפראות על התורה. ליוורנו, תרי"ב 

(1852). הקדשה בכת"י וחתימת המחבר, הגאון רבי יעקב רקח 

(תק"ס-תרנ"א, מרבני טריפולי).

2. פרי החג, חידושים בהלכות פסח. אונגוואר, תרל"א 1871. 

ברודא  אברהם  רבי  הגאון  המחבר  בכת"י  (קצוצה)  הקדשה 

ברעזנא)  אב"ד  סופר",  ה"חתם  תלמיד  (תקפ"ה-תרמ"ב, 

ל"האברך כש"ת מו"ה אליעזר דייטש נ"י".

3. עבודת הכהן, חקרי הלכה ושו"ת. ווארשא, תרמ"ט 1889. 

(לא כרוך, מצב בינוני-גרוע). הקדשה בכת"י המחבר, הגאון רבי 

הלל דוד הכהן טריויש אב"ד ווילקי (תר"א-תרס"א - מגדולי 

תלמידי ישיבת וואלוז'ין).

 .(1927) תרפ"ז  ירושלים,  העזר.  אבן  שו"ע  על  לב,  4. חכם 

ליב  יהודה  חיים  רבי  הגאון  המחבר  וחתימת  בכת"י  הקדשה 

המקובלים  ישיבת  וראש  מייסד  (תרמ"ח-תשי"ד,  אויערבאך 

"שער השמים").

גודל ומצב משתנים, נזקי עש.

פתיחה: $180

349. Books with Dedications from the 
Authors
Collection of books with handwritten dedications 
by the authors:
1. Kol Ya’akov, Bible interpretations and teach-
ings. Livorno, 1852. Author’s handwritten dedica-
tion and signature, the Gaon, Rabbi Ya’akov Rokach 
(1800-1891, of the Tripoli Rabbis).
2. Pri Ha-Chag, Innovative Commentaries on 
the Laws of Passover. Uzhgorod, 1871. Author’s 
handwritten (cut) dedication, by the Gaon Rabbi 
Avraham Broda (1825-1882, disciple of the Chatam 
Sofer, Av Beit Din of Brezno) to “Eliezer Deutsch”.
3. Avodat Ha-Kohen, Halachic research and 
responsum. Warsaw, 1889. (Unbound, fair-poor 
condition). Author’s handwritten dedication by the 
Gaon Rabbi Hillel David Ha-Kohen Treivish, Av 
Beit Din of Wilki. (1841-1901- of the greatest stu-
dents of the Volozhin Yeshiva).
4. Chacham Lev, about the Shulchan Aruch Even 
Ha-Ezer. Jerusalem, 1927. Author’s handwrit-
ten dedication and signature by the Gaon Rabbi 
Chaim Yehuda Leib Auerbach (1888-1954, founder 
and leader of the Kabbalistic Yeshiva “Sha’ar 
Ha-Shamayim”).
Varying sizes and condition, moth damage.

Opening Price: $180

348
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350. אוסף ספרים עם הקדשות המחברים 
אוסף ספרים עם הקדשות בכת"י הרבנים המחברים:

חתום:  לא  (רישום  תרמ"ט.  ווילנא,  שו"ת.  שלמה,  בנין   (1

"מנחה היא שלוחה", בכת"י המחבר רבי שלמה הכהן מווילנא). 

(טנביצקי).  טנא  שלמה  רבי  הרמב"ם.  על  שלמה,  ברכת   (2

ירושלים, תשי"ז. 3-8) אשל אברהם, ששה חלקים. רבי אברהם 

דחיי, השארת  רזא  תרצ"ז-תשי"ז. 9)  תל-אביב,  ניימרק.  יעקב 

הנפש. רבי זאב אריה רבינר. תל-אביב, תשי"ג. 10) הגיוני מוסר, 

אשר,  שבילי   (11 תשכ"ט.  ירושלים,  ברוק.  בן-ציון  רבי  ח"ג. 

 (12 תש"ך.  תל-אביב,  רוזנבוים.  אשר  רבי  הרמב"ם.  בתורת 

הדרני אשר, רבי אשר רוזנבוים, תל-אביב, תשכ"ד. 13) ברכות 

מבוא   (14 תשי"ב.  ניו-יארק,  פייבלזון.  משה  ברוך  רבי  משה, 

שמואל  רבי  וכתובים.  שבנביאים  והאזהרות  המצוות  בענין 

רבי  ציצית.  יוסף,  מחנה   (15 תשכ"ח.  ירושלים,  הומינער. 

רבי  גנוזה.  חמדה  חנניה יוסף אייזנבך. ירושלים, תשל"ט. 16) 

גייסטיקע   (17 תשכ"ח.  בני-ברק,  דייטש.  מנחם-מנדל  יעקב 

שטארלן. רבי אברהם מ' הערשבערג. מקסיקו, תשכ"ז. 

מההקדשות  כמחצית  משתנים.  ומצב  גודל  ספרים.   17 סה"כ 

בחתימת המחברים בשמותיהם.

פתיחה: $240

351. אהבת אמת – פראג, תקפ"ט - הקדשת המחבר 
לרבי נחום טריביטש

אהבת אמת, חלק ראשון, דרושים באגדה, עם: פעולת אמת, 

תקפ"ט  פראג,  קוידער.  ליב  שמואל  רבי  הש"ס,  סוגיות  על 

הגדול  "להרב  המחבר:  בכת"י  הקדשה  הספר  בשער   .1828

טריביטש  נחום  מו"ה  כבוד  המפורסם  הגאון  הכולל  החכם 

אב"ד דק"ק פרוזטיץ מאת המחבר".

אב"ד  (תקכ"ו-תקצ"ח),  קוידער  ליב  שמואל  רבי  הגאון 

ראב"ד  תקצ"ה  משנת  שבבוהמיה,  ובודוויז  טאבור  בקהילות 

בפראג. תלמיד-חבר לרבי בצלאל רנשבורג [בספר זה הדפיס 

הספד שנשא עליו]. מחבר שו"ת "עולת שמואל" ועוד. מקבל 

פרוס־ אב"ד  אז  (תקל"ט-תר"ב),  טריביטש  נחום  רבי  הספר, 

על  ה"קובץ"  ספר  מחבר  ניקלשבורג.  אב"ד  מכן  ולאחר  טיץ 

 ,[5] טרייביטש".  נחום  ר'  ו"שו"ת  ירושלים"  הרמב"ם, "שלום 

נ; [1], יח דף [שער נפרד ל"פעולת אמת"]. 23 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. כריכת קרטון ללא שדרה.

פתיחה: $150

350. Book Collection with Authors’ 
Dedications 
Book collection with handwritten dedications by 
their [Rabbi] authors:
1) Binyan Shlomo, responsum. Vilna, 1889. 
(Unsigned inscription: “Mincha Hi Shelucha”, in 
the author’s – Rabbi Shlomo Ha-Cohen of Vilna – 
handwriting). 2) Birkat Shlomo on Maimonides. 
Rabbi Shlomo Tene (Tenvitski). Jerusalem, 1957. 
3-8) Eshel Avraham six volumes. Rabbi Avraham 
Ya’akov Neumark. Tel-Aviv, 1937-1957. 9) Raza De-
Chayei, Hash’arat Ha-Nefesh, Rabbi Ze’ev Aryeh 
Rabiner. Tel-Aviv, 1953. 10) Hegyonei Musar, Third 
section. Rabbi Ben Zion Brook. Jerusalem, 1969. 11) 
Shevilei Asher on Maimonides’ teachings. Rabbi 
Asher Rosenbaum. Tel-Aviv, 1960. 12) Hadraney 
Hashem, Rabbi Asher Rosenbaum. Tel-Aviv, 1964. 
13) Birkot Moshe, Rabbi Baruch Moshe Feivelson. 
New York, 1952. 14) Mavo Be-Inyan Ha-Mitsvot 
Veha-Hazharot Sheba-Nevi’im U-Ketuvim. Rabbi 
Shmuel Hominer. Jerusalem, 1968. 15) Minchat 
Yosef, Tzitzit. Rabbi Chananya Yosef Eisenbach. 
Jerusalem, 1979. 16) Chemda Genuza. Rabbi 
Ya’akov Menachem Mendel Deutsch. Bnei Brak, 
1968. 17) Geistike Shtorlen. Rabbi Avraham 
Hershberg. Mexico, 1967.
Total: 17 books. Varying size and condition. About half 
of the dedications are signed with the authors’ names.

Opening Price: $240

351. Ahavat Emet – Prague, 1828 – 
Inscription of Author to Rabbi Nachum 
Tribitsh 
Ahavat Emet, first section, Drushim in Aggadah, 
including: Pe’ulat Emet on the Sugiyot of the 
Shas, Rabbi Shmuel Leib Koider. Prague, 1828. 
Handwritten inscription by author upon title page: 
“To the great wise rabbi, the famous genius, the 
honorable Rabbi Nachum Tribitsh Av Beit Din of 
Prostitz, by the author”. 
The Ga’on Rabbi Shmuel Leib Koider (1766-1838), 
Av Beit Din of the Tauber and Bodviz congregations 
in Bohemia, chief Av Beit Din of Prague from 1835. 
Disciple-associate of Rabbi Bezalel Rensberg [in this 
book he printed an eulogy said for him]. Author of 
Olat Shmuel responsa and more. Recipient of the 
book, Rabbi Nachum Tribitsh (1779-1842), at that 
time Av Beit Din of Prostitz and later on Av Beit Din 
of Nikelsburg. Author of the books Kovetz on the 
Rambam, Shlom Yerushalayim and Rabbi Nachum 
Tribitsh Responsa. [5], 50; [1], 18 leaves [separate title 

page for Pe’ulat Emet]. 23cm. Good condition. Stains. 
Cardboard binding missing spine. 

Opening Price: $150 351
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352. דברי חיים, איידטנקונן, תרל"ג - הקדשת 
המחבר

ספר דברי חיים, שו"ת ודרושים, רבי חיים זאב וואלף מירוש־

לים, איידטקוהנען, תרל"ג 1872. מהדורה יחידה.

הסכמות רבות מגדולי דורו: המלבי"ם, רבי אליהו גוטמכר, רבי 

בצלאל הכהן מווילנא, רבי עזריאל הילדסהיימר ועוד. מכתב 

ממשה מונטיפיורי.

המחבר:  בכת"י  הקדשה  בשער  המחבר.  של  שונות  חותמות 

"מנחה שלוחה היא מאתי בעהמ"ח יחי', נדבה לבהמ"ד מו"ה 

הנגיד רבי פישל לאפין הכהן בפעה"ק ירושלם ת"ו...". תיקו־

נים בכת"י. (שני שערים, חסר שער ראשון) [5],ו-נב דף. 28 ס"מ. 

מצב בינוני, בלאי בשוליים. לא כרוך.

נדפס  ההסכמות  דף  תרל"ג.  בעומר  בל"ג  נסתיימה  ההדפסה 

בשנת תרל"ד, וצורף רק לחלק מהטפסים. אחד מ-15 הספרים 

העבריים שנדפסו באיידטנקונן.

פתיחה: $120

353. מלאכת חרש – מכתב הקדשה מהמחבר
רבי  מאת  לחרשים,  וגיטין  קידושין  דיני  חרש,  מלאכת  ספר 

חרש,  מלאכת  עם:  כרוך  תרל"ה 1874.  ווילנא,  חפץ.  יחזקאל 

חלק שני, וורשא, [תרמ"ה] 1885.

נתן  לרבי  המחבר,  מאת  הקדשה  מכתב  הודבק  הספר  בראש 

אדלר, רבה הראשי של אנגליה, ולבנו ממלא מקומו רבי נפתלי 

אדלר. 

רבי  של  דודו  (תקפ"ח-תרמ"ח),  חפץ  יחזקאל  רבי  המחבר: 

שבלומדי  ומהחשובים  שמח"  "אור  בעל  הכהן  שמחה  מאיר 

נודע  חיים"),  ה"חפץ  למד  גם  (שם  באיישישוק  ה"קיבוץ" 

שדן  הראשון  הוא  זה  ספר  בליטא.  התורה  מגדולי  כאחד 

המצאת  לאחר  לבר-דעת,  דיניו  חרש, שהשתנו  בדיני  והכריע 

השיטה ללמד חרשים מלידה לדבר. 

חלק א:     , [1], 90 עמ'. מצב טוב. חלק ב: 102, [2] עמ'. מצב 

בינוני. נייר יבש, דפים מנותקים. 23 ס"מ. שערי מעטפת לשני 

הספרים. כתמים. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

XI

353. Melechet Cheresh – Letter of 
Inscription by Author 
Melechet Cheresh, laws of Kiddushin and Gittin for 
the hearing-impaired, by Rabbi Yechezkel Chefetz. 
Vilna, 1874. Bound with: Melechet Cheresh, second 
section, Warsaw, 1885. 
Glued to beginning of book letter of inscription by 
the author, to Rabbi Natan Adler, Chief Rabbi of 
England, and to his son and successor Rabbi Naftali 
Adler. 
The author: Rabbi Yechezkel Chefetz (1828-1888), 
uncle of Rabbi Meir Simcha HaCohen author of 
Ohr Same’ach and among the outstanding disciples 
of the Kibbutz in Eišiškės (where the Chafetz Chaim 
studied), well-known as one of the Torah giants of 
Lithuania. This book is the first which discusses 
and determines laws pertaining to the hearing-
impaired, whose rules have undergone changes due 
to the discovery of a method of teaching speech to 
the hearing-impaired from birth. Section 1: XI, [1], 
90 pages. Good condition. Section 2: 102, [2] pages. 
Fair condition. Dry paper, detached leaves. 23cm. Title 
covers to both books. Stains. Worn binding. 

Opening Price: $200

352. Divrei Chaim, 1872 – Author's 
Dedication
Divrei Chaim, responsa and homiletics, Rabbi 
Chaim Ze'ev Wolf of Jerusalem, Chernyshevskoye, 
1872. Only edition.
Many approbations by leading rabbis of his gen-
eration: The Malbim, Rabbi Eliyahu Gutmacher, 
Rabbi Bezalel HaCohen of Vilna, Rabbi Ezriel 
Hildesheimer etc. A letter by Moshe Montefiore. 
Various stamps by author. In author's handwriting 
on dedication title page: "A gift I sent, a donation to 
the Beit Midrash of the Nagid Rabbi Fishel Lapin 
HaCohen in Jerusalem…". Handwritten correc-
tions. (Two title-pages, first title-page missing) [5], 
6-52 leaves. 28cm. Fair condition, wear to margins. 
Unbound. The printing was completed on Lag 
BaOmer 1872. Approbation leaf printed in 1873, 
and attached to only some of the copies. One of the 
15 Hebrew books printed in Chernyshevskoye.

Opening Price: $120
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354. ספרי קהלות יעקב - הקדשה בכת"י המחבר
כרך הכולל ארבעה חלקים מספרי "קהלות יעקב" להגאון רבי 

יעקב ישראל קנייבסקי ה"סטייפלער": חלק שישי, ירושלים, 

ירושלים,  שני  חלק  תרצ"ו;  ירושלים,  ראשון,  חלק  תש"ז; 

תרצ"ח; על מסכת יבמות, בני ברק, תשי"ח.

"לאוצר  המחבר:  של  קדשו  בכת"י  הקדשה  יבמות,  בשער 

הספרים של ישיבת חברון, מאת המחבר". [2] ה-כח דף; [2] מ 

דף; [2], מ דף. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני, סימני שימוש, חותמות 

ומדבקות. כריכה חדשה, פגועה.

פתיחה: $200

354. Kehilot Ya’akov Books – With 
a Handwritten Dedication by the 
Author
Volume which includes four parts of the “Kehilot 
Ya’akov” books by the Gaon Rabbi Ya’akov Israel 
Kanievsky the “Steipler”: Volume Six, Jerusalem, 
1947; Volume One, Jerusalem, 1936; Volume Two, 
Jerusalem, 1938; on the Yevamot tractate, Bnei 
Brak, 1958.
Handwritten dedication by the author on the 
Yevamot title page: “To the Yeshivat Hevron library, 
by the author”. [2] 5-28 leaves; [2] 40 leaves; [2], 40 
leaves. 31cm. Good-fair condition, usage marks, stamps 
and stickers. New, damaged binding.

Opening Price: $200

355. מפתחות האבי עזרי - הקדשה בכת"י וחתימת 
הרב שך

המדרש",  ובית  עזרי  אבי  ספרי  חלקי  לכל  "מפתחות  ספר 

שך,  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הגאון  ספרי  לכל  מפורט  מפתח 

בעריכת רבי צבי יברוב. ירושלים, תשמ"ז [1987].

בדף שלפני השער הקדשה בכתב ידו וחתימתו של הרב שך, 

לעורך הספר רבי צבי יברוב: "ספר המפתחות מכל ספרי אבי 

יברוב  צבי...  הרה"ג  היקר  האברך  ידי  על  ומסודר  ערוך  עזרי 

עוד  לעלות  שיזכה  ואברכו  תודה  לו  מכיר  הנני  שליט"א. 

המברכו  מאת  סלה.  טוב  לכל  ויזכה  בתו"י...  בקודש  למעלה 

והמוקירו, אלעזר מנחם מן שך". קטו עמ'. 30 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים בדפים הראשונים.

פתיחה: $360

355. Index of the Avi Ezri – A 
Dedication Handwritten and Signed by 
HaRav Shach
"Index for all sections of the books Avi Ezri and 
Beit HaMidrash", a detailed index of all the books 
of Rabbi Elazar Menachem Shach, edited by Rabbi 
Zvi Yavrov. Jerusalem, 1987.
A dedication in Rabbi Shach's handwriting and sig-
nature on leaf before title page, to the book's editor, 
Rabbi Zvi Yavrov: "An index of all the books of Avi 
Ezri arranged by the dear avreich Zvi… Yavrov. I 
am indebted to him and bless him that he should 
merit rising higher and higher… and merit all 
good. By he who blesses and esteems him, Elazar 
Menachem Shach". 115 pages. 30cm. Good condition. 
Stains on first leaves. 

Opening Price: $360

356. הקדמת אמרי יוסף - הקדשה לבר מצוה 
מהאדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא

הקדמת ספה"ק אמרי יוסף, ודרוש לבר מצוה. מהאדמו"ר רבי 

יצחק אייזיק מספינקא. נדפס ע"י "התאחדות תלמידי וחסידי 

ספינקא" בגערמניא איזיר אמעריקא. [גרמניה, תש"ז 1947].

וחותמתו  וחתימתו  בכת"י  מצוה  לבר  הקדשה  לשער:  מעבר 

כהנא  מאיר  "יוסף  רבי  ירושלים,  מספינקא  האדמו"ר  של 

מספינקא, חהגה"צ אבד"ק הוסאקאב באונגוור ז"ל". [תר"ע-

תשל"ח, בן בתו של רבי יוסף מאיר מספינקא, וחתנו של רבי 

סערדנא.  אב"ד  תרצ"ו  משנת  מהוסאקוב.  טייטלבוים  יצחק 

יוסף"  "אמרי  ישיבת  את  והקים  השואה  בערב  לארץ  עלה 

קסב].  עמ'  ב',  לחסידות,  אנצי'  אודותיו:  ראה  בירושלים, 

[מעטפת מודפסת], 53 עמ'. 20 ס"מ. מצב טוב, כתמים קלים.

פתיחה: $100

354
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357. ליבא בעי - חתימת המחבר רבי שאול בראך
בראך  שאול  רבי  הש"ס.  בסוגיות  חידושים  בעי,  ליבא  ספר 

אב"ד מאגנדורף. פאקש, תרס"ה [1905].

קצוצה  (הקדשה  לגיסו  מהמחבר  חתומה  הקדשה  בשער 

כתובה בעפרון).

הגאון רבי שאול בראך אב"ד קאשוי (תרכ"ה-ת"ש), מתלמידי 

בין  מגנדורף,  ברבנות  כיהן  דורו.  רבני  ומגדולי  סופר"  ה"חתן 

השנים תר"ע-תרפ"ג כיהן ברבנות קראלי, עד שעבר לרבנות 

שנות  בכל  מסאטמר).  יואל  רבי  עלה  מקומו  (ועל  קאשוי 

רבנותו עמד בראשות-ישיבה, ורבים מרבני הונגריה היו מת־

למידיו. חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה. לתולדותיו 

יצא הספר "שאול בחיר ה'". [6], קלח דף. 31.5 ס"מ. נייר יבש, 

חותמות  בלויה.  חצי-עור  כריכת  קלים.  עש  פגעי  טוב,  מצב 

בעלות בעברית ולועזית.

פתיחה: $180

356. Imrei Yosef Introduction – 
Dedication for a Bar Mitzva by the 
Admor Rabbi Yosef Meir of Spinka
Introduction the holy book Imrei Yosef, and a sermon 
for the Bar Mitzva. By the Admor Rabbi Yitzchak 
Izik from Spinka. Printed by the “Association of 
the Spinka Chassidim and Disciples” in Germany, 
American region. [Germany, 1947].
On the back of the title page, there is a handwritten 
and stamped dedication by the Admor of Spinka 
Jerusalem in honor of a Bar Mitzva, Rabbi “Yosef 
Meir Kahanna of Spinka... Av Beit Din of Husakov 
Uzhgorod”. [1910-1978, son of the daughter of 
Rabbi Yosef Meir of Spinka, and son in law of Rabbi 
Yitzchak Teitelbaum of Husakov. Served as Av Beit 
Din of Seredna. Emigrated to Israel on the eve of the 
Holocaust and founded the “Imrei Yosef” Yeshiva 
in Jerusalem, more about him in the Chassidut 
Encyclopedia. Vol. 2, page 162]. [Printed cover], 53 
pages. 20cm. Good condition, light stains.

Opening Price: $100

357. Liba Ba’e – Signed by the Author 
Rabbi Shaul Brach
Liba Ba’e, Talmudic novellae. Rabbi Shaul Brach Av 
Beit Din of Mogendorff. Paks, [1905].
Signed dedication by the author to his brother in 
law on the title page (cut dedication written with a 
pencil).
The Gaon Rabbi Shaul Brach, Rabbi of Kosice (1865-
1940), of the Chatam Sofer’s disciples and leading 
rabbis of his generation. Filled the rabbinical office 
of Mogendorff, between 1910-1923 served as rabbi 
of Krali until he became Rabbi of Kosice (he was 
replaced by Rabbi Yoel of Satmar). Throughout his 
years as rabbi, he also headed a Yeshiva and many of 
the Hungarian rabbis were his disciples. He authored 
many books on all Torah subjects. The biographical 
book “Shaul Bechir Hashem” was published about 
him. [6], 138 leaves. 31.5cm. Dry paper, good condi-
tion, light moth damage. Semi-leather worn binding. 
Ownership ink-stamps in Hebrew and foreign language.

Opening Price: $180

358. מרכבת המשנה – סביוניטה, 1551 - הגהות 
עתיקות - הקדשה לחתונה מרבי שמעון סופר אב"ד 

קראקא

לרבינו  תורה)  (משנה  דברים  ספר  פירוש  המשנה,  מרכבת 

פואה.  טוביה  דפוס  שי"א 1551.  סביוניטה,  אברבנאל.  יצחק 

שער מצויר.

ההדפסה].  [מתקופת  איטלקית  בכתיבה  עתיקות  הגהות 

בכת"י  כותבים,  משלשה  ומכירה  בעלות  רישומי  בשער 

הלל  ח"ר  כמ"ה  החכם  מאת  לי  נתונה  "מתנה  קדום:  איטלקי 

אליעזר   --- אבי  ומבית  ממשפחתי  הצעיר  אני  אלופי...  מורי 

---" - "החלפתי אני הלל הי"ו הספר הזה לרבי אליעזר בספר 

החלפתי  סג"ל  במוהר"ר...  ס"ל  אהרן]  [שלמה  "אני   - אחר..." 

ספר הנ"ל בעד שלשה...".

בדף הכריכה הקדשה לחתונה מהגאון רבי שמעון סופר אב"ד 

דורון  "בעזה"י,  וחתימתו:  קדשו  יד  בכתב  שורות   5 קראקא, 

דרשה להבחור המופלג... בן פורת עלי עיון התורה מו"ה יוסף 

וחותם  הכותב  מנאי  לבו.  ושמחת  חתונתו  ביום  שיחיה,  לאק 

לכבוד התורה פה ק"ק קראקא... ך' שבט תרכ"ח... לפ"ק - הק' 

רישום  האחורי  הכריכה  בעמוד  סופר".  הר"מ  בהג"מ  שמעון 

מו"ה  דרשה...  דורון  במתנה  לי  נתן  היקר  הספר  המקבל "זה 

לאק  יוסף...  הק'  קראקא...  דק"ק  אב"ד  נ"י  סופר  שמעון 

מקראקא חונה פה טריש---".

הגאון רבי שמעון סופר מקראקא (תקפ"א-תרמ"ג) בנו ותלמי־

דו של ה"חתם סופר", מגדולי דורו, גאון מופלג וקדוש וטהור 

מנעוריו, היה מוחזק אצל אביו כזך הרעיון והשכל, והיה סומך 

עצת  עפ"י  הקבלה  בתורת  גם  עסק  צעיר.  מגיל  סברותיו  על 

אביו. כיהן ברבנות במטרסדורף ומשנת תרכ"א נתמנה לאב"ד 

גם  כיהן  בגליציה,  האורתודוקסית  היהדות  מראשי  קראקא. 

כציר בפרלמנט בוינה. ספריו "מכתב סופר" - שו"ת וחידושים, 

דרושים ועל התורה. קמה, [1] דף. 29 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, 

עם  ומנותקת,  קרועה  כריכה  מנותקים.  ודפים  כתמים  בלאי 

ציפוי קלף כתוב (בלטינית).

בעמוד  (איטליה).  בסביוניטה  שנדפס  הראשון  העברי  הספר 

הביב־ מפעל  בתקליטור  ראה  מדפיסים,  דגלי  שני  האחרון 

ליוגרפיה רשומה 0106694 על טפסים שונים.

פתיחה: $2400
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358. Merkevet HaMishnah – 
Sabbioneta, 1551 – Antique Glosses 
– Dedication for Wedding by Rabbi 
Shimon Sofer Rabbi of Cracow 
Merkevet HaMishnah, a commentary on Devarim 
(Mishne Torah) by Rabbi Yitzchak Abarbanel. 
Sabbioneta, 1551. 
Antique glosses in Italian writing [from the time of 
printing]. On the title page owners' and sales inscrip-
tions by three people. In ancient Italian handwrit-
ing: "a gift given to me by the Chacham Hillel my 
teacher… I the young… Eliezer…" "I, Hillel have 
exchanged this book…" – "I, [Shlomo Aharon]… 
Segal have exchange this book for three…".
On the binding leaf, a dedication for a wedding by 
Rabbi Shimon Sofer Rabbi of Cracow, 5 lines in his 
handwriting and his signature: "A gift for the young 
man… Yosef Lak, on his wedding day… the 20th of 
Shvat 1868… Shimon Sofer". On the back binding 
leaf inscription by recipient "this dear book was given 
to me… by Rabbi Shimon Sofer Rabbi of Cracow…".
Rabbi Shimon Sofer of Cracow (1821-1883) son 
and disciple of the Chatam Sofer, one of the most 
prominent rabbis of his generation, genius, holy 
and pure from youth, was considered by his father 
as having a pure mind and pure ideas, and he relied 
on his conclusions from the time Rabbi Shimon was 
yet a young man. He also learned kabbala according 
to his father's advice. He served in the Mattersdorf 
rabbinate and in 1861 was appointed Rabbi of 
Cracow. He was one of the orthodox Jewish lead-
ers of Galicia, and also served in the parliament of 
Vienna. His books "Michtav Sofer" – responsa, no-
vella and homiletics on the Torah. 145, [1] leaf. 29cm. 
Fair-poor condition, wear, stains and detached leaves. 
Torn and detached binding, with parchment covering 
with writing (in Latin).
The first Hebrew book printed in Sabbioneta 
(Italy). On the last page two flags of printers, see 
Bibliography Institute CD Listing 0106694 on vari-
ous forms. 

Opening Price: $2400

359. החת"ם סופר ומשפחתו – ארבעה ספרים – 
הקדשות האדמו"ר מערלוי

לכבוד...  לדפוס  "הובא  סופר,  החתם  שירי  משה,  1. שירת 

הגאון... [רבי] אברהם שמואל בנימין סופר, אב"ד ור"מ דפה...", 

רבי מענדל פרנקפורטר [מו"ל]. פרשבורג, תרי"ח 1857.

2. ספר מנהגי בעל החת"ם סופר, רבי יודא ליב שיל [מלקט], 

עם צוואת החת"ס. פרשבורג, תש"י [1950]. בשער: הקדשה 

בכת"י וחתימת האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי. 

3. יד סופר, חלק ראשון, שו"ת על ד' חלקי שו"ע, רבי משה 

בכת"י  הקדשה   .[1949] תש"ט  בודפשט,  [מערלוי].  סופר 

(בדף  המחבר.  בן  מערלוי  סופר  יוחנן  רבי  האדמו"ר  וחתימת 

קכג כותב המחבר "ברצוני היה להדפיס עוד תשובות... אבל 

לעלות  לדרכם  שנחפזים  יען  מלאכתם  פסקו  המדפיסים 

לאה"ק...").

סופר  החתם  צוואת  על  פירוש  א-ב,  חלקים  העיברי,  4. לב 

[תרכ"ט-תר"ל  לבוב,  שלזינגר.  יוסף  עקיבא  רבי  ועוד, 

.[1869-1870

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

359. Chatam Sofer and Family – Four 
Books – Inscriptions of Admor of Erlau
1. Shirat Moshe, poems of the Chatam Sofer, “pub-
lished in honor of the… Ga’on… [Rabbi] Avraham 
Shmuel Binyamin Sofer, Av Beit Din and Rosh 
Mativta…”, Rabbi Mendel Frankfurter [publisher]. 
Pressburg, 1857. 
2. Minhagei Ba’al HaChatam Sofer, Rabbi Yuda 
Leib Shil [collector], including last will and testa-
ment of the Chatam Sofer. Pressburg, [1950]. Title 
page contains handwritten and signed inscription 
by the Admor Rabbi Yochanan Sofer of Erlau. 
3. Yad Sofer, first section, responsa on 4 parts of 
the Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Sofer [of Erlau]. 
Budapest, [1949]. Handwritten and signed inscrip-
tion by the Admor Rabbi Yochanan Sofer of Erlau 
son of the author. (On page 123 the author writes 
“I intended to print additional responsa… however, 
the printers abandoned me in their haste to immi-
grate to the Holy Land…”). 
4. Lev HaIvri, section 1-2, commentary on the last 
will and testament of the Chatam Sofer and more, 
Rabbi Akiva Yosef Schlesinger. Lvov, [1869-1870].
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $180
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360. אוסף דפי-הקדשות לספרים
אוסף מגוון של דפי-הקדשות לספרים – תוי-הקדשה מודפ־

סים ובכתב יד ממחברים או תורמים. תקופות שונות. [רובם 

מהמאה ה-19].

בין ההקדשות המודפסות: הקדשות שונות מחכמי ירושלים, 

ארם-צובה, אלג'יר ועוד. הקדשות הרב "יש"א ברכה" לספריו 

(אחת מהן ניתנה למחותנו הראש"ל רבי רפאל מאיר פאניז'ל). 

דוד  רבי  לאנייאדו).  מאיר  (לרבי  אלחדד  הכהן  מסעוד  רבי 

פאפו (לרבי נחמן אנג'יל), רבי אהרן עזריאל ועוד. כולל תוי-

הקדשות למנוחת נפטרים.

יצחק  נסים  רחמים  רבי  הקדשת  בכת"י:  ההקדשות  דפי  בין 

פאלאג'י, רבי יצחק קליין ראב"ד סאטמר, רבי אלי' צבי הירש 

אב"ד  פיין  ליב  יהודה  רבי  תקפ"ד),  (בשנת  רוטרדם  אב"ד 

אסמינא, רבי פרג' חיים יהודה מבגדד, רבי שניאור זלמן מנ־

דילוביץ, רבי יוסף ארוואץ, רבי בן ציון חי עוזיאל ועוד. סה"כ 

33 פריטי נייר, תוי-ספר או דפים גזורים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

360. A Collection of Leaves of 
Dedication to Books
A varied collection of leaves of dedication to books 
– printed and handwritten labels of dedication by 
authors or sponsors. Various periods of time. [Most 
from the 19th century].
Amongst the printed dedications: various dedica-
tions of scholars from Jerusalem, Aram Tzova, 
Algeria, etc. Dedications of Rabbi "Yisa Bracha" 
to his books (one was given to his mechutan Chief 
Rabbi of Israel Rabbi Refael Meir Fanijel). Rabbi 
Masud HaCohen Elchadad (to Rabbi Meir Laniado). 
Rabbi David Papo (to Rabbi Nachman Angel), 
Rabbi Aharon Azriel etc. Includes dedication labels 
for the deceased.
Handwritten amongst the dedication leaves: a dedi-
cation by Rabbi Rachamim Nissim Yitzchak Falagi, 
Rabbi Yitzchak Klein Ra'avad of Satmar, Rabbi 
Eliyahu Zvi Hirsh, Rabbi of Rotterdam (in 1824), 
Rabbi Yehuda Leib Fein Rabbi of Asmina, Rabbi 
Farge Chaim Yehuda of Bagdad, Rabbi Shneur 
Zalman Mendelovich, Rabbi Ben Zion Chai Uziel 
etc. Total of 33 paper items, book labels and cut leaves. 
Varied size and condition.

Opening Price: $180

361. הקדשה בכת"י החזון איש לחתונת אחותו
הקדשה בכת"י של ה"חזון איש", לדודו רבי חיים לייב קצנל־

בוגן. קוסובה, ט"ז סיון תער"ב (1912). 

"מוצש"ק בהעלותך... יום זה בו התעלסה משפחתנו, בקירוב 

בניה בפה קאסאווא, בכלולת אחת אחיותיה, היא אחותי תחי'. 

למר  לאהבה.  עולם  לאות  זה,  יום  לזכרון  המחברת,  זו  שלוח 

בהגאון  נ"י  לייב  חיים  ר'  המפואר  הגביר  והנכבד  היקר  דודי 

הגדול ר' שאול הלוי זצ"ל קאצינעלענבויגין. המחבר".

הקדשה מעניינת בסגנון מליצי ומקורי. יש לשער שדודו רבי 

לשמחת  הגיע  איש,  החזון  אם  של  אחיה  שהיה  לייב,  חיים 

העניק  זו  ובהזדמנות  בקוסובה,  אחותו  בת  של  הנישואין 

לכן,  קודם  כשנה  לאור  שיצא  הראשון,  ספרו  את  המחבר  לו 

בווילנא תרע"א (1911). מעניין לראות, שהחזון איש התוודע 

361. A Dedication Handwritten by the 
Chazon Ish for his Sister's Wedding
A Dedication Handwritten by the Chazon Ish to his 
uncle Rabbi Chaim Leib Katzenelbogin. Kosov, the 
17th of Sivan 1912.
"Motzei Shabbat Beha'alotcha… on the day of my 
sister's marriage. This notebook is sent as a gift in 
memory of this day, an eternal mark of love. To my 
dear and honored uncle R' Chaim Leib son of Rabbi 
Shaul HaLevi Katzenellenbogin. The author".
A poetic and interesting dedication. Presumably, 
his uncle Rabbi Chaim Leib, who was the younger 
brother of the mother of the Chazon Ish, went to the 
wedding of his niece in Kosov, and on that occasion, 
the author gave him his first book that was pub-
lished a year previously in Vilna 1911. Interestingly, 
the Chazon Ish introduced himself as the author of 
the book to his family although he wished the book 
to be published anonymously. 
A single leaf, without the book. 21X10.5cm. Very 
good condition. On the reverse side, a flowery printing 
of Forzats paper. 

Opening Price: $1800

לבני משפחתו כמחבר הספר, למרות רצונו שהספר יצא בא־

טוב-מאד.  מצב  ס"מ.   10.5X21 הספר.  ללא  בודד,  דף  נונימיות. 

מעבר לדף הדפסה פרחונית של נייר פורזץ.

פתיחה: $1800

360
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חתימות
Signatures

362. טור חושן משפט - ונציה, שכ"ז - חתימת כתב יד קדשו של בעל "מגלה 
עמוקות" - הגהות

טור חשן משפט, עם בית יוסף, [ונציה, שכ"ז 1567, דפוס זואן גריפו]. מהדורה שניה של בית 

יוסף.

הגהות ותיקונים רבים בכמה כת"י עתיקים משנות הש' והת'. חתימות בעלים עתיקות: צבי הירש 

ב"ר זיסקינד; משה במהור"ר ישראל מ"ץ דק"ק ראדזיץ; אליעזר בא"א הרב יעקב ז"ל איש צילץ, 

ועוד. 

בעמוד האחרון ע"י הקולופון חתימה: "נאום נתן בן מוהר"ר שלמה שפירא זצ"ל אב"ד" ורישום 

פסוק מפרשת משפטים, כתובים בעצם כתב יד-קדשו של הגאון המקובל רבי נתן שפירא אב"ד 

קראקא בעל "מגלה עמוקות", כתה"י הושווה וזוהה עפ"י כתב היד של ספרו "מגלה עמוקות". 

[יתכן, שאף חלק ניכר מההגהות הן בכת"י קדשו, לא נבדקו באופן מעמיק].

הגאון הקדוש רבי נתן [נטע] שפירא (שמ"ה-שצ"ג), מגדולי גאוני דורו ומאבות תורת הקבלה 

בארצות אשכנז ("פה שלישי להאריז"ל"). נכדו של המהרנ"ש (רבי נתן שפירא בעל "אמרי שפר" 

ו"מבוא שערים"). נודע בקדושתו הרבה, וסיפורי מופת רבים על גילויי רוח הקודש נתפרסמו 

עליו במשך הדורות. בנו הגאון רבי שלמה אב"ד סאטנוב כותב בהקדמתו לספר "מגלה עמוקות" 

כי אביו זכה לגילוי אליהו, גם הג"ר אפרים זלמן מרגליות בהקדמה ל"מגלה עמוקות" דפוס לבוב 

עמוקות"  ה"מגלה  את  מונה  ונציה  לחכמי  המפורסם  במכתבו  באסאן  ישעיהו  רבי  זאת.  מציין 

כ"ץ  שבתי  רבי  הוא  המפורסם  תלמידו  השמים.  מן  מגידים  למלאכים  שזכו  סגולה  יחידי  בין 

בעל הש"ך, רבי שלמה בן ה"מגלה עמוקות" כותב בהסכמה לספר "שפתי כהן", כי אביו "הגאון 

המפורסם איש האלהי מהר"ר נתן שפירא ז"ל היה משתעשע עם האלוף... מהר"ר שבתי כ"ץ... 

מאוסטרופולי  שמשון  לרבי  בחלום  נתוודע  פטירתו  לאחר  ברכיו".  על  וילד  גדל  כבן  לו  והיה 

ללמדו רזי תורה, כמו שכתב רבי שמשון במכתבו: "הנה בשבועה חי עולמים ית' וית', כי בלילה 

הזה פרשת וארא שעבר ראיתי להגאון הגדול מוהר"ר נטע מקראקא בעל ספר מגלה עמוקות 

362. Tur Choshen Mishpat – Venice, 1567 – Signature of 
Author of Megale Amukot – Glosses
Tur Choshen Mishpat, with the Beit Yoseph, [Venice, 1567]. Second edition of 
the Beit Yoseph. Many glosses and corrections in several ancient manuscripts 
from the 16th and 17th century. Antique owners' signatures: Zvi Hirsh ben R' 
Ziskind; Moshe ben R' Yisrael of Radzitz; Eliezer ben HaRav Ya'akov from Zulz, 
etc. 
On last page near colophon, signature: "Natan ben Shlomo Shapira Av Beit 
Din" and the inscription of a pasuk from Parshat Mishpatim, written in the holy 
handwriting of the Mekubal Rabbi Natan Shapira Rabbi of Cracow, author of 
Megale Amukot. His handwriting was identified by comparison to the manu-
scripts of his book Megale Amukot. [Possibly, many of the glosses are in his 
handwriting, not checked out by an expert].
Rabbi Natan [Neta] Shapira (1585-1633) one of the greatest Torah genuises of 
his times and one of the leading kabbalists in Ashkenasi countries. The grand-
child of the Maharnash (Rabbi Natan Shapira, author of Imrei Shefer and Mevo 
She'arim). He was renowned for his great holiness and many tales of wonders of 
revelations of ruach hakodesh have been related about him throughout the gen-
erations. In his introduction to Megale Amukot, his son Rabbi Shlomo Rabbi of 
Satnow, writes that his father merited the revelation of Eliyahu Hanavi. Efraim 
Zalman Margoliot notes this fact in his introduction to Megale Amukot, Lvov 
printing. Rabbi Yeshayahu Bassan in his famous letter to the Venice chacha-
mim counts the author of Megale Amukot as one of the special individuals who 

היו  וכתביו  ספריו  עילאין".  רזין  לו  יש  הזה...  החרוז  שפירוש  לי  ואמר  לילה,  בחזיון  בחלומי 

חביבים ביותר אצל גדולי הקבלה והחסידות. 

אייבשיץ  יהונתן  רבי  עמוקות":  "מגלה  בעל  כצאצאי  יחוסם  את  ציינו  הדורות  מגדולי  רבים 

פה  ז"ל,  עמוקות  מגלה  בעל  קדוש  אלוקים  איש  האלקי,  המקובל  הגאון  "זקני  עליו  (הכותב 

רבי  האדמו"ר  מקוריץ,  שפירא  פנחס  רבי  האדמו"ר  יחזקאל",  ה"כנסת  ז"ל"),  להאר"י  שלישי 

גאון  רבנן  רב  בו...  דיבר  ד'  רוח  אשר  "איש  לבוב:  למהדורת  בהסכמה  (הכותב  מנסכיז  מרדכי 

קראקא  מק"ק  אב"ד  נטע  נתן  מוהר"ר  זקני  מרן  הגולה,  ערי  בכל  הגדול  המפורסם  הגאונים 

והגליל, בעל המחבר ספר מגלה עמוקות"), ה"תפארת שלמה" מראדומסק, ה"חידושי הרי"ם", 

רבי מאיר שפירא מלובלין, ועוד רבים. (ראה חומר מצורף). ו-מ, מג-תסב דף. (חסר שער ו-4 דף 

ראשונים). 34.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי, דפים מנותקים. כריכת עור עתיקה, פגועה ובלויה.

עמוקות"  "מגלה  ספר  את  הדפיס  [שאף  יד  לכתבי  מומחה  ע"י  החתימה  לזיהוי  אישור  מצורף 

מכת"י המחבר]. 

פתיחה: $10,000
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363. תנא דבי אליהו - חתימת הרב"ך – חתימות, 
הגהות ותיקונים

דניאל  דפוס   .(1598) שנ"ח  ויניציאה,  אליהו,  דבי  תנא  ספר 

זאניטי. 

איטלקית  בכתיבה  בשער,  בעלים  רישום  ותיקונים.  הגהות 

עתיקה: "חנני... קניתיו מר' משה ויטירבי... ה' יזכני להגות בו 

אני וזרעי וזרע [זרעי] ולא ימוש ספר הזה מפינו אכי"ר בנימין 

רבי  המקובל  הגאון  הוא  [והמגיה]  שהחותם  כנראה,  כה[ן]". 

בנימין הכהן מריגיו המכונה הרב"ך (תי"א-תפ"ז), גדול תלמידי 

הרמ"ז ומגדולי רבני ומקובלי איטליא, רבם של רבי אביעד שר 

הרב"ך,  של  ותלמידו  חתנו  אירגאס.  יוסף  ורבי  באזילה  שלום 

הגאון רבי ישעיה באסאן, היה רבו של הרמח"ל. [הרב"ך הגן על 

הרמח"ל בפולמוס שהתעורר נגדו בשנת תפ"ז]. 

הוא  [אולי  נירון"  "שמואל  מרובע  בכתב  חתימה  ב'  מד  בדף 

רישומים  מאדריאנאפולי?].  גירון  שמואל  רבי  הידוע  החכם 

קבליים ורישום עתיק בלטינית בעמוד האחורי. סט דף. 19.5 

ס"מ. מצב טוב, כתמים ופגיעות קלות. (בארבעת הדפים האח־

רונים שוליים קצוצים עם פגיעה בהגהות ורישום הבעלות). 

פתיחה: $700

363. Tana D'vai Eliyahu – Rabach's 
Signature – Signatures, Glosses and 
Corrections
Tana D'vai Eliyahu, Venice, 1598. Daniel Zaniti 
printing.
Glosses and corrections. Owners' inscriptions on 
title page, in antique Italian writing: "I have bought 
it from R' Moshe Vitirabi… I should merit learn-
ing it, I and my children and my grandchildren… 
Binyamin Coh[en]". Apparently, the person who 
signed [and the editor] is the Mekubal Rabbi 
Binyamin HaCohen from Reggio called the Rabach 
(1551-1627), the greatest disciple of the Ramaz and 
one of the greatest rabbis and mekubalim of Italy, 
teacher of Rabbi Aviad Sar Shalom Basila and Rabbi 
Yoseph Irgas. Son in law and disciple of the Rabach, 
Rabbi Yeshaya Bassan, was the Ramchal's teacher. 
[The Rabach was involved in the 1627 controversy 
against the Ramchal].
On Leaf 44b, a signature in block letters "Shmuel 
Niron" [perhaps he is the renowned scholar Rabbi 
Shmuel Giron of Adrianapoli?]. Kabbalistic inscrip-
tions and antique inscription in Latin on last page. 
69 leaves. 19.5cm. Good condition, stains and minor 
damage. (On last four leaves cut off edges with damage 
to glosses and owners' inscriptions).

Opening Price: $700

merited learning from Heavenly angels. His famous 
disciple is Rabbi Shabtai Katz, author of the Shach. 
Rabbi Shlomo son of the Megale Amukot writes in 
his approbation to the book Siftei Cohen that his 
father "the renowned genius, G-dly man Rabbi 
Natan Shapira would amuse himself with the 
great … Shabtai Katz … and he was like his son 
whom he brought up". After his death, he appeared 
in a dream to Rabbi Shimshon of Ostropoli to teach 
him Torah secrets, as Rabbi Shimshon wrote in 
his letter: "By oath, this night Parshat Va'era I saw 
the great Gaon Rabbi Neta of Cracow, author of 
Megale Amukot in my dream in a vision and he 
said to me that the explanation of this rhyme is 
… has supreme secrets". His books and writings 
were extremely dear to kabbalistic and Chassidic 
leaders. Many of the leaders of various generations 
stated that they were descendents of the author 
of Megale Amukot: Rabbi Yehonatan Eibeshitz 
(who writes about him "my grandfather the Gaon 
haMekubal, Man of G-d Holy author of Megale 
Amukot, Third Mouth of the Arizal"), the Knesset 
Yechezkel, Rebbe Pinchas Shapira of Koritz, Rebbe 
Mordechai of Naschiz (who writes in his approba-
tion to the Lvov edition: "a man that the spirit of 
G-d talks within him … rabbi of rabbis… my 
grandfather Rabbi Natan Neta Rabbi of Cracow, 
author of Megale Amukot"), The Tiferet Shlomo 
of Radomsk, the Chidushei HaRim, Rabbi Meir 
Shapira of Lublin and many others. 
(See attached material). 6-40. 43-462 leaves. (Missing 
title page and 4 first leaves). 34.5cm. Fair condition, 
stains and wear, detached leaves. Antique leather cover, 
damaged and worn.
Enclosed is an authorization of the identification 
of the signature by a manuscript expert [who also 
printed the book Megale Amukot from the author's 
manuscript].

Opening Price: $10,000

364. שו"ת חוט השני - חתימת רבי ישעיהו באסאן
ספר חוט השני, שו"ת מרבי אברהם שמואל בכרך ובנו רבי משה 

שמשון, בהוצאת הנכד רבי יאיר חיים בכרך אב"ד ורמייזא (בעל 

"חות יאיר"), פרנקפורט דמייין, תל"ט. מהדורה ראשונה.

אמ"ח  מספרי  אלוקים  חקת  "לה"ו  וחתימה:  רישום  בשער 

[אדוני מורי חמי] הרב"ך נר"ו, ישעיהו באסאן".

חכמי  מגדולי  ומקובל  גאון  (תל"ג-תצ"ד),  בסן  ישעיהו  רבי 

רבני  זקן  של  וחתנו  הרמח"ל,  של  המובהק  רבו  איטליה, 

איטליה, הגאון המקובל רבי בנימין כהן - הרב"ך [ראה אודו־

בינוני- מצב  ס"מ.   18.2 דף.  צה-קטו  צב,  הקודם].  בפריט  תיו 

גרוע, פגעי עש קשים. כריכה נאה חדשה, חצי עור.

פתיחה: $600
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364. Chut Ha-Shani Responsum – 
Signature of Rabbi Yeshaya Bassan 
The Chut Ha-Shani, a responsum by Rabbi 
Avraham Shmuel Bachrach and his son rabbi Moshe 
Shimshon, published by the grandson, Rabbi Yair 
Chaim Bachrach, Av Beit Din of Vermaiza (author 
of the “Chavot Yair”), Frankfurt am Main, 1679. 
First edition.
Inscription and signature on the title page: from the 
books of my father in law and teacher […] Yeshaya 
Bassan”.
Rabbi Yeshaya Bassan (1672-1734), Gaon and 
Mekubal, of the leading sages of Italy. Ramchal’s most 
prominent teacher and the son in law of the eldest 
Rabbi of Italy, the Gaon and Mekubal Rabbi Binyamin 
Cohen – the Rabach [more about him in previous 
item]. 92, 95-115 leaves. 18.2cm. Fair-poor condition, 
severe moth damage. New, fine, semi leather binding.

Opening Price: $600

365. זרע ברוך - חתימת רבי וואלף באסקוויץ
ספר זרע ברוך, חידושים על הש"ס, מרבי מנחם בן רבי ברוך 

הלוי דיין דק"ק לבוב. וואנזבעק, ת"צ (1730). מהדורה יחידה.

רבי  הנודע  הגאון   - באסקוויץ"  וואלף  "הק'  חתימת  בשער 

הונגריה,  רבני  מגדולי  (ת"ק-תקע"ח),  בוסקוביץ  וולף  בנימין 

בעל  מקעלין  הלוי  שמואל  רבי  של  ובנו  משנה",  "סדר  בעל 

תקמ"ו  ומשנת  אסאד,  אב"ד  תקמ"ב  משנת  השקל".  "מחצית 

סופר  משה  לרבי  רבה  בידידות  נקשר  שם  פרוסטיץ,  אב"ד 

(בעל "חתם סופר", ראה חומר מצורף מספר "אישים בתשו־

בות חת"ס", אות קיג) כיהן ברבנות ובהרבצת תורה במקומות 

365. Zera Baruch – Signature of Rabbi 
Wolf Boskowitz
Zera Baruch, Chiddushim on the Shas by Rabbi 
Menachem son of Rabbi Baruch HaLevi, Dayan in 
Lvov. Vansbeck, (1730). Only edition.
Signature of “Wolf Boskowitz” upon title page. The 
well-known Ga'on Rabbi Wolf Binyamin Boskowitz 
(1740-1818), among the greatest rabbis of Hungary, 
author of Seder Mishnah, and son of Rabbi Shmuel 
HaLevi of Kelin, author of Machatzit HaShekel. 
Rabbi of Assad and Prostejov, and friend of Rabbi 
Moshe Sofer. 
Bound with: Lechem Rav. Krakow, 1884. [1], 100 
leaves; [1], 40, 42-56, [1] leaves. 31cm. Good-fair condi-
tion, minor moth damage and signs of wear. Colorful 
paper cut, worn and loose binding. 

Opening Price: $600

שונים (פעסט, קעלין ובאניהאד).

דף;  ק   ,[1]  .1884 תרמ"ה  קראקא,  רב,  לחם  שו"ת  עם:  כרוך 

[1], מ, מב-נו, [1] דף. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגעי בלאי ועש 

קלים. חיתוך דפים צבעוני, כריכה בלויה ורופפת. 

פתיחה: $600

366. ספר אור תורה - חתימת והגהות רבי יעקב 
שמש מורו ורבו של ה"חתם סופר"

ספר אור תורה, והוא האצבע הראשון מספר שתי ידות [ויני־

ליקוטי  עם  לונזאנו.  די  מנחם  הרב  חבר  אשר  שע"ח]  ציאה 

מכתב מאליהו, מאת ר' אליהו בן ר' עזריאל מווילנא. הומבורג 

(Homburg), [תצ"ח, 1738]. 

הקטן  נאום  ומלואה,  הארץ  "[לה']  וחתימה:  רישום  בשער 

יעקב שמש, ר"ח אלול תקט"ו". רישום נוסף של ר' "זלמן קא־

בלאנץ" שקנה את הספר [מעזבון ר"י שמש] בפפד"מ בשנת 

מאד]  [קצוצים  נוספת  וחתימה  הגהות  הספר  בדפי  תקנ"ד. 

בכתב יד קדשו של רבי יעקב שמש. 

הרבנים  אוצר  תקמ"ה,  בשנת  (נפטר  שמש  יעקב  רבי  הגאון 

של  בואו  לפני  עוד  פרנקפורט-דמיין  חכמי  מגדולי   ,(9960

בעל "ההפלאה" לכהן ברבנות העיר, כיהן כראש בי"ד ואב"ד 

מכתב  על  הרביעי  (החותם  בפפד"מ.  הגדול  ביהמ"ד  דקלויז 

של  מרבותיו  היה  מקליווא").  "הגט  אודות  פרנקפורט  חכמי 

בתואר  בחיבוריו  המזכירו  בחרותו,  בשנות  סופר"  ה"חתם 

"מורי ורבי". ראה אודותיו חומר מצורף. [4], א-כח, כז-מו, [8] 

דף. כ-16 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרע משוקם בשולי דף השער, 

שלפנינו,  בעותק  כפולים  כז-כח  דפים  חדשה.  כריכה  כתמים. 

(נדפסו שנית בשינויים).

פתיחה: $400

364
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366. Or Torah – Signature and Glosses 
of Rabbi Ya'akov Shemesh, Teacher and 
Rabbi of The Chatam Sofer
Or Torah, written by Rabbi Menachem Di Lonzano. 
With Likutei Michtav MeEliyahu, by Eliyahu Azriel 
of Vilna. Homburg, [1738].
On title page inscription and signature: "Ya'akov 
Shemesh, Rosh Chodesh Elul 1756". Additional 
inscription of Rabbi Zalman Kavlanch who 
bought the book [from estate of Rabbi Shemesh] in 
Frankfurt am Main in 1794. Glosses and another 
signature [very cut-off] in handwriting of Rabbi 
Ya'akov Shemesh on book leaves. 
Rabbi Ya'akov Shemesh (died 1785, Otzar 
HaRabbanim 9960), a leading Torah scholar, Served 
as Beit Din Head of the Kloiz Beit HaMidrash 
HaGadol in Frankfurt am Main. (The fourth rabbi 
to sign the letter of the Frankfurt rabbis in regard 
to the Get of Kliva). He was one of the rabbis of the 
Chatam Sofer in his youth, and the Chatam Sofer 
mentions him in his works by the title of My Teacher 
My Rabbi. See attached material. [4], 1-28, 27-46, [8] 
leaves. C. 16cm. Good-fair condition, restored tear on 
title page margin, stains. New cover. Leaves 27-28 are 
double in this copy, (printed again with changes).

Opening Price: $400

367. מגן גבורים / בית יעקב - הטופס של החתם 
סופר, חתימות ורישומים מבנו ה"כתב סופר", חתימות 

רבי יחיאל שלזינגר מפרשבורג ובנו רבי עקיבא יוסף

ושלטי  המגן  אלף  עם  חיים,  אורח  שו"ע  גבורים,  מגן  ספר 

הגבורים, חלק ראשון סימנים א-נח. מרבי מרדכי זאב איטי־

מהדורה   .1832 תקצ"ב  למברג,  נתנזון.  שאול  יוסף  ורבי  נגא 

ראשונה. עם הסכמת החתם סופר.

כרוך עם ספר בית יעקב, על מסכת עירובין. [זולקווא, תק"ץ 

1830 - חסר שער ודף ההסכמות עם הסכמת החת"ס]. 

הגאון  לאמ"ו  "שייך  שהספר  בעלות  רישומי  המגן  בדף 

אור  "להגאון  מפפ"ד",  סופר  משה  מו"ה  רשכבה"ג  האמיתי, 

ישראל", "להגאון המפורסם תפארת ישראל מו"ה משה סופר 

367. Magen Giborim / Beit Ya'akov 
– Chatam Sofer's Copy, Signatures 
and Inscriptions of his Son The Ktav 
Sofer, Signatures of Rabbi Yechiel 
Schlesinger of Pressburg and his Son 
Rabbi Akiva Yoseph
Magen Giborim, Shulchan Aruch Orach Chaim, 
with Eleph HaMagen and Shiltei Giborim, Part 1 
Simanim 1-58. By Rabbi Mordechai Ze'ev Itinga 
and Rabbi Yoseph Shaul Natanson. Lemberg, 1832. 
First edition. Approbation of the Chatam Sofer.
Bound with Beit Ya'akov, on Tractate Eiruvin. 
[Zholkva, 1830 – Title page and approbation leaf with 
the approbation of the Chatam Sofer are missing].
Owners' inscriptions on protecting leaf: "Belongs 
to Rabbi Moshe Sofer", "For the Gaon Or Yisrael", 
"For the famous Gaon Rabbi Moshe 
Sofer". Inscription [or signature?]: Moses 
Schreiber.
Many signatures and inscriptions [appar-
ently, in the handwriting of the Ktav Sofer 
in his youth]: "Samuel Wolf Schreiber", 
[that is how he was called in his father's 
notebook of boys he had circumcised: 
"My son Shmuel Binyamin called Shmuel 
Wolf"].
Owners' inscription and signature of Rabbi 
Yechiel Schlesinger "gabai of the associa-
tion of young men". (1810-1891), he learned 
in the yeshiva of the Chatam Sofer, lived in 
Pressburg and served there as Rabbi and 
Maggid. On title page, signature and nice 
stamp of his son Akiva Yoseph – the famous 
Gaon Rabbi Akiva Yoseph Schlesinger 
(1838-1922), author of Lev HaIvri and many 
other books. His son Eliyahu Schlesinger's 
stamp on back protecting leaf. [2], 138, [6] 
leaves; 63 leaves. 37cm. Good condition, slight 
wear and stains. Beard strands hidden between 
book leaves. Original cover, old and worn. 

Opening Price: $1000

 ."Moses Schreiber " :זצ"ל". ורישום [או חתימה?] בלועזית

ה"כתב  בנו  של  בכתב-ידו  [כנראה,  ורישומים  רבות  חתימות 

 Samuel Wolf" וואלף"  "שמואל  בצעירותו]:  סופר" 

Schreiber", [שכך נקרא שמו בישראל בפנקס הנמולים של 
אביו החתם-סופר: "בני הילד שמואל בנימין המכונה שמואל 

וואלף יחי'"].

רישומי בעלות וחתימה של רבי יחיאל שלזינגר "גבאי לחברת 

הבחורים פה פ"ב יע"א". (תק"ע-תרנ"א), למד בישיבת ה"חתם 

בשער  מישרים.  ומגיד  כרב  בה  וכיהן  בפרשבורג  גר  סופר", 

חתימה וחותמת נאה של בנו "עקיב' יוסף" – הגאון המפורסם 

רבי עקיבא יוסף שלזינגר (תקצ"ח-תרפ"ב) בעל "לב העברי" 

ועוד ספרים רבים. בדף המגן האחורי, חותמת בנו רבי "אליהו 

מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   37 דף.  סג  דף;   [6] קלח,   ,[2] שלזינגר". 

בלאי וכתמים. שערות זקן גנוזות בין דפי הספר. כריכה מקורית, 

ישנה ובלויה.

פתיחה: $1000
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368. טופס הרמב"ם של הגאון רבי מאיר פוזנר, בעל "בית מאיר" - חתימות 
והגהות

[תצ"ט-תק"א  יעסניץ,  כרכים].  בארבעה  [סט  א-ד  חלקים  להרמב"ם,  תורה  משנה  ספר 

.[1739-1741

בדף המגן של הכרך הרביעי רישום בעלות וחתימה בכתב יד הגאון רבי מאיר פוזנר בעל "בית 

מאיר": "אע"פ שאסרו חכמים לכתוב על הספר אבל מפני אדם שאינו מהוגנים שרי לחתום, הק' 

מאיר במ"ה י"ל [=יהודה ליב]... דק"ק פוזנא ולע"ע הוא ח... שלאנק" [מילים קצוצות בשל קרע 

בשולי הדף]. 

באותו דף רישום נוסף: "הרמב"ם הלז מישך שייך לגיסי האלוף התו'[רני] המופל'[א] והמופל'[ג] 

חרוץ ושנון ונבון כבוד מוהר"ר מאיר נרו יאיר [ובכתב יד אחר נוסף: דרשן], חתן ר"י.... [נמחקה 

מילה] משלאנק... הק' חיים בר"י משלאנק" [גיסו של רבי מאיר פוזנר].

כמוהר"ר  ומופלג...  המופלא  הרב  לאדמ"ו  "שייך  בעלות:  רישום  כרך  אותו  של  השער  בעמוד 

יאקב י"צ בהרב המופלג כ"ש כמוהר"ר בנימין וואלף זצ"ל מליסא".

בדפי ארבעת הכרכים למעלה ממאה וחמישים הגהות למדניות מהגאון רבי יעקב לוי (תק"פ-

תרמ"ח), תלמיד רבי יוסף יאסקי שפירא מלעסלא [תלמיד הגרעק"א], ומחותנו של בעל ה"ערוך 

לוי  "יעקב  בלועזית:  שלו  הבלטה  חותמות  השערים  בכל  מצורף].  חומר  אודותיו  [ראה  לנר" 

- סטרזאלקובו".

מספר הגהות בודדות הם בכת"י עתיק יותר וייתכן כי הם בכתב ידו של רבי מאיר פוזנר.

הגאון רבי מאיר פוזנר (תפ"ט-

תקס"ז, אוצר הרבנים 12928), 

דורו.  ופוסקי  רבני  מגדולי 

חותנו  אצל  גר  נישואיו  לאחר 

בפוזנא ועל שם אותה תקופה 

פטירת  לאחר  "פוזנר".  כונה 

למד  שם  לליסא,  עבר  אשתו 

בדיבוק חברים עם ידידו רבי דוד טעביל מליסא. בתקכ"ג אב"ד מעזריטש, משם נתפרסם בכל 

"הגאון  שמכנהו  איגר  עקיבא  רבי  שאלותיהם [ביניהם:  את  אליו  הפנו  דורו  וגדולי  פולין  רחבי 

הגדול האמיתי, נזר הקודש, רבא דעמיה, מדברנא דאומתיה, בוצינא דנהורא", החמדת שלמה, 

לאנגפור,  [שאטלאנד,  ושו"ב  דנציג  אב"ד  מכן  לאחר  ועוד].  אדם  חיי  בעל  דנציג  אברהם  רבי 

ווינבערג]. חיבורו "בית מאיר" על שולחן ערוך "אבן העזר" הוא אחד מספרי היסוד בהלכות אלו, 

מלבדו כתב חיבורים רבים נוספים.

כפי הנראה התגורר חותנו של רבי מאיר בשלאנק, עיירה בפרברי העיר פוזנא, או שמוצאו היה 

מעיירה זו. מסתבר שכשעבר לליסא נטל רבי מאיר עמו את כרכי הרמב"ם ושם עברו לידי רבי 

יאקב ב"ר בנימין וואלף החתום בשער.

מצורפת חוות דעת מומחה. מספור עמודים משתנה [זהה לנרשם בתקליטור הביבליוגרפיה]. 35 

ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי [שני דפי שער ומספר דפים מנותקים ובלויים]. כריכות קלף 

עתיקות [למעט כרך אחד עם כריכה חדשה]. 

פתיחה: $4500

368. Copy of Rambam of Rabbi Meir Pozner, Author of Beit 
Meir – Signatures and Glosses
Mishnah Torah L'Rambam, Parts 1-4 [4 volumes]. Yashnitze, [1739-1741].
On protecting leaf of Volume 4, owner's inscription and signature in handwriting 
of Rabbi Meir Pozner, author of Beit Meir: "Although our Rabbis have forbidden 
writing in books but it is permitted to sign against unscrupulous people, Rabbi 
Meir ben Y.L. [Yehuda Leib]… of Poznan … Shalanky" [cutoff words because of 
tear to leaf margins]. On same leaf another inscription: "This Rambam belongs 
to my brother-in-law … Rabbi Meir [in another handwriting added: Darshan], 
son-in-law… [an erased word] of Shalanky … Chaim of Shalanky" [Rabbi Meir 
Pozner's brother-in-law].
On title page of same volume owner's inscription: "Belongs to Rabbi Ya'akov ben 
Binyamin Wolf of Lisa". 
The four volumes have more than 150 scholarly glosses of Rabbi Ya'akov Levi (1820-
1888), disciple of Rabbi Yoseph Yaski Shapira of Lesla [disciple of Rabbi Akiva 
Eiger], and mechutan of the author of Aruch LaNer [see attached material]. All 
title pages have prominent stamps in foreign language: Ya'akov Levi – Strazalkovo. 
A number of single glosses in more ancient handwriting, possibly Rabbi Meir 
Pozner's handwriting.
Rabbi Meir Pozner (1729-1807, Otzar HaRabbanim 12928), was a prominent 
rabbi and posek of his times. 
After his marriage, he lived by 
his father-in-law in Pozna and 
was therefore called Pozner. 
After his wife's death, he moved 
to Lisa where he studied with his 
companion Rabbi Daved Tevil of 
Lisa. In 1763, he served as Rabbi of Mezritch whereupon he became famous all 
over Poland and the leading rabbis of his generation sent him questions [includ-
ing Rabbi Akiva Eiger who calls him "The Truly Great Gaon, Holy Crown… 
", the Chemdat Shlomo, Rabbi Avraham Danzig ] Afterward, he was Rabbi of 
Danzig. His book Beit Meir on the Shulchan Aruch Even HaEzer is one of the 
basic works on these laws. He also wrote many other books. 
Apparently, Rabbi Meir's father-in-law lived in Shalanky, a village on the outskirts 
of Pozna, or he originated from this village. It is likely, that when he moved to Lisa, 
Rabbi Meir took the volumes of Rambam with him and there they passed on to 
Rabbi Ya'akov ben Binyamin Wolf who signed the title page. 
Attached is a professional assessment. Varying page numbering [identical to listing 
in Bibliography Institute CD]. 35cm. General good condition. Stains and wear [the two 
title pages and several leaves detached and worn]. Antique parchment covers [except 
on volume with a new cover]. 

Opening Price: $4500
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369. ספר שער השמים - חתימת רבי שמעון אויש 
מפראג 

ספר שער השמים, על "חכמת הטבע, חכמת התכונה וחכמת 

האלוהות", מאת רבי גרשון בן שלמה. רדלהיים, תקס"א 1801. 

[מן הספרים הראשונים בדפוס השותפים הידנהיים ובשוויץ 

ברדלהיים].

"הבחור  מצווה  הבר  לחתן  ארוכה  הקדשה  השער  לפני  בדף 

אש,  בלהבת  בוער  מקטנותו  לבו  אשר  לאיש  סמוך  המופלא 

בכת"י  אויש,  וואלף  משה  רבי  בן  שמעון   - תורה..."  של  אש 

הראשון  [בשער  פיסלינג  יעקב  רבי  אביו,  בן-דוד  וחתימת 

חתימתו בלועזית].

בשער השני חתימת המקבל רבי "שמעון אויש מפראג".

קרוב  כהונת  בעת  פראג  ודייני  מרבני  אויש  וואלף  משה  רבי 

משפחתו האב"ד רבי שמואל לנדא (בן ה"נודע ביהודה"). בנו, 

רבי שמעון אויש, אף הוא מחכמי פראג, ניהל כבר בבחרותו 

המופלא  "הרבני  שמכנהו  לנדא  שמואל  רבי  עם  שו"ת  קשרי 

והמופלג בתורה" (ראה שו"ת שיבת ציון, סימנים יז, לה, וחומר 

מצורף).

רבי  של  מחותנו  פראג,  העיר  מנכבדי  פיסלינג,  יעקב  רבי 

דף. 20  פג   ,[8] תשובותיו.  בספר  הוא  אף  נזכר  לנדא,  שמואל 

ישנה.  עור  כריכת  צבעוני.  פורזץ  נייר  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ. 

חתימות ורישומים נוספים בכת"י.

פתיחה: $180

369. Sha'ar HaShamayim – Signature of 
Rabbi Shimon Oish of Prague
Sha'ar HaShamayim, on "the wisdom of nature, as-
tronomy and G-d", by Rabbi Gershon ben Shlomo. 
Roedelheim, 1801. 
On leaf before title page a long dedication to a 
bar-mitzvah boy "the wonderful boy nearing 
manhood that already from a young age his heart 
burned with the fire of Torah … " – Shimon ben 
Rabbi Moshe Wolf Oish, and the signature of his 
father's cousin, Rabbi Ya'akov Pisling. Signed by the 
recipient, Rabbi Shimon Oish of Prague.
Rabbi Moshe Wolf Oish was a rabbi and dayan in 
Prague at the time that his relative Rabbi Shmuel 
Landau served as rabbi of Prague. His son Rabbi 
Shimon Oish also a scholar in Prague, had contact 
already at a young age with Rabbi Shmuel Landau 
about responsa. Rabbi Landau calls him "the Rabbi 
with wondrous and vast knowledge of Torah" (see 
responsa Shivat Tzion, Simanim 17, 35, and at-
tached material).
Rabbi Ya'akov Pisling, a distinguished person in 
Prague, a mechutan of Rabbi Shmuel Landau and 
is also mentioned in his book of responsa. [8], 83 
leaves. 20cm. Good condition. Stains. Old leather cover. 
Additional handwritten signatures and inscriptions. 

Opening Price: $180

370. חכמת אדם - חתימות רבי משה ליב פולאק 
ספר חכמת אדם, על יורה דעה. רבי אברהם דנציג. זולקווא, 

תקצ"ה 1835.

כנראה,   - פאללאק"  ליב  "משה  רבי  של  חתימות  שתי  בשער 

רבי משה יהודה ליב פולק מבערטי-אויפאלו (תקפ"ג-תרמ"ד) 

תלמיד-חכם מופלג, מתלמידי החתם סופר. ראה אודותיו וצילום 

כתב-ידו בספר "החתם סופר ותלמידיו", עמ' שעח-שעט. 

ברייטעפנשיין  בר"מ  "גבריאל  רבי  של  נוספות  חתימות 

מוואשוואר יע"א" (וואשוואר, הונגריה). [1], עט, לז דף (חסר 6 

דף בסוף). 36.5 ס"מ. מצב טוב, פגיעות בלאי קלות. ללא כריכה.

פתיחה: $200

370. Chochmat Adam – Rabbi Moshe 
Leib Pollack’s Signatures
Chochmat Adam on Yoreh De’ah. Rabbi Avraham 
Danzig. Zolkowa, 1835.
Two signatures by Rabbi “Moshe Leib Pollack” - ap-
parently Rabbi Moshe Yehuda Leib Pollack - on the 
title page.
Rabbi Moshe Yehuda Leib (1813-1884) was an 
outstanding Torah scholar, of the Chatam Sofer’s 
disciples. More about him and a photocopy of his 
handwriting in “Ha-Chatam Sofer Ve-Talmidav”, 
pp. 378-379.
Additional signatures by Rabbi “Gavriel 
Breitefenstein...". [1], 79, 37 leaves (6 leaves missing at 
the end). 36.5cm. Good condition, light wear damage. 
Not bound.

Opening Price: $200

369

370
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371. שו"ת מאמר מרדכי - חתימה והגהות של 
רבי משה פריינד-גריסהאבר (תלמיד החתם סופר) 

וחותמת רבי משה הלוי פולק אב"ד באניהאד

שו"ת מאמר מרדכי, מרבי מרדכי הלברשטאט אב"ד דיסלדו־

רף. ברונא, תקמ"ט 1789. מהדורה יחידה. עם הסכמות רבני 

טריביטש  אב"ד  הורביץ  הירש  צבי  רבי  והסכמת  ניקלשבורג 

(בנו של רבי שמלקא מניקלשבורג).

ספר זה נגנז והוחרם לאחר הוצאתו והוא נדיר במיוחד. כבר 

ח"ב  האשכול  (ספר  אשכול"  "נחל  בעל  כותב  התר"ך  בשנות 

והוא  בנמצא  אינו  שהספר   (24 עמ'  אברהם  ברית   ,187 עמ' 

ראה רק עותק אחד ממנו, וסיבת הדבר לדבריו, כי חכמי פרנ־

קפורט ביערו את הספר, בעקבות סימן נ"ו בו הדפיס המחבר 

בעניני  למחלוקת  הנוגעת  יהושע"  מה"פני  הלכתית  תשובה 

טומאת אהל ברחוב הראשי ברובע היהודי בעיר פרנקפורט. 

ספר  קניתי  נ"י  איצק  בה"מ  משה  הק'  "אני  חתימת  בשער 

על  חלקן  כת"י,  באותו  הערות  מספר  הספר  בדפי  הלז..." 

רבי  הגאון  הוא  והכותב  החותם  הנ"ל.  יהושע"  ה"פני  תשובת 

משה פריינד-גריסהאבר (תקנ"ז-תרל"ג), מגדולי תלמידיו של 

אב"ד  גריסהאבר-פריינד  איצק  יצחק  רבי  בן  סופר".  ה"חתם 

פאקש. [השוה גם לצילום חתימותיו וכתב ידו, בספר החת"ס 

ותלמידיו, עמ' שנח-שס]. 

ספרייתו של רבי משה עברה לאחר פטירתו לישיבת באניאהד 

של רבי משה הלוי פאללאק (תר"ה-תרמ"ט, החת"ס ותלמידיו 

בשער  נמצאת  ובהונגרית  בעברית  שחותמתו  תקכד),  עמ' 

הספר: "משה במהר"ז הלוי אב"ד בק"ק באניהאד...".

[6], ב-קד דף. 

פתיחה: $400

371. Responsa Ma'amar Mordechai – 
Signature and Glosses of Rabbi Moshe 
Freund-Grishaber (Disciple of the 
Chatam Sofer) and Stamps of Rabbi 
Moshe HaLevi Pollak Rabbi of Bonyhad
Responsa Ma'amar Mordechai, by Rabbi Mordechai 
Halberstadt Rabbi of Disseldorf. Brno, 1789. Only 
edition. Approbations of rabbis of Nicholsberg and 
of Rabbi Zvi Hirsh Horwitz Rabbi of Trebitsch (son 
of Rebbe Shmelke of Nicholsberg). 
After it was published, this book was hidden and 
banned and is extremely rare. Already in the 1880 
s, the author of Nachal Eshkol (Sefer HaEshkol Part 
2 page 187, Brit Avraham Page 24) writes that the 
book cannot be found and he has seen only one copy. 
He says that the reason for this is that the rabbis of 
Frankfurt had burned the book because of Siman 
56 where the author printed a halachic response of 
the Pnei Yehoshua regarding the disagreement on 
the matter of tum'at ohel in the main street of the 
Jewish quarter of Frankfurt.
On the title page is the signature of "I, Moshe ben 
Isaac have bought this book…". On the book 
leaves a number of notes in the same handwriting, 
some on the aforementioned response of the Pnei 
Yehoshua. The person who signed and the writer 
is Rabbi Moshe Freund-Grishaber (1797-1873), one 
of the leading disciples of the Chatam Sofer, son of 
Rabbi Yitzchak Isaac Grishaber-Freund Rabbi of 
Paks. [See his signatures and handwriting, in The 
Chatam Sofer and his Disciples, pages 358-360].
After his death, Rabbi Moshe's library passed on 
to the Bonyhad Yeshiva headed by Rabbi Moshe 
HaLevi Pollak (1845-1889, The Chatam Sofer and 
his Disciples page 524) whose signatures in Hebrew 
and Hungarian are on the title page. 
[6], 2-104 leaves. 20cm. Fair condition, stains and wear, 
minor moth damage. Worn binding. Rare. 

Opening Price: $400

372. ים של שלמה - חתימות והקדשות תלמידי 
ה"חתם סופר"

תע"ח  אופיבאך,  (ביצה).  טוב  יום  מסכת  על  שלמה,  של  ים 

.1718

[מפרשבורג].  סופר  מרדכי  רבי  של  חתום  בעלות  רישום 

הקדשה חתומה מבנו רבי חיים סופר [ה"מחנה חיים] "לאדוני 

חיים  אולמאן...  אברהם  ר'  המפורסם  הרב  הגדול  הגאון  הרב 

סופר". חתימות רבי מרדכי אולמאן ועוד רישומים וחתימות.

הגאון רבי מרדכי אפרים פישל סופר (תקמ"ו-תר"ג), מתלמידי 

של  מרבותיו  פרשבורג,  בעיר  תורה  מרביץ  סופר",  ה"חתם 

רבי  הנודע  הגאון  בנו  סופר".  ה"מכתב  ואחיו  סופר"  ה"כתב 

סופר,  החתם  מתלמידי  הוא  אף  (תקפ"ב-תרמ"ו),  סופר  חיים 

כיהן ברבנות מונקאטש ובודפסט, בעל "מחנה חיים".

(תקנ"א-תר"ט),  לאקנבאך  אב"ד  אולמאן  אברהם  רבי  הגאון 

סופר"  ה"חתם  של  ממקורביו  בהונגריה,  דורו  גאוני  מגדולי 

הוראותיו  "שכל  עליו  כתב  החת"ס  סופר".  ה"כתב  ובנו 

גרוע,  מצב  ס"מ.   32.5 דף.  נ  מצורף).  חומר  (ראה  בקדושה". 

פגעי עש קשים. כריכת עור עתיקה, פגועה.

פתיחה: $120

372. Yam Shel Shlomo – Signatures 
and Dedications, The Chatam Sofer's 
Disciples 
Yam Shel Shlomo, on Tractate Yom Tov (Beitza). 
Offenbach, 1718. Owner's inscription signed by 
Rabbi Mordechai Sofer [Pressburg]. A signed 
dedication by his son Rabbi Chaim Sofer [Machane 
Chaim]. Signatures of Rabbi Mordechai Ulman and 
more inscriptions and signatures.
Rabbi Mordechai Efraim Fishel Sofer ((1746-1843), 
a disciple of the Chatam Sofer, taught Torah in 
Pressburg, taught the Ktav Sofer and his brother 
the Michtav Sofer. His son Rabbi Chaim Sofer 371
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(1822-1886), disciple of the Chatam Sofer, served in 
the rabbinate of Munkach and of Budapest. Wrote 
Machane Chaim. 
Rabbi Avraham Ulman Rabbi of Lackenbach (1791-
1849), a prominent Hungarian Torah genius, close 
associate of the Chatam Sofer and his son The Ktav 
Sofer. (See attached material). 50 leaves. 32.5cm. Poor 
condition, heavy moth damage. Antique leather cover, 
damaged. 

Opening Price: $120

373. שמן-הטוב זקן-אהרן, חתימת רבי משה אייגר
התורה...  על  וביאורים  דרושים  אהרן,  זקן   - הטוב  שמן  ספר 

מהמ־ ופיוטים.  שירים  השנה.  ראש  ותפילת  פסח,  של  הגדה 

מראגוזה.  הכהן  אהרן  רבי  רבי  ונכדו  אוהב  שלמה  רבי  קובל 

[ונציה, תי"ז 1657]. 

רישום בעלות חתום: "תפסתי בסימנים שלא יבוא לידי שמיטה, 

חתימה  יע"א".  ווילען  פה  נ"י,  בונם  מו"ה  בהגאון  משה  הק' 

נוספת של רבי "ליפמאן דוד טעבלי" ורישומים רבים בלועזית.

אייגר  בונים  שמחה  רבי  בן  גינז-שלזינגר,  משה  רבי  הגאון 

בשנת  אייגר.  עקיבא  רבינו  דודו  תלמיד  מטרסדורף.  אב"ד 

ליב  רבי  של  בהמבורג  הקלויז  מיושבי  להיות  התקבל  תק"ץ 

רבי  כותב  כב,  רע"א,  מכתבי  סופרים,  (באגרות  שאול.  ב"ר 

החריף  הרב  ידידי  שבנו  טוב  לבשר   ..." לאחיו:  אייגר  עקיבא 

היה  בהמבורג...  בימ"ד  תושב  נתקבל להיות  נר"ו  משה  מו"ה 

פה שבוע העבר להשתעשע עמו קודם נסיעתו"). סייע והכין 

ל"דרוש  בהקדמה  כמובא  הרע"א  דודו  מתורת  הרבה  לדפוס 

סופר,  והחתם  הגרע"א  בכתבי  פעמים  עשרות  נזכר  וחידוש". 

נפטר תרי"ח (1857). ג-קכה, קכב-קמח, קמז-קנ, [5] דף. (חסר 

וכתמים.  בלאי  בינוני,  מצב  ס"מ.  קנא). 28  ודף  והקדמות,  שער 

כריכה מנותקת ובלויה.

פתיחה: $300

373. Shemen HaTov Zekan Aharon, 
Signed by Rabbi Moshe Eiger
Shemen HaTov – Zekan Aharon, homiletics and 
commentaries on the Torah… Passover Haggada 
and Rosh Hashana prayers. Poems and puyutim. By 
the Mekubal Shlomo Ohev and his grandson Rabbi 
Aharon HaCohen of Raguza. [Venice, 1657]. 
Signed owner's inscription: "Moshe son of the 
Gaon Rabbi Bunim". Another signature by Rabbi 
"Lipman David Tevli" and many inscriptions in 
foreign languages. 
Rabbi Moshe Ginz-Schlesinger, son of Rabbi Simcha 
Bunim Eiger Rabbi of Mattersdorf. Disciple of his 
uncle Rabbi Akiva Eiger. From 1830, he was accepted 
to Rabbi Leib ben Shaul's kloiz in Hamburg. (In Igrot 
Sofrim, letters by Rabbi Akiva Eiger, 22, Rabbi Akiva 
Eiger writes to his brother: "to bring the good news 
that my friend's son Rabbi Moshe has been accepted 
to dwell in the Beit Midrash in Hamburg"). He assist-
ed and prepared for print much of his uncle's Torah 
thoughts and is mentioned in the introduction. He is 
mentioned dozens of times in the writings of Rabbi 
Akiva Eiger and the Chatam Sofer. Died 1857. 3-125, 
122-148, 147-150, [5] leaves. (Missing title page and in-
troductions, and Leaf 151). 28cm. Fair condition, wear 
and stains. Detached and worn cover.

Opening Price: $300

374. אלשיך על התורה - חתימות רבי מאיר קיצע 
ורבי נתן פריידער

מאת  התורה,  על  פירוש  א-[ה],  חלקים  משה,  תורת  ספר 

הספר  בשער   .[1798 [תקנ"ח  דיהרנפורט,  אלשיך.  משה  רבי 

חתימות "הק' נתן פריידער", "הק' מאיר קיצע", "אחר אחרון 

חתימות  השער  לפני  בדף  שווארץ".  טוביה  הק'  בא..  אני 

"מיכאל שווארץ".

הגאון רבי נתן פריידער (תקס"ג-תרי"ז), דיין בצעהלים (הונ־

גריה) ולאחר פטירת אב"ד העיר רבי משה סג"ל גלוגא מילא 

עמד  הקהילה.  לרב  ונתמנה  בטשארנא  התיישב  מקומו.  את 

בקשרי שו"ת עם החתם סופר. [ראה אודותיו: אישים בתשובות 

חת"ס, עמ' שיט]. הגאון רבי מאיר קיצע (נפטר קודם תקע"ה), 

דיין ומו"ץ בקהילת צעהלים. ראה אודותיו חומר מצורף. פגי־

נציה משובשת [זהה לנרשם בתקליטור הביבליוגרפיה]. [ייתכן 

רק  שער מיוחד  לספר במדבר].  שער  דף  אולי  אחד,  דף  שחסר 

לספר בראשית. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. דפים רופפים 

ומודבקים. סימני עש. כריכת עור מנותקת.

פתיחה: $150
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374. Alshich on the Torah – Signatures 
of Rabbi Meir Kitza and Rabbi Natan 
Fraider 
Toraht Moshe, sections 1-[5], commentary on the 
Torah, by Rabbi Moshe Alshich. Dyhernfurth, 
[1798]. Signatures: “Natan Fraider”, “Meir Kitza”, 
“lastly… Tuvia Schwartz”, “Michael Schwartz”. 
The Ga’on Rabbi Natan Fraider (1803-1857), Dayan 
in Tzehlim (Hungary) and successor of Rabbi 
Moshe Segal Gluga as Av Beit Din in the city. settled 
in Tsharna and was appointed as rabbi of the con-
gregation. Corresponded with the Chatam Sofer. [ 
see: Personalities in the Responses of the Chatam 
Sofer, page 319]. The Ga’on Rabbi Meir Kitza (passed 
away before 1815), Dayan in Tzehlim [see attached 
material]. 
Faulty pagination [identical to listing in Bibliography 
Institute CD]. [It is possible that one leaf is missing, 
perhaps the title page of Sefer Bamidbar]. Special 
title page only for Sefer Bereshit. 22cm. Good condi-
tion. Stains and wear. Loose and glued leaves. Moth 
marks. Detached leather binding. 

Opening Price: $150

375. תפלה למשה – קראקא, תק"ף - חתימות
ספר תפלה למשה, בביאור מעלת התורה, רבי משה אלמוש־

נינו. קראקא, תק"ף (1820).

רבי  חתימת  היא  שבהן  המוקדמת  רבות,  וחותמות  חתימות 

זצ"ל  נ"ש  משה  רבי]  המאו[ה"ג  בהרב  כהן  איצק  יצחק  "הק' 

אבדק"ק לוברנץ". פד דף. 18 ס"מ. נייר ירקרק ועבה, מצב טוב, 

כתמים. כריכה לא מקורית. עותק עם שינויים בדף השער, ראה 

תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0110686.

פתיחה: $200

375. Tefila Le-Moshe – Cracow, 1820 
– Signatures
Tefila Le-Moshe a commentary on the Torah, by 
Rabbi Moshe Almosnino. Cracow, 1820.
Numerous signatures and ink stamps, the earliest be-
longs to Rabbi “Yitzchak Itzk Cohen son of the Gaon 
Rabbi Moshe, Av Beit Din of Luberentz”. 84 leaves. 
18cm. Greenish thick paper, good condition, stains. 
Rebound. Copy with modifications on the title page, 
see the Bibliography Institute CD, record 0110686.

Opening Price: $200

376. תלמוד ירושלמי - חתימות רבי שלמה בורגיל 
- הקדשה לבעל ה"חק נתן"

מסכתות  מפולדא.  אליהו  רבי  פירוש  עם  ירושלמי,  תלמוד 

(אמ־ אמשטילדרם  ושביעית.  כלאים  דמאי,  פאה,  ברכות, 

כ"ץ  נפתלי  רבי  צבי"  ה"חכם  הסכמות   .1710 ת"ע  שטרדם), 

מפרנקפורט ועוד.

בשער חתימות ורישומים בכת"י מזרחי ישן: "זה הס' לי לשמי 

אנכי הצעיר שלמה בורגיל ס"ט", "זכיתי לעבודת אלוקי אנכי 

בלשון  הכתוב  הקדשה,  של  נוסף  רישום  ב[-]";  שנ"א  הצעיר 

מליצית בשבחו של רבי נתן בורגיל בעל "חק נתן": "רבי יהונתן 

מעו"מ  הגדול  [הרב]  ה'  דדינא,  לעומקא  ונחת  דיינא...  הוא 

[מעוז ומגדול], תנא דאורייתא ח"ק [חסידא קדישא]... הרב 

המובהק מאיר כברק זר"ק [זרע קודש] כמוהר"ר נתן בורגיל 

נ"י". חתימה נוספת (קצוצה) בכת"י אשכנזי עתיק. 

 ,(16303 הרבנים  אוצר  תקנ"ב,  (נפטר  בורגיל  נתן  רבי  הגאון 

מגדולי חכמי תוניס, עלה לירושלים לעת זקנתו. ידוע על שם 

בניו  תקל"ו 1776).  (ליוורנו  קדשים  סדר  על  נתן"  "חק  ספרו 

ובני בניו כיהנו במשך דורות כרבנים וראשי עדה בתוניס. כפי 

בן  [שלמה  "שנ"א"  מאחיו  הם  וההקדשה  החתימות  הנראה, 

אברהם], שכן לאביו של ה"חק נתן" קראו רבי אברהם.

מסכתות:  (חסרים  דף  ב-כה  ב-כה;  ב-כא;  ב-כב;  ב-לז;   ,[2]

תרומות-שקלים). 30 ס"מ. מצב בינוני, נקבי עש ובלאי. כריכת 

בד חדשה.

פתיחה: $250 375
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377. תרומת הדשן - חתימת רבי ישראל מסאוורן
ספר תרומת הדשן, עם פסקים וכתבים. פיורדא, תקל"ח 1778.

הרב  של  יד  חתימת  בשער:  הפורזץ.  בדפי  בעלות  רישומי 

הקדוש רבי ישראל חתן הרב מסאוורן "י"ש ישראל חתן הרב 

רבי  מהרה"ק  כיום  הידועה  היחידה  [החתימה  מסאווראין" 

חותמות  יצחק".  "לוי  רבי  [בנו]  חתימות  מסאוורן].  ישראל 

בעלות של הגאון רבי יוסף אדלר אב"ד שאסבורג וטורדא (על 

חתימת הרה"ק מסאוורן).

רבי ישראל מסאוורן, בן אחותו של המגיד מקוזניץ וחתנו של 

הרה"ק רבי משה צבי מסאוורן. מצאצאיו יצאו שושלות רבות 

378. מגדל דוד (טל אורות) - התהלים של האדמו"ר 
בעל "שם משמואל" 

מרבי  דוד,  מגדל  פירוש  עם  תהלים  וספר  אורות  טל  ספר 

מהדורה   .1792 תקנ"ב  וינה,  מבראד.  סג"ל  ליפמן  אליעזר 

ראשונה. פירוש על דרך הקבלה והפשט. הקדמת הספר היא 

רבות  הסכמות  אורות".  "טל  בשם  קבלה  בעניני  שלם  חיבור 

377. Terumat Ha-Deshen – With Rabbi 
Israel of Savran’s Signature
Terumat Ha-Deshen, with Halachic rulings and 
writings. Furth, 1778.
Ownership inscriptions. On the title page: hand 
signature by the holy Rabbi Israel, son in law of 
the Rabbi of Savran “Israel, son in law of the Rabbi 
of Savran” [the only signature known from Rabbi 
Israel of Savran]. Signatures by [his son] Rabbi “Levi 
Yitzchak”. Ownership ink stamps by the Gaon Rabbi 
Yosef Adler, Av Beit Din of Schassburg and Turda 
(on the signature of the Holy Rabbi of Savran).
Rabbi Israel of Savran was the son of the Maggid of 
Koznitz’s sister, and the son in law of the holy Rabbi 
Moshe Zvi of Savran. Many important dynasties of 
Admors and Tzaddikim came from his posterity: his 
son in law the holy Rabbi Meshulam Zusya of Zinkov-
Apta, his son in law the holy Rabbi Yosef Alter Hager 
of Radowitz-Kosov, his son in law the holy Rabbi 
Yehuda Aryeh. (See the list of his descendants in the 
enclosed material. See Encyclopedia of Chassidut, 
Vol. 3, page 370). [5], 122; 2-45 leaves. 20cm. Good 
condition, stains. Antique, torn, leather binding.

Opening Price: $700

376. Talmud Yerushalmi – Signatures 
of Rabbi Shlomo Burgil – Dedication to 
the Author of Chok Natan
Talmud Yerushalmi, with the commentary of 
Rabbi Eliyahu of Fulda. Tractates Berachot, Peah, 
D'mai, Kilayim and Shevi'it. Amsterdam, 1710. 
Approbations of the Chacham Zvi Rabbi Naftali 
Katz of Frankfurt and others. 
On title page, signatures and inscriptions in old 
Oriental handwriting: "This book belongs to Shlomo 
Burgil", "I merited serving G-d, I, S.N.A. in [-]"; 
another dedication praising Rabbi Natan Burgil, 
author of Chok Natan: "Rabbi Yehonatan is a dayan 
… and plunges the depth of the din … Torah Tana 
Holy Chassid … Natan Burgil". Another signature 
(cut-off) in ancient Ashkenasi handwriting.
Rabbi Natan Burgil (died 1792, Otzar HaRabbanim 
16303), was a leading Tunis rabbi, immigrated to 
Jerusalem in his later years. He is renowned for 
his book Chok Natan on Seder Kodshim (Livorno, 
1776). His sons and descendants served for gen-
erations as rabbis and community heads in Tunis. 
Apparently, the signatures and dedication are from 
his brother S.N.A. [Shlomo ben Avraham], since the 
father of Chok Natan was called Rabbi Avraham. 
[2], 2-37; 2-22; 2-21; 2-25; 2-25 leaves (Tractates 
Terumot-Shekalim are missing). 30cm. Fair condition, 
moth holes and slight wear. New fabric cover. 

Opening Price: $250

משולם  רבי  הרה"ק  חתנו  ואדמו"רים:  צדיקים  של  וחשובות 

האגר  אלתר  יוסף  רבי  הרה"ק  חתנו  מזינקוב-אפטא,  זוסיא 

מראדוביץ-קוסוב, חתנו הרה"ק רבי יהודה אריה מבאהפאלי. 

(ראה רשימות צאצאיו בחומר מצורף. וראה אנצי' לחסידות, 

כתמים.  טוב,  מצב  ס"מ.   20 דף.  ב-מה  קכב;   ,[5] שע).  עמ'  ג', 

כריכת עור עתיקה, קרועה.

פתיחה: $700

מחכמי בראד, לבוב, רבי מרדכי בנט, רבי ירמיה לעוו ועוד.

כ-8 חותמות של רבי "שמואל בהגה"ק מהר"א זצללה"ה באר־

נשטיין סאכטשאב פלך ווארשא" - הגאון הקדוש רבי שמואל 

נולד  משמואל".  "שם  בעל  מסוכוטשוב  האדמו"ר  בורנשטיין 

סבו  בבית  בקוצק,  תרט"ז,  בשנת  נזר"  "אבני  בעל  לאביו 

האדמו"ר "השרף" רבי מנדלי. בשנת תר"ע עלה למלא מקום 

נפטר  בדורו.  האדמו"רים  מגדולי  והיה  באדמו"רות,  אביו 

במחשבת  העמוק  ספרו  שם  על  ביותר  ידוע  תרפ"ו.  בשנת 

קצד   ,[4] חלקים.  בשבעה  שנדפס  משמואל",  החסידות "שם 

דף. 20 ס"מ. מצב גרוע-מאד, פגעי עש קשים.

פתיחה: $200
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378. Migdal David (Tal Orot) – 
Tehillim of Author of Shem MiShmuel
Tal Orot and Tehillim with commentary of Migdal 
David, by Rabbi Eliezer Lipman Segal of Brad. 
Vienna, 1792. First edition. Commentary according 
to kabala and simple interpretation. The introduc-
tion is a complete work on kabala topics named Tal 
Orot. Many approbations from scholars of Brad, 
Lvov, Rabbi Mordechai Banet, etc. 
C. 8 stamps of Rabbi "Shmuel Bornstein Sochatchev 
Warsaw District" – Rabbi Shmuel Bornstein the 
Rebbe of Sochatchev, author of Shem MiShmuel, 
was son of the author of Avnei Nezer. Born in 1857 
in Kotzk, in the house of his grandfather The Saraph, 
Rebbe Mendele. In 1890, he succeeded his father 
as Rebbe and was one of the leading rebbes of his 
generation. Died in 1926. Famous for his profound 
book about Chassidic thought, Shem MiShmuel 
which was printed in seven parts. [4], 194 leaves. 
20cm. Very poor condition, heavy moth damage. 

Opening Price: $200

379. שו"ת פאר הדור - הטופס של האדמו"ר רבי 
חיים שניאור זלמן מלאדי

 .1859 תרי"ט  לבוב,  הרמב"ם,  תשובות   - הדור  פאר  ספר 

מהדורה שניה.

בשער חותמת (מטושטשת) של האדמו"ר רבי "חיים שניאור 

זלמן" מלאדי - בנו השלישי של הצמח צדק. האדמו"ר רבינו 

בזיווג  חותנו  (תקע"ד-תר"ם)  שניאורסון  זלמן  שניאור  חיים 

ראשון של אחיו הצעיר רבי שמואל (אדמו"ר מוהר"ש). לאחר 

בעיר ליובאוויטש  פטירת אביו כיהן שלש שנים באדמורו"ת 

בליובאוויטש  וביהמ"ד  האדמורו"ת  את  מסר  תרכ"ט  ובשנת 

לאחיו מוהר"ש, כשהוא עצמו מעתיק את חצרו לעיירה לאדי 

לחותמות  זהה  החותמת  [צורת  התניא.  בעל  זקנו  מושב  עיר 

הנמצאות על כרכי הש"ס, שהופיע בקטלוג "קדם", מכירה 6, 

פריט 306]. [7], נג דף. 21.5 ס"מ. נייר ירקרק, מצב טוב, בלאי 

שימוש. כריכה ישנה פגועה.

פתיחה: $200

379. Pe'er HaDor Responsa – Copy of 
Rebbe Chaim Shneur Zalman of Liadi
Pe'er HaDor – Rambam's responses, Lvov, 1859. 
Second edition. 
On title page stamp (blurred) of Rebbe Chaim 
Shnuer Zalman of Liadi – third son of the Tzemach 
Tzedek. Rebbe Chaim Shneur Zalman Schneerson 
(1814-1880) was father-in-law by first marriage 
of his younger brother Rabbi Shmuel (Admor 
Moharash). After his father's death, he served three 
years as Rebbe of Lubavitch and in 1869 he passed 
on the position of Rebbe and the Beit Midrash in 
Lubavitch to his brother the Moharash while he 
moved his rabbinical court to the town of Liadi, 
residence of his grandfather Ba'al HaTanya. [The 
stamp is identical to stamps found on volumes of 
Talmud in Kedem Catalogue, Auction 6, Item 306].
[7], 53 leaves. 21.5cm. Greenish paper, good condition, 
use wear. Damaged old cover. 

Opening Price: $200

380. שו"ת בית אפרים – לבוב, תקע"ח - חותמת 
רבי שמואל גינצלר 

שאלות ותשובות בית אפרים, חלק אבן העזר, רבי אפרים זלמן 

מרגליות. לבוב, [תקע"ח] 1818.

טאפאלטשאן",  דק"ק  שו"ב  איסר  "ישראל  בכת"י:  חתימות 

"יהודה מנחם כהנא" (מסיגט, מצאצאי בעל ה"קונטרס הספי־

קות", ראה חומר מצורף).

בדף שאחר השער חותמת רבי "שמואל... גינטצלער אבדק"ק 

אויבר-ווישווע והגליל" - הגאון רבי שמואל שמעלקא גינצלר 

ווישיווה  של  רבה   ,(19640 הרבנים  אוצר  (תקצ"ה-תרע"א, 

הוציא  תרע"ב).  (סיגט  נפש"  "משיב  מחבר  שנה,   45 במשך 

לאור לראשונה מתוך כתבי יד את הספר "תרומת הכרי" לבעל 

ב"ר  כהנא  אריה  יצחק  רבי  היה  (חותנו  הספיקות"  "קונטרס 

שרבי  ומסתבר  הספיקות",  ה"קונטרס  חתן  זאנוויל  שמואל 

חומר  ראה   - ממשפחתו  הוא  החותם  כהנא  מנחם  יהודה 

נזקי  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   36 דף.   [2] רסד,   [3] מצורף). 

רטיבות. כריכה חדשה.

פתיחה: $150 379
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381. עבודת הקודש להרשב"א - חותמת האדמו"ר 
מווישווא

ספר עבודת הקודש, להרשב"א. אפען, תקפ"א 1820.

בשער: חותמת רבי "מנחם מענדיל האגער בהרה"צ שליט"א 

הגר  מנדל  מנחם  רבי  אויבערווישא".  דק"ק  אב"ד  מוויזניצא 

עמ'  ג,  לחסידות,  אנצי'  (תרמ"ה-תש"א,  מווישווא  האדמו"ר 

תרס"ח  משנת  מוויזניץ.  ישראל"  ה"אהבת  של  בנו  צה-צו), 

בה  ווישווא,  אב"ד  תרפ"א  משנת  וויזניץ.  העיר  כאב"ד  כיהן 

הקים את ישיבת "בית ישראל". מראשי "אגודת ישראל" וחבר 

ואיכותי,  עבה  נייר  ס"מ.   34.5 דף.  יג  התורה".  גדולי  "מועצת 

מצב טוב, פגעי עש קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $150

381. Avodat Ha-Kodesh by the Rashba – 
Ink stamped by the Admor of Vishova
Avodat Ha-Kodesh by the Rashba. Ofen, 1820.
Stamp of Rabbi "Menachem Mendel Hager of 
Vizhnitz Av-Beit-Din Obervisa".
Rabbi Menachem Mendel Hager of Vishova (Vişeu 
de Sus) (1885-1941, Encyclopedia of Chassidut, III, 
pp. 95-96), son of "Ahavat Yisrael" of Vizhnitz. 
Since 1908 served as Rabbi of Vizhnitz. As of 1921 
Av-Beit-Din Vishova, where he established the "Beit 
Yisrael" Yeshivah. Of "Aggudat Yisrael" leaders and 
a member of "Mo'etzet Gedoley Ha-Torah".
13 leaves. 34.5cm. Thick, high quality paper, good con-
dition, light moth damage. Rebound.

Opening Price: $150

380. Beit Efraim Responsa – Lvov, 1818 – 
Stamp of Rabbi Shmuel Ginzler
Beit Efraim Responsa, Even HaEzer, Rabbi Efraim 
Zalman Margaliot. Lvov, 1818. 
Handwritten signatures: Yisrael Isser Rabbi of 
Topoltschan, Yehuda Menachem Kahana (of Siget, 
descendant of the author of Kuntress HaSefekot, see 
attached material).
On leaf after title page, stamp of Rabbi "Shmuel 
… Ginzler Rabbi of Oberwischau and the Upper 
Reine – Rabbi Shmuel Shmelke Ginzler (1835-1921, 
Otzar HaRabbanim 19640), Rabbi of Wischau for 
45 years, author of Meshiv Nefesh (Siget 1922). 
Published the book Terumat HaKeri by the author 
of Kuntress HaSefekot (his father-in-law was Rabbi 
Yitzchak Aryeh Kahana ben Rabbi Shmuel Zanvil 
son-in-law of the author of Kuntress HaSefekot, and 
apparently Rabbi Yehuda Menachem Kahana who 
signed this book is related to him – see attached ma-
terial). [3], 264, [2] leaves. 36cm. Fair condition. Stains, 
moisture damage. New cover. 

Opening Price: $150

382. שערי תשובה / שערי הקדושה - העותק של 
רבי אהרן בראנדווין האדמו"ר מאליק-צפת

תקס"ז  זולקווא,  גירונדי.  יונה  לרבינו  תשובה,  שערי  ספר 

(1807). כרוך עם: ספר שערי הקדושה, לרבינו חיים וויטאל. 

זולקווא, תק"ע (1810).

חותמות רבות כדוגמת חתימת כת"י של: "הק' אהרן בהה"צ ר' 

צבי אריה מאליק הה"צ מסטרעטין ז"ל".

תרס"ז),  כסלו  (נפטר  בראנדווין  אהרן  רבי  הקדוש  הרב 

אליק- (משושלת  מפלשטיין  אריה  צבי  רבי  האדמו"ר  בן 

סטרעטין), גדל בבית דוד-אמו רבי ישראל מרוז'ין, שהכתירו 

עלה  ו"פדיון".  "קוויטל"  לו  מסר  ואף  כאדמו"ר  בצעירותו 

לארץ-ישראל והתיישב בצפת, בה תפס מקום מרכזי בקהלה 

החסידית בעיר. מנוחתו כבוד במערת רבי חיים מטשרנוביץ, 

בה נטמן גם אביו הקדוש. מז דף; כח, [2] דף. 17.5 ס"מ. מצב 

טוב, מלבד 3 דפים משוקמים, כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

382. Sha'arei Teshuva / Sha'arei 
HaKedusha – Copy of Rabbi Aharon 
Brandwein Rebbe of Olik-Safed 
Sha'arei Teshuva, Rabbeinu Yonah Gerundi. 
Zholkeva, 1807.
Bound with: Sha'arei HaKedusha, Rabbi Chaim 
Vital. Zholkeva, 1810.
Many stamps as the handwritten signature: "Aharon 
ben R' Zvi Aryeh of Olik Stretin". 
Rav Aharon Brandwein (died 1906, son of Rebbe 
Zvi Aryeh of Pleschen (of Olik-Stretin), grew up 
in the house of his great uncle Rabbi Yisrael of 
Ruzin, who appointed him in his youth as Rebbe. 
Immigrated to Eretz Yisrael and settled in Safed, 
where he became a focal point of the Chassidic 
community. Buried in the cave of Rabbi Chaim of 
Tchernowitz. 47 leaves; 28, [2] leaves. 17.5cm. Good 
condition, besides 3 restored leaves, stains. New cover. 

Opening Price: $100
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383. Moreh Nevuchim – Stamp of the 
Admor Rabbi Yisrael Moshe of Gustinin 
Moreh Nevuchim by the Rambam. Includes com-
mentaries. [Yesnitch, 1742]. 
Stamp of the Admor Rabbi “Yisrael Moshe son of 
the holy Rabbi Yechiel Meir of Gostinin Lifshitz”.
Rabbi Yisrael Moshe Lifshitz (c. 1832-1918, 
Encyclopedia of Hassidism, 2, page 600). Eldest son 
of the Admor Rabbi Yechiel Meir of Gustinin, ac-
companied his father on his journeys to Kotzk, Gur 
and Tshechnov. Upon the death of his father in 1888 
he was appointed Admor and settled in the city of 
Proshkov, where he lead his Hassidic congregation 
for approximately thirty years. 120 leaves (missing 
title page and 4 leaves of additions at end of book). 
33cm. Good condition, minor damage and stains. Old 
binding, unoriginal. 

Opening Price: $120

384. זוהר חדש - העותק של אדמו"רי לעלוב 
תס"א  אותיות. [אמשטרדם,  וסתרי  הנעלם  מדרש  חדש,  זהר 

.[1801

בה"ר  מנחם  "אלעזר  רבי  מלעלוב,  האדמו"רים  של  חותמות 

מה"ו משה זצלה"ה בעה"ק ירושלם ת"ו" (עם ציור מגן-דוד), 

ובנו רבי "דוד צבי שלמה בהרב הצדיק ר' אלעזר מנחם ביד־

ערמאן, בעה"ק ירושלם ת"ו" (עם ציור הכותל המערבי ועצי 

הברוש).

הרב הקדוש רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן (תקפ"ז-תרמ"ג), 

בנו של האדמו"ר רבי משה'לי מלעלוב, וחתן בנו של ה"חוזה 

מלובלין". עלה עם אביו לארץ-ישראל בשנת תרי"א, ובאותה 

שנה עלה על מקום אביו, מייסד הקהילה החסידית הראשונה 

בירושלים [עד ימיו, הישוב החסידי היה רק בטבריה וצפת ואילו 

התפרסם  הגר"א].  מתלמידי  ה"פרושים"  התגוררו  בירושלים 

בתפילותיו ולא החסיר יום אחד מתפלה בכותל-המערבי. 

(תר"ד-תרע"ח)  בידרמן  שלמה  צבי  דוד  רבי  הקדוש  הרב  בנו 

האדמו"רות.  בכתר  התעטר  תרמ"ג  בשנת  אביו  פטירת  עם 

היה מנהיג קהלות החסידים בירושלים. קדוש וטהור מנעוריו, 

היה מחסידיו הגדולים של ה"בית אהרן". הגה"ק בעל "ישמח 

ישראל" מאלכסנדר כנהו בשם "ספר תורה", רבי חיים שמואל 

מחנטשין אמר עליו שבמשך הרבה שנים היה הוא צדיק הדור. 

עותק חסר: ה-פ, סא-סח דף (במקום: [2], ה-פ, סא-ע, [1] דף). 

פגעי  ועובש.  רטיבות  וכתמי  בלאי  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   24

עש קלים. כריכה ישנה, בלויה ומנותקת.

פתיחה: $250

383. מורה נבוכים - חותמת האדמו"ר רבי ישראל 
משה מגוסטינין

תק"ב  [יעסניץ,  פירושים.  עם  להרמב"ם.  נבוכים,  מורה  ספר 

.[1742

יחיאל  הקדוש  בהרב  משה  "ישראל  רבי  האדמו"ר  חותמת 

מאיר זצללה"ה מגוסטינין ליפשיטץ". 

אנצי'  בערך-תרע"ח,  (תקצ"ב  ליפשיץ  משה  ישראל  רבי 

מאיר  יחיאל  רבי  האדמו"ר  של  בנו  ת"ר).  עמ'  ב',  לחסידות, 

עם  ולטשכנוב.  לגור  לקוצק,  אביו  עם  נוסע  היה  מגוסטינין, 

בעיר  והתיישב  לאדמו"ר  הוכתר  תרמ"ח  בשנת  אביו  פטירת 

דף  קך  שנה.  כשלושים  חסידיו  עדת  את  ניהל  בה  פרושקוב, 

(חסרים דף השער ו-4 דפי הוספות בסוף הספר). 33 ס"מ. מצב 

טוב, כתמים ופגיעות. כריכה ישנה, לא מקורית.

פתיחה: $120

382
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385. שושנת העמקים – העותק של האדמו"ר 
מראדזימין

ספר שושנת העמקים, ביאור שיר השירים לרבי משה אלשיך. 

זולקווא, תקס"ב [1802]. 

נדפסו ונכרכו עמו גם: משאת משה, על אסתר; דברים ניחו־

מים, על איכה; עיני משה, על רות; דברים טובים, על קהלת.

מענדיל  מנחם  רבי  האדמו"ר  של  בעברית ובפולנית  חותמות 

גוטרמן מראדזימין. 

אנצי'  (תר"ך-תרצ"ד,  מראדזימין  מנדיל  מנחם  [אהרן]  רבי 

של  בנו   ,(1834 הרבנים  אוצר  קצג-קצה,  עמ'  א'  לחסידות 

גוטרמן  אריה  יעקב  רבי  האדמו"ר  בן  שלמה  רבי  האדמו"ר 

בייסוד  מעורב  היה  בפולין,  האדמו"רים  מגדולי  מרדזימין. 

בכל  יד,  כתבי  ממאה  למעלה  אחריו  השאיר  ברק.  בני  העיר 

קכט-קל).  דפים  (חסרים  דף  קכח   ;[1] כז,  התורה.  מקצועות 

22 ס"מ. מצב בינוני, כתמים קלים. בדפים ראשונים ואחרונים 

קרעים ופגיעות עם חסרון טקסט. כריכת בד ועור, בלויה.

פתיחה: $120

386. מעשה רקח – ונציה, תק"ב - חותמות רבי 
אהרן משה מגזע צבי

מעשה רקח, חלק ב', ביאור על משנה תורה להרמב"ם - ספר 

זמנים, רבי מסעוד חי רוקח. ונציה, [תק"ב 1742].

[רבי]  "הק'  של  מטושטשות]  [חלקן  חותמות  הספר  בעמודי 

אהרן משה מגזע צבי מבראד" - הגאון הקדוש רבי אהרן משה 

"החוזה  תלמיד  החסידות,  מגדולי  (תקל"ה-תר"ה),  צבי  מגזע 

החסידיים  העולים  ראשון  מסטרליסק,  אורי  ורבי  מלובלין" 

לירושלים (עלה בתקצ"ט).

אב"ד  ורנר  זאב  אשר  רבי  של  דהויות  חותמות  הפורזץ  בדפי 

טבריה. קמז-רפו דף. 29 ס"מ. מצב טוב. דפים לבנים עם מעט 

כתמים. באחד הדפים חור קטן. חלק ב' כנראה נדפס ללא שער.

פתיחה: $300

385. Shoshanat Ha-Amakim – Copy 
Owned by the Admor of Radzymin
Shoshanat Ha-Amakim, Shir Ha-Shirim commen-
tary by Rabbi Moshe Alshich. Zholkeva, [1802].
Printed and bound with the Mas’at Moshe on 
Megillat Esther; Dvarim Nichumim on Megillat 
Eicha; Einei Moshe on Megillat Ruth; Dvarim 
Tovim on Megillat Kohelet.
Ink-stamps in Hebrew and Polish of Rabbi 
Menachem Mendel Guterman of Radzymin.
Rabbi (Aharon) Menachem Mendel of Radzymin 
(1860-1934, Encyclopedia of Chasidut A pages 193-
195, Otzar HaRabbanim 1834) was son of Rabbi 
Shlomo, son of Rabbi Ya’akov Aryeh of Radzimin.
Among Poland’s foremost rabbis, was involved in the 
establishment of Bnei Brak. Left behind over a hun-
dred manuscripts on all areas of the Torah. 27, [1]; 
128 leaves (missing leaves 129-130). 22cm. Fair condi-
tion, light stains. Tears and damages affecting the text on 
the first and last leaves. Cloth and leather worn binding.

Opening Price: $120

384. Zohar Chadash – The Copy of the 
Lelov Rebbes 
Zohar Chadash, Midrash HaNe'elam and Sitrei 
Oti'ot. [Amsterdam, 1801].
Stamps of the Lelov Rebbes, Rebbe "Elazar 
Menachem son of Moshe in Jerusalem" (with a Star 
of David), and his son Rebbe "David Tzvi Shlomo 
son of Rebbe Elazar Menachem Biderman, 
Jerusalem" (with a drawing of the Western Wall 
and fir trees).
Rebbe Elazar Menachem Mendel Biderman 
(1827-1873) was son of Rebbe Moshe'le of Lelov 
and son-in-law of the son of the Seer of Lublin. 
He immigrated with his father to Eretz Yisrael in 
1851 and that same year he succeeded his father, 
the founder of the first Chassidic community in 
Jerusalem [until his time, only Tiberias and Safed 
had Chassidic settlements and in Jerusalem only 
Perushim-the disciples of the Vilna Gaon lived]. He 
was renowned for his prayers and he did not miss 
even one day of prayer by the Western Wall. 
His son Rebbe David Tzvi Shlomo Biderman (1844-
1918) succeeded his father as Rebbe after his father's 
death in 1873. He was the leader of Chassidic 
communities in Jerusalem. He was pure from a 
young age and was of the leading Chassidim of 
The Beit Aharon. The author of Yismach Yisrael of 
Alexander called Rebbe David Tzvi Shlomo a Torah 
scroll. Rabbi Chaim Shmuel Mechenstein said that 
for many years he was the greatest tzaddik of his 
generation. Missing copy: 5-80, 61-68 leaves (instead 
of [2], 5-80, 61-70, [1] leaf). 24cm. Fair-poor condi-
tion, wear and moisture and mold stains. Minor moth 
damage. Old, worn detached cover.

Opening Price: $250
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386. Ma'ase Rokeach – Venice, 1742 
– Stamps of Rebbe Aharon Moshe 
Descendant of Zvi
Ma'ase Rokeach, second part, a commentary on 
Mishne Torah LaRambam – Zemanim, Rabbi 
Masod Chai Rokeach. Venice, [1742]. 
Stamps on pages [some blurred] of "[Rabbi] Aharon 
Moshe Descendant of Zvi of Brad" – (1775-1845), 
a leading Chassidic figure, disciple of the Seer of 
Lublin and Rabbi Uri of Strelisk, the first of Chassidic 
immigrants to Jerusalem (immigrated in 1839). 
On Forzats leaves, faded stamps of Rabbi Asher 
Ze'ev Werner Rabbi of Tiberias. 147-286 leaves. 29cm. 
Good condition. White leaves with few stains. One leaf 
has a small hole. Apparently, Part 2 was printed with-
out a title page. 

Opening Price: $300

387. ארבעה טורים - האדמו"ר רבי אברהם יהושע 
העשיל ממאלין-ראדומישל

תרמ"א-תרמ"ב  וורשא  הטור  ממהדורת  כרכים  שבעה 

 .(1881-1882)

יהושע  אברהם  הצעיר  לשמי  לי  "שייך  חתימות  המגן  בדפי 

"הק'  וחותמות  בראדי"  בק'  חונה  יצ"ו  אלעסק  מק'  העשיל... 

ה"ר  בההמ"פ  מראדאמיסל  טווערסקי  העשיל  יהושע  אברהם 

גדלי' שליט"א ממאלין" - האדמו"ר הקדוש רבי אברהם יהושע 

גדליה  רבי  בן  צו),  עמ'  א'  לחסידות  (אנצי'  טברסקי  העשיל 

ממאלין, מצאצאי הבעש"ט ונכד רבי אהרן מטשרנוביל והרה"ק 

כאדמו"ר  אביו  מקום  את  מילא  מאלעסק.  העניך  חנוך  רבי 

ממאלין בראדומישל. נרצח על קידוש השם יחד עם בנו בפו־

גרום שנערך ביהודי ראדומישל, בחודש אייר תרע"ט (1919).

באחד הכרכים הגהה בכת"י. בכרך אחר רישומים, כנראה של 

באדמו"רות  אביו  מקום  ממלא  העניך,  חנוך  רבי  האדמו"ר  בן 

 7 ילדותו.  משנות  בשיקגו],  מכן  [לאחר  ראדומישל-מאלין 

יבש.  נייר  עש.  סימני  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.  כרכים. 39 

כריכות בלויות, חלקן מנותקות.

פתיחה: $300

387. Arba'ah Turim – The Admor 
Rabbi Avraham Yehoshua Heschel of 
Malin-Radomysl
Seven volumes of the Warsaw Tur edition 
(1881-1882).
Signatures upon leaves preceding book “belongs 
to Avraham Yehoshua Heschel…” and signatures 
“Avraham Yehoshua Heschel Twerski of Radomysl 
son of Rabbi Gedalya of Malin” – The holy Admor 
Rabbi Yehoshua Heschel Twerski (Encyclopedia of 
Hassidism 1, page 96), son of Rabbi Gedalya of Malin, 
among the descendents of the Ba’al Shem Tov and 
grandson of Rabbi Aharon of Chernobyl and Rabbi 
Chanoch Henich of Alesk. Successor of his father 
as Admor of Malin in Radomysl. Was murdered on 
martyrdom together with his son in a pogrom against 
the Jews of Radomysl in the month of Iyar, 1919. 
One of the volumes contains a handwritten gloss. 
Another volume contains notations, apparently 
by the son of the Admor Rabbi Chanoch Henich, 
successor of his father in the Radomysl-Malin 
leadership [afterwards in Chicago], from his youth. 
7 volumes. 39cm. Good-fair condition. Stains, moth 
stains. Dry paper. Worn bindings, some detached. 

Opening Price: $300
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388. ספר מראה כהן - אמשטרדם, תל"ג - חותמות 
האדמו"ר מסטריקוב

ספר מראה כהן, מפתח לספר הזוהר לפי פרשיות השבוע ולפי 

נושאים, רבי יששכר בן נפתלי כ"ץ [מחבר "מתנות כהונה" על 

מדרש רבה]. אמשטרדם, תל"ג [1673]. מהדורה שניה.

לנדא  מענדל  "מנחם  רבי   - מסטריקוב  האדמו"ר  חותמות 

מביאלה".

לנדא  מנדל  מנחם  [אלימלך]  רבי  האדמו"ר  חותמת  כנראה 

רבי  האדמו"ר  בן  רמז),  עמ'  א,  לחסידות,  אנצ'  תרצ"ו,  (נפטר 

בשנת  בסטריקוב  חצרו  את  הקים  מביאלה.  לנדא  בריש  דוב 

תר"ע. [בנו הוא האדמו"ר רבי יעקב יצחק דן שנספה בשואה, 

ונכדו הוא רבי אברהם לנדא האדמו"ר מסטריקוב בבני-ברק, 

שהיה מתלמידיו החשובים של הגרי"ז מבריסק. בן אחיו הוא 

האדמו"ר רבי מנחם מנדל לנדא משידלובצא-ביאלה שנפטר 

בארה"ב בשנת תרצ"ז בעל "שמש ומגן". יתכן כי החותמת היא 

של הדוד, שכן היא מתקופה מוקדמת יותר].

בדפי המגן חתימות "חיים פוזנרזון מעיר זעגירש". רישומים 

כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   8 דף.  ס  דפים.  מספר  בשולי  בכת"י 

בלאי בשולי דפים. כריכת קלף עם שאריות שרוכי קשירה.

פתיחה: $150

389. מצמיח ישועה - חתימה וחותמות האדמו"ר 
מאוטווצק

יהושע  רבי  מאת  המרדכי,  על  פירוש  ישועה,  מצמיח  ספר 

העשיל ב"ר מאיר. נאווי דוואהר, [תקמ"ב 1782]. רישומי בעלות 

ר'  בההקו"ט  בונם  "שמחה  רבי  האדמו"ר  של  רבות  וחותמות 

מרדכי מנחם מענדיל... מווארקע כעת באטוואצק".

אוצר  (תרי"א-תרס"ז,  קאליש  בונם  שמחה  רבי  האדמו"ר 

מוורקא.  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  בן   ,(19761 הרבנים 

נתמנה לאדמו"ר כבר בשנות בחרותו, הקים את בית מדרשו 

ובקנאותו  המיוחדת  בהנהגתו  התפרסם  ומשם  באוטווצק 

היתירה. בעלייתו הראשונה לארץ ישראל גורש על ידי התו־

388. Mareh Cohen – Amsterdam, 1673 – 
Ink-Stamped by the Admor of Strikov
The Mareh Cohen, an index of the Zohar classi-
fied by weekly Parashiot and by topic, authored by 
Rabbi Issachar son of Naftali Katz [author of the 
“Matnot Kehuna” on Midrash Rabba]. Amsterdam, 
[1673]. Second edition.
Ink-stamped by the Admor of Strikov – Rabbi 
“Menachem Mendel Landa from Biala" (who 
passed away in 1936, Encyclopedia of Chassidut, 
Vol.1, p. 237), was the son of the Admor Rabbi 
Dov Berish Landa of Biala. Founded his Hassidic 
court in Strikov in 1910. [His son was the Admor 
Rabbi Ya’akov Yitzchak Dan who was killed during 
the Holocaust, and his grandson, Rabbi Avraham 
Landa, Admor of Strikov in Bnei Brak, was among 
the Brisker Rabbi’s most prominent disciples. His 
brother’s son, the Admor Rabbi Menachem Mendel 
Landa of Shidlovtze-Biala was the author of the 
“Shemesh U-Magen” and passed away in the USA 
in 1937. The ink-stamp apparently belongs to his 
uncle, since it is dated from an earlier time]. 
The Forzats leaves bear the signatures of “Chaim 
Poznerson from Zegirsh”. Handwritten notes 
appear on several of the leaves’ margins. 60 leaves. 
8cm. Good condition. Stains. Wear on the leaves’ edges. 
Parchment binding with tying laces’ residues.

Opening Price: $150

389. Matzmiach Yeshua – Signature 
and Stamps of Admor of Otvotzk
Matzmiach Yeshua, commentary on the Mordechai, 
by Rabbi Yehoshua Heschel son of Rabbi Meir. 
Nowy Dwór, [1782]. Ownership notations and 
many stamps of the Admor Rabbi “Simcha Bunim 
son of Rabbi Mordechai Menachem Mendel… of 
Varka who is presently in Otvotzk”. 
The Admor Rabbi Simcha Bunim Kalish (1851-
1907, Otzar HaRabbanim 19761), son of the Admor 
Rabbi Menachem Mendel of Varka. Was appointed 
as Admor in his youth, established a Beit Midrash in 
Otvotzk and became famous for his extraordinary 
conduct and meticulous zealousness. In the first 
immigration wave to Eretz Israel he was expelled 
by the Turks, however after a short while he suc-
ceeded to immigrate again, settled alone in Tiberias 
and after a number of months passed away and was 
buried there. 51; 2-35 leaves. 32.5cm. Good-fair condi-
tion. Stains and mildew marks. Moth marks. Restored 
margins of title page. Paper glue. New semi-leather 
binding with gilded imprint. 

Opening Price: $200

רכים, אולם לאחר זמן הצליח לעלות לארץ בשנית, התיישב 

בגפו בעיר טבריה ולאחר מספר חודשים נפטר ונקבר במקום.

נא; ב-לה דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וסימני רטיבות. 

חצי-עור  כריכת  נייר.  דבק  משוקמים.  השער  שולי  עש.  סימני 

חדשה עם הטבעה מוזהבת.

פתיחה: $200
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390. נהג כצאן יוסף – האנוי, תע"ח - עותק 
האדמו"ר רבי נחום דובער מסדיגורא

יוסף  רבי  השנה,  ימות  מכל  ומנהגים  הלכות  יוסף,  כצאן  נהג 

יוזפא סג"ל. האנויא, [תע"ח 1717].

דובער  נחום  רבי  האדמו"ר  של  חותמות  שתי  הספר  בשער 

פרידמן מסדיגורא, "נחום דובער פרידמאן" בעברית ובלועזית, 

עם תמונת אריה במרכז החותמות. חותמת נוספת "קנין כספי".

בדף הכריכה הקדמית תו-ספר: "אוצר הספרים של מו"ה נחום 

דוב פרידמאן בסאדאגורא".

אוצר  תרמ"ג,  (נפטר  פרידמן  דובער  נחום  רבי  האדמו"ר 

וחתן  מרוז'ין  יוסף  שלום  רבי  האדמו"ר  בן   ,(15912 הרבנים 

דודו, האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא – בניו הקדושים 

קטלוג  ראה  החשובה  ספרייתו  [על  מרוז'ין.  ישראל  רבי  של 

 .[307-306 פריטים   ,4 מכירה   ;249 פריט   ,2 מכירה  "קדם", 

אביו  מבית  שקיבל  הספרים  לו:  היו  חתימות  סוגי  שלושה 

או  מחסידיו  שקיבל  אלה  אבותי",  "נחלת  בחותמת  נחתמו 

מחסידי דודו-חותנו נחתמו בחותמת "מנחת שי", ואלה שקנה 

בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי" כמו הספר שלפנינו. [3], 

טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 בסוף].  הדפים  שני  תוספת  [ללא  דף  פט 

כתמים. שיקום בשוליים הפנימיים של דף השער. חיתוך דפים 

צבעוני. כריכת עור עתיקה מפוארת, בלויה.

פתיחה: $400

390. Noheg KaTzon Yoseph – Hanau, 
1717 – Copy of Rebbe Nachum Dober of 
Sadigura
Noheg KaTzon Yoseph, year round laws and cus-
toms, Rabbi Yoseph Segal. Hanau, [1717].
On title page, two stamps of Rebbe Nachum Dober 
Freidman of Sadigura, "Nachum Dober Freidman" 
in Hebrew and foreign language, with a picture of 
a lion in the center of the stamps. An additional 
stamp "Acquired from my money".
On front binding's leaf a bookmark: "Library of 
Nachum Dov Freidman in Sadigura".
Rebbe Nachum Dober Freidman (died 1783, Otzar 
HaRabbanim 15912), son of Rebbe Shalom Yoseph 
of Ruzhin and son-in-law of his uncle Rebbe 
Avraham Ya'akov of Sadigura – sons of Rabbi Yisrael 
of Ruzhin. [His important library is described in 
Kedem catalogue, Auction 2, Item 249; Auction 
4, Items 306-307]. He had three kinds of stamps: 
the books he received from his father's home are 
stamped "Nachalat Avotai" (my father's inheritance), 
those he received from his Chassidim or from the 
Chassidim of his uncle, father-in-law were stamped 
with "Minchat Shay" (gift), and those he bought are 
stamped "kinyan kaspi" (acquired from my money) 
such as this book. [3], 89 leaves [without the addition 
of two leaves at end of book]. 19.5cm. Good condition. 
Stains. Restoration to inner margins of title page. Colored 
leaf cutting. Fancy antique leather binding, worn. 

Opening Price: $400391. Sefer Darkei Olam – Signature of 
Rabbi Ya’akov Yehudah Levi
Darkei Olam, collection of regulations, prayers 
and supernatural cures [Rabbi Moshe Wartman]. 
Warsaw, 1860.
On leaves preceding title page signature of Rabbi 
“Ya’akov Yehudah Levine”, and notations by his 
son and nephew: “Belongs to the genius, exemplary 
Dayan in Jerusalem… Rabbi Ya’akov Yehduah”; 
“Belongs to my uncle Rabbi Yehudah Leib Levi of 
the Holy Land”.
Rabbi Ya’akov Yehudah Levi (1813-1889, Otzar 

391. ספר דרכי עולם - חתימת רבי יעקב יהודה 
לעווי

ספר דרכי עולם, ליקוטי הנהגות תפילות וסגולות, [רבי משה 

וורטמאן]. ווארשא, תר"ך 1860.

לעווין",  יהודא  "יעקב  רבי  יד  חתימת  השער  שלפני  בדפים 

דיין  המאה"ג  הגאון  לא"א...  "שייך  ואחיינו:  מבנו  ורישומים 

"שייך  יהודה";  יעקב  מוהר"ר  ת"ו...  ירושלם  בעה"ק  מצוין 

לעווי  ליב  יהודא  יעקב  המאה"ג...  הרב  הרם  דודי  לאדמ"ו 

מעיה"ק ת"ו".

הרבנים  אוצר  (תקע"ג-תרמ"ט,  לעווי  ליב  יהודה  יעקב  רבי 

10080), גאון מופלא בנגלה ובנסתר, איש קדוש ומקובל. היה 

אשר  רבי  אחיו,  שני  עם  יחד  לירושלים  עלה  בסלעשין.  רב 

לעמיל אב"ד גאלין ורבי נחום אב"ד שאדיק, לאחר ששלשתם 

שימש  ישראל.  לארץ  לעלות  עליהם  כי  אחד  בערב  חלמו 

כראב"ד ירושלים במשך למעלה מארבעים שנה. ספרו "בית 

טוב.  מצב  ס"מ.   12.5 דף.  יז-סח  [ז],  אבות.  פרקי  על  לאבות" 

בעלות  רישום  משוקמים.  כריכה  דפי  ושני  השער  דף  כתמים. 

בכת"י ספרדי. כריכה חדשה. מהאוסף הפרטי של ד"ר ישראל 

מהלמן – "גנזי ישראל".

פתיחה: $150
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392. סט משנה ברורה – "מוגה" – ווארשא-
פיעטרקוב, תרנ"ו-תרע"א

מאת  או"ח,  שו"ע  על  פירוש  ברורה",  "משנה  חלקי  ששת 

ווארשא- חיים".  ה"חפץ  מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל  רבי 

פיעטרקוב, [תרנ"ו-תרע"א] 1896-1911. 

בפתח כל הספרים נוסף בכתב-יד קדשו של המחבר בדיו או 

כל  לבדוק  מקפיד  היה  חיים"  ה"חפץ  רבנו  "מוגה".  בעפרון: 

מחולפים  (גליונות  הדפוס  משגיאות  למכירה,  שהוציא  ספר 

או דפים חלקים) מחשש שמא יכשל ח"ו באיסור גזל והונאה, 

זכה  שנבדק  ספר  כל  הקצוב.  במחיר  פגום  ספר  ימכר  אם 

היה  שהוא  (מקובל,  "מוגה",  הפורזץ  בדפי  בכת"י  לרישום 

מקפיד לרשום זאת בעצמו בכתב ידו, מחשש שמא העוזרים 

לו במלאכת הקודש יכתבו "מוגה" ללא בדיקה מספקת). רבים 

מחודשת  כריכה  עקב  השנים  במשך  נעלמו  אלו  מרישומים 

של הספרים או מחיקת הכיתוב בעפרון. 6 כרכים, גודל ומצב 

וספריות,  בעלים  חותמות  בלויות,  מקוריות  כריכות  משתנים. 

הגהה בכת"י.

פתיחה: $400

392. Set of Mishna Berura – "Glossed" – 
Warsaw-Pietrekov, 1896-1911 
Six parts of Mishna Berura, commentary on 
Shulchan Aruch Orach Chaim, by Rabbi Yisrael 
Meir HaCohen of Radin, The Chafetz Chaim. 
Warsaw-Pietrekov, 1896-1911.
Written at beginning of each book in the author's 
holy handwriting in ink or pencil: "Glossed". [The 
Chafetz Chaim was careful to check each book 
for sale from printing mistakes (exchanged sheets 
or empty leaves) lest he G-d forbid transgress the 
prohibition of stealing and cheating if a damaged 
book is sold at regular price. He wrote on Forzats 
leaves of each book that he checked "Glossed", (it 
is accepted knowledge that he himself was careful 
to write this lest those who help him in his holy 
work write "Glossed" without checking the book 
thoroughly enough). Many of these inscriptions 
disappeared throughout the years because the books 
were rebound or the inscription was erased]. 6 vol-
umes, varied size and condition. Worn original bindings, 
owners and library stamps, handwritten gloss. 

Opening Price: $400

HaRabbanim 10080), exceptional genius in the re-
vealed and concealed facets of Torah, holy Kabbalist. 
Served as rabbi in Sleshin. Immigrated to Jerusalem 
together with his two brothers, Rabbi Asher Lemel 
Av Beit Din of Galine and Rabbi Nachum Av Beit 
Din of Shadik, after all three dreamt the same night 
that they must immigrate to Eretz Israel. Served as 
chief Av Beit Din of Jerusalem for over forty years. 
Composed Bait LaAvot on Pirkei Avot. [7], 17-68 
leaves. 12.5cm. Good condition. Stains. Title page and 
two leaves of binding restored. Ownership notation in 
Sephardic handwriting. New binding. From Dr. Israel 
Mehlman’s private collection.

Opening Price: $150

393. ספרי מוסר וחסידות מספרייתו של רבי חיים 
ברלין

יונה,  לרבינו  תשובה  שערי  ספרים:  ארבעה  הכולל  כרך 

ווארשא,  לרמח"ל.  ישרים,  מסילת   ;1848 תר"ח  ווארשא, 

תרי"ב 1852; סדר ברכת הנהנין ונטילת ידים, מהאדמו"ר רבי 

שניאור זלמן בעל התניא. ווארשא, תר"ד 1844; צוואות רבי 

נפתלי הכהן כ"ץ. ווארשא, תר"ד 1844.

חותמות ורישומי בעלות, של הגאון רבי חיים ברלין (תקצ"ב-

תרע"ג, אוצר הרבנים 5925), בנו הבכור של הנצי"ב מוואלוז'ין. 

ילעסטוואגרד  קוברין,  וואלוז'ין,  במוסקבה,  ברבנות  שימש 

וירושלים. מגדולי דורו בכל מקצועות התורה.

 18.5 כרך  שונים.  בכת"י  נוספים  רישומים  הפורזץ  בעמודי 

קלים.  עש  וכתמים.פגעי  שימוש  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ. 

כריכת קרטון ועור בלויה.

פתיחה: $150
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393. Books of Ethics and Hassidism 
from the Library of Rabbi Chaim Berlin
Volume contains four books: Sha’arei Tshuva by 
Rabbeinu Yona, Warsaw, 1848; Mesilat Yesharim, 
by the Ramchal. Warsaw, 1852; Seder Birkat 
HaNehenin V’Netilat Yadayim, by the Admor 
Rabbi Shneur Zalman author of the Tanya. Warsaw, 
1844; Wills of Rabbi Naftali HaCohen Katz. 
Warsaw, 1844. 
Stamps and ownership notations of the Ga’on Rabbi 
Chaim Berlin (1832-1913, Otzar HaRabbanim 
5925), eldest son of the Natziv of Volozhin. Served 
in the rabbinate of Moscow, Volozhin, Kobrin, 
Yelisavetgrod and Jerusalem. Among the greatest 
rabbis of his generation in all facets of the Torah. 
Additional notations in various handwritings upon 
first pages of book. 18.5cm. Good-fair condition, signs 
of usage and stains. Minor moth damage. Worn card-
board and leather binding. 

Opening Price: $150

394. שני ספרים מספריית רבי יוסף זכריה שטרן - 
חתימה ורישומים מעניינים

אליהו  רבי  מאת  מסכתות,  שש  על  חידושים  רבה,  1. אליה 

[תקכ"ח,  פיורדא,  השו"ע].  על  רבה  אליה  [מחבר  שפירא 

 .[1768

2. ספר מצל מאש, שו"ת וחידושים בהלכה, מאת רבי יעקב 

אלפנדארי, עם הערות רבי זוסמאן סופר. פרעסבורג, תרל"ח 

.1878

חתימת הגאון רבי יוסף זכריה שטרן, בתוספת רישום מעניין 

שכתב לזכר בנו שנפטר: "על אלה עיני יורדה מים על הלקח 

ביום  זצ"ל  דוד  נתן  חיים  כו'  והיקר  הנעלה  בני  לבבי  מחמד 

א' ר"ח אדר ראשון תרמ"ו..." [רישום דומה (לא שלם) בספר 

השני]. מספר הגהות בכתב ידו.

הרבנים  אוצר  (תקצ"א-תרס"ד,  שטרן  זכריה  יוסף  רבי  הגאון 

רב  תרכ"א  משנת  דורו.  חכמי  מגדולי  ופוסק,  גאון   ,(8783

בשאוועל (ליטא). בעל "זכר יהוסף", "תהלוכות האגדות".

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

394. Two Books from the Library of 
Rabbi Yosef Zecharia Stern – Signature 
and Interesting Notations 
1. Eliyah Rabba, Chiddushim on six tractates, by 
Rabbi Eliyahu Shapiro [author of Eliyah Rabba on 
the Shulchan Aruch]. Fürth, [1768].
2. Mutzal Me’esh, responsa and Chiddushim in 
Halacha, by Rabbi Ya’akov Alfandari, including com-
ments by Rabbi Zussman Sofer. Pressburg, 1878. 
Signature of Rabbi Zechariah Stern, including an 
interesting notation which he wrote in memory 
of his son who passed away: “My eyes tear for my 
precious and exalted son, Chaim Natan David, 
who was taken to the heavenly courts on Sunday, 
first day of Rosh Chodesh Adar I 1886…” [similar 
notation (incomplete) in second book]. Number of 
glosses in his handwriting. 
Rabbi Yosef Zechariah Stern (1831-1904, Otzar 
HaRabbanim 8783), genius and rabbinical author-
ity, among the greatest Torah scholars of his genera-
tion. From 1861 served as rabbi in Shavl, Lithuania. 
Author of Zecher Yehosef, Tahaluchot Ha’agadot. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

395. אור חכמים - הטופס של ה"בית הלוי" 
- חתימות

חכמים,  לב  עם  הש"ס,  על  הלכות  חידושי  חכמים,  אור  ספר 

חידושי אגדות, מרבי בנימין קצנאילנבוגן. פרנקפורט דאודר. 

תקי"ב-תקי"ג, [1752]. מהדורה יחידה.

(חתומים)  שונים  מכותבים  בעלות  רישומי  בעלות,  חותמות 

הכותבים שהספר שייך להגאון רבי יוסף דובער ראש ישיבת 

שי'"  רא"י  בהגאון  הלל  "חיים  רבי  בחתימת  רישום  וואלוז'ין. 

[רבי אליעזר יצחק פריד, אב"ד וראש הישיבה בוואלוז'ין, נכדו 

עפרון [חותנו  לרי"ל  שייך  שהספר  מוואלוז'ין]  חיים  רבי  של 

של ה"בית הלוי"].

ה"בית הלוי" - הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק [תק"ף-

תרנ"ד, אוצר הרבנים 8755א], מגדולי דורו המפורסמים, נכדו 

של רבינו חיים מוואלוז'ין, כיהן בעצמו מספר שנים בראשות 

ישיבת וואלוז'ין. רבן של הערים סלוצק ובריסק. נודע בחרי־

פותו הרבה, בתורה, בדרוש ובהנהגת הציבור. בנו הוא הגאון 

מצב  ס"מ.   32 דף.  י  ד-נה;   ,[2] בריסק.  אב"ד  הלוי  חיים  רבי 

טוב-בינוני, כתמים, בלאי וקרעים קלים. כריכה מקורית בלויה.

ושינויים  נוספים  דפים  עם  שונים,  עותקים  יש  וואריאנט. 

בתוכן הדפים, ראה לדוגמה צילום מצורף של דף נה/2.

פתיחה: $1200
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396. צפנת פענח - חתימת רבי יהודה אריה ליב 
אלטער - חתימות

ספר צפנת פענח, על הרמב"ם, חלק ד-ה. רבי יוסף ראזין אב"ד 

דווינסק (הגאון מרוגטשוב). פיעטרקוב, תרס"ה 1905. 

ליב  אריה  יהודה  רבי  של  (מחוקים)  וחותמת  חתימה  בשער 

מגור,  אלטר  נחמיה  רבי  הקדוש  הרב  של  בנו  מלודז',  אלטער 

(תרס"ה-נספה בשואה, אחי אמו של האדמו"ר מגור שליט"א), 

וחתימת הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק (תרע"ג-תשע"א) ראש 

מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   32 עמ'.   13  ,9 עמ';   136 עץ-חיים.  ישיבת 

בינוני, פגיעות בשולי דף השער ודפים נוספים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

396. Tsofnat Pa’aneach – With Rabbi 
Yehuda Aryeh Leib Alter’s Signature 
– Signatures
Tsofnat Pa’aneach on Maimonides, Volumes 4-5. 
Rabbi Yosef Razin, Av Beit Din of Dwinsk (the 
Rogatchover Gaon). Piotrkow, 1905.
Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter of Lodz’s signature 
and ink stamp (erased) appear on the title page. He 
was the son of the holy Gerer rabbi, Rabbi Nechemia 
Alter, (1905- killed during the Holocaust, was the 
current Gerer Rabbi’s mother’s brother), and a 
signature by the Gaon Rabbi Avraham Ya’akov 
Zeleznik (1913-2010) Head of the Etz Chaim 
Yeshiva. 136 pages; 9, 13 pages. 32cm. Dry paper, fair 
condition, damages on the edges of the title page and 
additional leaves. Rebound.

Opening Price: $500

395. Or Chachamim – Copy of Beit 
HaLevi – Signatures 
Or Chachamim, Chiddushei Halachot on the Shas, 
includes Lev Chachamim, Chiddushei Agadot, by 
Rabbi Binyamim Katzanelbogen. Frankfurt an der 
Oder. [1752]. Only edition. 
Ownership signatures, ownership notations of 
various authors (signed) who note that the book 
belonged to Rabbi Yosef Dover Rosh Yeshiva 
of Volozhin Yeshiva. Notation signed by Rabbi 
“Chaim Hillel son of Rabbi Shay” [Fried] stating 
that the book belonged to Rabbi Y. L. Efron [father-
in-law of the Beit HaLevi]. 
The “Beit Halevi” – The Ga’on Rabbi Yosef Dov 
Halevi Soloveitchik [1820-1894, Otzar HaRabbanim 
8755A], was one of the greatest, most well-known 
Torah scholars of his generation. Grandson of Rabbi 
Chaim Volozhin, served as leader of the Volozhin 
Yeshiva for a number of years. Served as Rabbi of 
Slutzk and Brisk and was famous for his tremendous 
acuity in Torah, speech and public leadership. His 
son is the Ga’on Rabbi Chaim Halevi Av Beit Din of 
Brisk. [2], 4-55; 10 leaves 32cm. Good-fair condition, 
stains, wear and minor tears. Original worn binding. 
Variant. Various copies exist, containing additional 
leaves and changes in content, see, for example, at-
tached photocopy of leaf 55/2. 

Opening Price: $1200
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398. Chatam Sofer – Stamp of Rabbi 
Ovadia Yosef From his Youth – Glosses 
Chatam Sofer, sections 1-2 [Orach Chaim and 
Yoreh De’ah] and section six, by Rabbi Moshe Sofer. 
Vienna, 1882-1895.
Page preceding title page contains stamp from the 
youth of Rabbi Ovadia: “Ovadia Yosef, Jerusalem, 
chief Av Beit Din in Egypt”. Two handwritten 
glosses in Sephardic writing, apparently the hand-
writing of Rabbi Ovadia. Two glosses in Ashkenazi 
handwriting. [2], 78; [4], 146, [2]; [1], 61 leaves [sepa-
rate title page for each section]. 37cm. Good condition. 
Dry paper. Stains. Tears on number of leaves. Paper 
glue. Detached binding. 

Opening Price: $250

398. חתם סופר – חותמת הרב עובדיה יוסף 
בצעירותו - הגהות

וחלק  דעה]  ויורה  חיים  [אורח  א-ב  חלקים  סופר,  חתם  ספר 

שישי, מאת רבי משה סופר. וינה, תרנ"ה-תרמ"ב 1895-1882.

בדף שלפני השער חותמת משנות צעירותו של הרב עובדיה: 

"הצעיר עובדיה יוסף, ירושלים ת"ו, מלפנים ראב"ד במצרים". 

שתי הגהות בכת"י ספרדי, כנראה כתב ידו של הרב עובדיה. 

שתי הגהות בכת"י אשכנזי. [2], עח; [4], קמו, [2]; [1], סא דף 

כתמים.  יבש.  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   37 חלק].  לכל  נפרד  [שער 

קרעים במספר דפים. דבק נייר. כריכה מנותקת.

פתיחה: $250

397. Patach Eliyahu – Signed by the 
“Baba Sali”
Patach Eliyahu, second part. On the Bible, liturgy and 
interpretations. Rabbi Eliyahu Yalouz of Tiberias. 
Jerusalem, 1930. Various ownership inscriptions, 
dedication and signatures. The back binding leaf 
has ownership inscriptions in illustrated, stamp like 
calligraphy: “Israel Abuchatzeira Arpud Bodniv” 
apparently handmade by the Baba Sali.
Rebbe Yisrael Abuchatzeira, the "Baba Sali", (1889-
1984) son of Rabbi Mas'ud of Tafillat (Morocco), 
son of Rebbe Ya'akov Abuchatzeira. Brilliant in 
the seen and in the hidden, holy and pure from 
his youth. Published the letter of his elder Rabbi 
Ya'akov. Served as chief Rabbi of Arpud and its vi-
cinity. In 1950 he moved to Jerusalem and returned 
to Morocco in 1957. In 1964 he returned to Eretz 
Yisrael and settled in Netivot. Distinguished people 
turned to him for advice and prayer, and he is widely 
known in Israel as a “Miracle Worker”. His grand-
children are the famous Abuchatzeira Rebbes. [4], 
168 leaves. 24cm. Fair condition, wear, stains and tears. 
Title page is torn and missing. Detached leaves, damaged 
and worn binding. Comes in a luxurious cloth case.

Opening Price: $1500

397. פתח אליהו - חתימות ה"בבא סאלי"
רבי  ודרושים.  פיוטים  התורה,  על  ח"ב.  אליהו,  פתח  ספר 

אליהו ילוז מטבריה. ירושלים, תר"ץ.

הכריכה  בדף  וחתימות.  הקדשה  שונים,  בעלות  רישומי 

"ע"ה  חותמת:  דמוי  מאויר  בכיתוב  בעלות  רישומי  האחורי 

ישראל אבוחצירא ארפוד בודניב", שכנראה נעשו ע"י הבבא 

סאלי בכתב יד.

סאלי"  ה"בבא   - אבוחצירא  ישראל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 

(תר"ן-תשמ"ד 1889-1984), בן רבי מסעוד רבה של תאפיללת 

(מרוקו), בנו של האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא. גאון מופלג 

בנגלה ובנסתר, קדוש וטהור מנעוריו. הוציא לאור מכתבי זקנו 

רבי יעקב. כיהן כרב ראשי של ארפוד וסביבותיה. בשנת תש"י 

עלה לירושלים, ובשנת תשי"ז חזר למרוקו. בשנת תשכ"ד שב 

וטובים  גדולים  נתיבות.  בעיירה  מושבו  קבע  ישראל.  לארץ 

כ"פועל  שמו  בישראל  ונודע  וברכה,  עצה  לקבל  לביתו  נהרו 

אבוחצי־ לבית  המפורסמים  האדמו"רים  הם  נכדיו  ישועות". 

כתמים  בלאי,  בינוני,  מצב  ס"מ.  דף. 24  קסח   ,[4] שליט"א.  רא 

בלויה  כריכה  מנותקים,  דפים  וחסר.  קרוע  השער  דף  וקרעים. 

ופגועה. נתון בקופסת בד מהודרת.

פתיחה: $1500

397
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399. תשובות רבי עקיבא אייגר - הגהות כת"י 
מתלמיד המחבר - תשובה לא ידועה מרבי עקיבא 

אייגר

לשואלים  הפסקים [תשובות  ספר  איגר,  עקיבא  רבי  תשובות 

למבקשים  [תשובות  הכתבים  ספר  מן  א'  וחלק  הלכה]  פסק 

באורי סוגיות]. ווארשא, תקצ"ה 1834. 

שי־ מבניו  שביקש  המחבר,  בחיי  שנדפסה  ראשונה  מהדורה 

דפיסוהו "על נייר יפה דיו שחור ואותיות נאותות, כי לדעתי 

מתוך  מתעוררת  והכונה  מתעוררת  והדעת  מתפעל  הנפש 

זה  ספר  ואכן  ההקדמה).  ומהודר" (מתוך  נאה  בספר  הלימוד 

להדפסת  מיוחד  באופן  שיוצר  ואיכותי,  עבה  נייר  על  נדפס 

הספר (בסימני המים של הנייר נרשם שם בית החרושת, ושם 

.("EIGER" המזמין

מהר"מ  המנוח  בהרב  מונק  ליב  מיכל  "הק'  בעלים:  חתימות 

המנוח  בהרב  מונק  מתתיהו  "יעקב  בנו  וחתימת  זצ"ל",  כץ 

באחת  הספר,  בגליונות  למדניות  הגהות  כץ".  מהרמ"ל 

399. Teshuvot Rabbi Akiva Eiger – 
Handwritten Glosses by the Author’s 
Disciple – Unknown Response by Rabbi 
Akiva Eiger
Teshuvot Rabbi Akiva Eiger, book of Halachic rul-
ings [responses to Halachic questions] and the first 
volume of the Sefer Ha-Ketavim [responses to clari-
fication requests on Sugyot]. Warsaw, 1834.
First edition printed during the author’s lifetime, 
who had requested from his sons to print it “on 
beautiful paper, with black ink and fine letters, be-
cause, in my opinion, the soul marvels, the wisdom 
and the intention awaken when one learns in a fine, 
luxurious book” (from the introduction). This book 
was indeed printed on thick, high quality paper, 
which had been manufactured especially for this 
book print (the watermarks of the paper bear the 
name of the manufacturer and the name of the 
person who ordered the print: “EIGER”). 
Owner’s signature: “Michel Leib Munk son of the 
deceased Rabbi Katz” and the signature of his son 
“Ya’akov Mattityahu Munk son of the deceased 
Rabbi Katz. Scholarly glosses on the book’s sheets, 
one of which mentions “the Gaon Rabbi Michel 
Leib, Av Beit Din of Danzig”.
Handwritten remark on Siman Alef: “I wrote to the 
Gaon Rabbi... and he replied: what my dear son in 
law has written on my teachings... And here I have 
seen a question but not its answer”. – Which means 
that this is a response by the author and an addition 
on what had been printed with the explanation of 
his words [an answer which, as far as we know is 
unknown and has never been printed].
The Gaon Rabbi Michel Leib (Yechiel Aryeh) Ha-
Cohen Munk (Otzar Ha-Rabbanim 9205) Av Beit 
Din of Laslo (Wloclawek) and Danzig, passed 
away in 1853. His last will was printed as “The 15 
Ma’alot Yechiel”. Two of his sons were famous dis-
ciples of Rabbi Akiva Eiger: the Gaon Rabbi Ya’akov 
Mattityahu Munk, Av Beit Din of Kravinka and Figa, 
(who is signed on this book, and received an answer 
in the Rabbi Akiva Eiger responsum part 2 Siman 42).

הגהות
Glosses

And the Gaon Rabbi Eliyahu Munk who was one of 
the Rabbinical Judges of Altona and brother in law 
of Rabbi Azriel Hildesheimer (1818-1899, Otzar Ha-
Rabbanim 2152). See enclosed material about them.
[1], 222 leaves. 31.5cm. thick, high quality paper, good-
fair condition, time marks, moth damage on the inner 
side of the book. The first title page is cut and glued on 
a different leaf. The glosses are slightly cut (less than a 
word’s width). Old, spineless binding.
A lithographic picture of Rabbi Akiva Eiger by the 
artist Hermann Shtruck was found tucked in the 
book’s leaves.

Opening Price: $800

ההערות הוא מביא השגה בשם "אאמ"ו הרב הגאון מה"ו מיכל 

ליב אב"ד דאנ[ציג] הכ"מ". 

בסימן א' הערה בכת"י: "כתבתי לאדמ"ו הרב הגאון רשכב"ה 

נ"י... והשיב לי בזה"ל: מה שכתב יקירי הב' החתן נ"י על דברי... 

עכ"ל אדמ"ו שליט"א. והנה קושיא חזינא ותרוצא לא חזינא". 

בביאור  הנדפס  על  והוספה  המחבר  תשובת  לפנינו  יש  א"כ   -

דבריו [תשובה שלמיטב ידיעתנו איננה ידועה ולא נדפסה]. 

הגאון רבי מיכל ליב (יחיאל אריה) הכהן מונק (אוצר הרבנים 

נדפסה  צוואתו  תרי"ג.  נפטר  ודנציג,  לעסלא  אב"ד   (9205

מפור־ תלמידים  היו  מבניו  שנים  יחיאל".  מעלות  "ט"ו  בשם 

סמים של רבינו עקיבא איגר: הגאון רבי יעקב מתתיהו מונק 

אליו  תשובה  זה,  ספר  על  (החתום  ופיגא,  קרוינקא  אב"ד 

בשו"ת רעק"א תנינא סי' מב). והגאון רבי אליהו מונק מדייני 

אלטונה וגיסו של רבי עזריאל הילדסהיימר (תקע"ח-תרנ"ט, 

אוצר הרבנים 2152). ראה אודותם חומר מצורף.

טוב-בינוני,  מצב  ואיכותי,  עבה  נייר  ס"מ.   31.5 דף.  רכב   ,[1]

גזור  ראשון  שער  הספר.  של  הפנימי  בצד  עש  פגעי  זמן,  כתמי 

מרוחב  (פחות  קמעא  קצוצות  ההגהות  אחר.  דף  על  ומודבק 

מילה). כריכה ישנה ללא שדרה. בין דפי הספר נמצאה תמונה 

ליטוגרפית של ציור רבי עקיבא איגר, מהצייר הרמן שטרוק. 

פתיחה: $800
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400. מלאכת הקודש - הוספה בכת"י המחבר רבי 
אלעזר פלעקלס

קודש  שמות  הלכות  על  א-ב,  חלקים  הקודש,  מלאכת  ספר 

וחול בתורה, עם קונטרס נפש דוד ונפש חיה, הספד על אביו 

 .1812 תקע"ב  פראג,  פלעקלס.  אלעזר  רבי  מהגאון  ואמו. 

מהדורה יחידה.

בכת"י המחבר  הראשון הוספה  לשער  מעבר  שערים.  שלשה 

(על פתקה מודבקת).

של  הגדול  תלמידו  (תקי"ד-תקפ"ו),  פלקלס  אלעזר  רבי 

גוטיין  כאב"ד  תקל"ט-תקמ"ג  בשנים  כיהן  ביהודה",  ה"נודע 

ומשנת תקמ"ג נתמנה לדיין וראב"ד פראג. בעל מחבר שו"ת 

"תשובה מאהבה" ג' חלקים ועוד ספרים. [1], לג, [5] דף. 31.5 

ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

401. טור אורח חיים – שכ"ו - הגהות רבות
טור, אורח חיים, עם בית יוסף. מאמצע הלכות שבת עד הלכות 

מגילה. [ונציה, שכ"ו 1566, דפוס זואן גריפו]. 

הבית"  "בדק  מספר  השלמות  רובן  נאה,  בכת"י  רבות  הגהות 

ומיעוטן הערות למדניות וציונים [ציוני מקום ה"בדק הבית" 

שונים בכמה מקומות מהמודפס כיום במהדורות החדשות].

הגהות נוספות בכת"י מכותבים שונים, בעיקר בהלכות פסח. 

ס"מ.   31.5 דף].  תס  כד,  [במקור:  הספר  מתוך  קעב-תנג  דפים 

פגעי  בינוני-גרוע,  מצב  קצוצות.  חלקן  הגהות,  ממאה  למעלה 

עש וטחב, דפים מנותקים. כריכה קרועה ומנותקת.

פתיחה: $180

400. Melechet HaKodesh – Addition in 
Handwriting of Author Rabbi Eliezer 
Fleckles 
Melechet HaKodesh, sections 1-2, on laws of holy 
and mundane names in the Torah, including Nefesh 
David and Nefesh Chaya pamphlets, eulogy on 
his father and mother. By the Ga’on Rabbi Eliezer 
Fleckles. Prague, 1812. Only edition. 
Three title pages. On reverse side of first title page 
addition in handwriting of author (written on a 
pasted scrap of paper). 
Rabbi Eliezer Fleckles (1754-1826), prominent dis-
ciple of the Noda BeYehudah, served as Av Beit Din 
of Gutein between the years 1778-1783 and from 
1783 was appointed as chief Av Beit Din of Prague. 
Author of Teshuva Me’Ahava responsa 3 sections 
and additional books. [1], 33, [5] leaves. 31.5cm. 
Good-fair condition, stains and wear. New binding. 

Opening Price: $250

401. Tur Orach Chaim - 1566 – Many 
Glosses  
Tur Orach Chaim including the Beit Yosef. From the 
middle of Hilchot Shabbat until Hilchot Megilla. 
[Venice, 1566].
Many glosses in fine handwriting; the majority are 
completions from the book Bedek HaBayit, the mi-
nority contain erudite comments and notations [the 
Bedek HaBayit notations differ in a number of places 
from those which appear in present new editions]. 
Additional glosses of various authors, especially of 
laws of Pesach. Over one hundred glosses, some are 
cut off. Contains leaves 172-453 [originally: 24, 460 
leaves]. 31.5cm. Fair-poor condition, mildew and moth 
damage, detached leaves. Torn and detached binding. 

Opening Price: $180

401 400
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403. בעל הטורים על התורה – ונציה, 1544 - 
הגהות עתיקות

וטעמי  (פרפראות  הטורים.  בעל  יעקב  לרבי  התורה,  פירוש 

המסורות). ונציה, ד"ש (1544). דפוס די-פארי.

כנראה,  קדום,  תימני  בכת"י  תוכן,  מלאות  רבות,  הגהות 

מהמאה ה-17-18. ג-סה, [1] דף. (חסר שער ודף ב'). כ-21 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני, כתמים ופגיעות קלות. לא כרוך.

פתיחה: $600

404. הליכות עולם - הגהות ורשימות בכת"י
ומבוא  הלוי.  ישועה  מרבי  הגמרא,  מבוא  עולם,  הליכות  ספר 

התלמוד, מרבי שמואל הנגיד. מנטובה, שנ"ג 1593.

הגהות ורשימות ארוכות בכת"י מזרחי עתיק [צפון-אפריקה], 

מרטיבות.  מחוקות  או  דהויות  הרשימות  רוב  דרושים.  של 

403. Ba’al Ha-Turim Al Ha-Torah – 
Venice, 1544 – Antique Glosses
Ba’al Ha-Turim Al Ha-Torah – Venice, 1544 – 
Antique Glosses
A Bible commentary by Rabbi Ya’akov Ba’al Ha-
Turim. (Parpera’ot U-Te’amei Ha-Masorot). Venice, 
1544. 
Numerous, content filled glosses in ancient 
Yemenite handwriting, apparently from the 17th–
18th century. 3-65, [1] leaf. (Missing title page and leaf 
2). About 21cm. Good-fair condition, stains and light 
damages. Unbound. 

Opening Price: $600

402. Marot HaTzovot – Venice, 1603 – 
Signatures and Ancient Glosses 
Marot HaTzovot, [Part 1], commentary on Nevi'im 
Rishonim, Rabbi Moshe Alshich. Venice, [1603].
Owner's inscription in ancient Ashkenazi hand-
writing from the 17th century: "B'ezrat Hashem 
we shall begin and finish Amen Menachem Zion". 
On the book leaves there are glosses in the same 
handwriting, one especially long and one signed 
"Menachem".
Another signature on title page, in ancient hand-
writing: "--- Zalman Rebinshin Ish Margaliot". 68; 
62 leaves. 29cm. Good condition. Moisture stains. New 
semi-leather binding. 

Opening Price: $700

402. מראות הצובאות – ונציה, 1603 – חתימות 
והגהות עתיקות

ספר מראות הצובאות, [חלק ראשון], פירוש על נביאים רא־

שונים, רבי משה אלשיך. ונציה, [שס"ג 1603].

ה'  "בעזרת  הש':  משנות  עתיק  אשכנזי  בכת"י  בעלים  רישום 

באותו  הגהות  הספר  בדפי  ציון".  מנחם  אמן,  ונסיים  נתחיל 

כת"י, אחת ארוכה במיוחד ואחת חתומה "מנחם".

איש  רבינשין  זלמן   ---" עתיק:  בכת"י  בשער,  נוספת  חתימה 

מרגליות". סח; סב דף. 29 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות. כריכת 

חצי-עור חדשה.

פתיחה: $700

חתימה מאוחרת יותר של רבי חיים מסתגאנים (עיר באלג'יר).

מ דף. 18 ס"מ. מצב גרוע, פגעי עש ובלאי, סימני רטיבות. דפים 

מנותקים ופגומים. לא כרוך.

פתיחה: $120

402
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404. Halichot Olam – Handwritten 
Glosses and Notes
Halichot Olam, introduction to the Gemara [Mevo 
Ha-Gemara], by Rabbi Yehoshua Ha-Levi. And 
introduction to the Talmud [Mevo Ha-Talmud] by 
Rabbi Shmuel Ha-Nagid. Mantua, 1593.
Lengthy interpretation glosses and notes in antique 
Eastern [North African] handwriting. Most notes 
are faded or erased due to moisture. Later signature 
by Rabbi Chaim from a city in Algeria. 40 leaves. 
18cm. Poor condition, moth damage and wear, mois-
ture marks. Detached and damaged leaves. Unbound.

Opening Price: $120

405. שו"ת מהרי"ל – הנאווא, ש"ע – הגהות רבי 
מרדכי מיכאל יפה

האנווא [הנאו],  סג"ל [מהרי"ל].  יעקב  רבי  ותשובות  שאלות 

[ש"ע 1610].

מיכאל...  מרדכי  "הק'  בעלים:  חתימת  השער  שאחרי  בדף 

כעשרים  הספר  בדפי  יפה.  מיכאל  מרדכי  רבי   - מקראטשין" 

הגהות ארוכות בכתב ידו.

הרבנים  אוצר  (תקס"ג-תרכ"ח,  יפה  מיכאל  מרדכי  רבי  הגאון 

סירב  איגר.  עקיבא  רבי  הגאון  של  תלמידיו  מגדולי   ,(14219

לרב  התקבל  אז  רכושו,  כל  שנשרף  עד  רבנות  לקבל  בתוקף 

תר"ט,  משנת  החל  בשמיגל.  כרב  שימש  מכן  ולאחר  בזאדון 

תורה  והרביץ  בהמבורג  בקלויז  התיישב  הרבנות,  את  עזב 

ראה  מנחם".  "בית  וספר  יפה"  מהר"ם  "שו"ת  מחבר  לרבים. 

כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.  דף. 18  עב   ,[1] מצורף.  חומר  אודותיו 

וסימני רטיבות. שיקום קל בעמוד השער. חור עם חסרון טקסט 

בדף אחרון. כריכת בד, מוכתמת.

פתיחה: $500

405. Maharil Responsa – Hanava, 1610 – 
Glosses by Rabbi Michael Yaffe 
Rabbi Ya’akov Segal [Maharil] responsa. Hanau, 
[1610].
Owner signature on leaf following title page: 
“Mordechai Michael… of Kratshin” – Rabbi 
Mordechai Michael Yaffe. The book contains approx-
imately twenty lengthy glosses in his handwriting. 
The Ga’on Rabbi Mordechai Michael Yaffe (1803-
1868, Otzar HaRabbanim 14219), among the most 
prominent disciples of the Ga’on Rabbi Akiva Eiger. 
Adamantly refused to receive rabbinical authority 
until all his possessions were burned, he then became 
rabbi in Zadon and later on in Shmiegel. From 1849 
he left the rabbinate, settled in the Kloiz in Hamburg 
and was a great Torah teacher. Author of Maharam 
Yaffe Responsa and Beit Menachem. For additional 
information related to him see attached material. 
[1], 72 leaves. 18cm. Good condition. Stains and signs of 
mildew. Minor restoration on title page. Hole with omis-
sion of text on last leaf. Cloth binding, stained. 

Opening Price: $500

406. משניות – אמשטרדם, תמ"ה-תמ"ז – הגהות 
רבות – חתימת רבי דניאל טירני

א-ג  חלקים  טוב,  יום  ותוספות  ברטנורא  פירוש  עם  משניות, 

[זרעים-מועד-נשים]. אמשטרדם, [תמ"ה-תמ"ז 1684-1687].

כותבים.  מכמה  איטלקי,  בכת"י  הגהות  מאות  הספר  בדפי 

פירושים  משלשה  להביא  המרבה  אחד,  מכותב  ההגהות  רוב 

שנתחברו על המשניות: "קול הרמ"ז" לרבי משה זכות, "בית 

דוד" לרבי דוד קורינאלדי ו"שושנים לדוד" לרבי דוד פארדו. 

להגהה  המתייחסת  בכת"י,  ארוכה  הגהה  שבת  מסכת  בסוף 

"כתב  בחתימה:  מסתיימת  עמוד,  באותו  מעליה  שנכתבה 

הד"ט" - חתימתו של רבי דניאל טירני. רבי דניאל טירני (ת"ק-

משנת  איטליה.  רבני  מגדולי   ,(5251 הרבנים  אוצר  תקע"ד, 

תקנ"א רב בפירנצה. חיבורו "עיקרי הד"ט", הפך לאחד מספרי 

היסוד בהלכה, וחלק ממנו אף נדפס במהדורות השולחן ערוך. 

[ראה חומר מצורף]. חלק א' – זרעים: [1], קלב דף (במקום [4], 

קלב דף - חסרים: דף השער ושני דפי הסכמות). חלק ב' – מועד: 

שער  יחד.  כרוכים  דף.  קנט   ,[1] נשים:   – ג'  חלק  דף.  קעב   ,[1]

כריכה  עש.  נקבי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   21 חלק.  לכל  נפרד 

בלויה ומנותקת. 

פתיחה: $800

406. Mishnayot – Amsterdam, 1684-1687 
– Many Glosses – Signature of Rabbi 
Daniel Tirani 
Mishnayot, including the Bartenura and Tosfot 
Yom Tov commentaries, sections 1-3 [Zera’im-
Mo’ed-Nashim]. Amsterdam, [1684-1687].
Hundreds of handwritten glosses in Italian-
handwriting, by a number of authors. The ma- 405

406
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407. נקודות הכסף להש"ך – מהדורה ראשונה 
ספר נקודות הכסף, השגות על ספר טורי זהב [ט"ז], מאת רבי 

שבתי כ"ץ [הש"ך]. פרנקפורט דאודר, [תל"ז 1677]. מהדורה 

ראשונה.

ומספר  ומחיקות  תיקונים 

במהדו־ בכת"י.  הגהות 

המודפסות  החיבור  רות 

בשו"ע תוקנו תיקונים אלו 

כלשונן.  נכנסו  וההגהות 

שימש  זה  שטופס  יתכן 

אחרת  למהדורה  כהכנה 

של הספר. 

חתימה בכת"י עתיק בעמוד 

לא  כ"ץ".  "משה  האחרון: 

ברור האם מדובר בבנו של 

זו  מהדורה  שהוציא  הש"ך 

לאחר פטירת אביו ואף כתב 

407. Nekudot HaKesef LeHashach – 
First Edition 
Nekudot HaKesef, critique on the book Turei Zahav 
[Taz], by Rabbi Shabtai Katz [Shach]. Frankfurt an 
der Oder, [1677]. First edition.
Corrections and erasures and number of handwrit-
ten glosses. In the printed editions of the Shulchan 
Aruch these corrections have been revised and 
the glosses were added. It is possible that this copy 
served as a preparatory form for another edition of 
the book.
Signature in ancient handwriting on last page: 
“Moshe Katz”. It is unclear whether this refers to the 
son of the Shach who published this edition after the 
demise of his father and wrote a preface and glosses 
which were printed in this edition, or perhaps it 
refers to someone else, since in leaf 5 a cut-off sig-
nature appears: “Moshe son of our great Rabbi ---“, 
and on the line below: “Avrah--". [In Prague 1777 a 
third edition of the book appeared in print “the late 
Moshe Katz”, however, this publisher is referred to 
as Moshe son of Rabbi Yosef Katz]. Missing copy. 45, 
47-83 leaves. 18.5cm. Title page and two leaves preceding 
last leaf missing and replaced with artistic color photo-
copy. Good-fair condition. Stains. Wear. Restoration of 
leaves. New semi-leather binding with imprint. 

Opening Price: $250

jority of the glosses are by one author, who often 
quotes three commentaries on the Mishnayot: Kol 
HaRamaz by Rabbi Moshe Zakut, Beit David by 
Rabbi David Corinaldi and Shoshanim LeDavid by 
Rabbi David Pardo. 
Lengthy handwritten gloss at the end of Shabbat 
tractate, which refers to the gloss written above it 
on that page, ends with a signature: “Ktav HaDat” 
[initials] – signature of Rabbi Daniel Tirani. Rabbi 
Daniel Tirani (1740-1814, Otzar HaRabbanim 5251), 
among the greatest rabbis of Italy. Rabbi of Firenze 
from 1791. His composition, Ikarei HaDat, became 
one of the most fundamental books of Halachah, 
and part of it was even printed in editions of the 
Shulchan Aruch. [See attached material]. Section 
1 – Zera’im: [1], 132 leaves (instead of [4], 132 leaves 
– missing: title page and two leaves of approbations). 
Section 2 – Mo’ed: [1], 172 leaves. Section 3 – Nashim: 
[1], 159 leaves. Bound together. Separate title page for 
each section. 21cm. Good condition. Stains. Moth holes. 
Worn and detached binding. 

Opening Price: $800

באדם  מדובר  שמא  או  זו,  במהדורה  שנדפסו  והגהות  הקדמה 

בלאאמ"ו  "משה  קצוצה:  חתימה  מופיעה  ה'  בדף  שכן  אחר, 

תקל"ז  "אברה--". [בפראג  מתחתיה:  ובשורה  הגדול ---",  הרב 

הופיעה מהדורה שלישית של הספר בדפוס "המנוח משה כ"ץ", 

אך מדפיס זה נקרא משה ב"ר יוסף כ"ץ].

עותק חסר. מה, מז-פג דף. 18.5 ס"מ. חסרים ומושלמים בצילום 

אומנותי בצבע: דף השער ושני דפים לפני דף אחרון. מצב טוב-

בינוני. כתמים. בלאי. שיקום דפים. כריכת חצי-עור חדשה עם 

הטבעה.

פתיחה: $250

408
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408. משנה תורה להרמב"ם – אמשטרדם, תס"ב – הטופס של רבי אלעזר לאזי 
אב"ד אה"ו ומשפחתו – חתימות והגהות

משנה תורה להרמב"ם, סט שלם בארבעה כרכים. אמשטרדם, [תס"ב-תס"ג 1702-1703]. המה־

דורה המוגהת ביותר של ספרי הרמב"ם, מהדורת-אם לרוב המהדורות שבאו אחריה.

רבי  ובנו  יוסף  רבי  אביו  ושל  אה"ו  אב"ד  לאזי  אלעזר  רבי  הגאון  של  בעלות  ורישומי  חתימות 

אייזיק ברלין.

הרמב"ם,  בנוסח  גירסה  תיקוני  מאות  לאזי.  אלעזר  רבי  בכת"י  גירסה  ותיקוני  למדניות  הגהות 

המגיד משנה והכסף משנה [בעיקר תיקון שיבושי הצנזורה] בכתב יד בנו רבי אייזיק ברלין. על 

הגהות אלו כתב בנו של רבי אייזיק בדף שלפני השער: "ההגהות שהגיה אאמ"ו הח"ר אייזק ז"ל 

בתוך הרמב"ם ז"ל ודאי שהגיה אותן מן כתב יד שהיה ביד גיסו הח"ר חיים מיכל [מחבר הספר 

"אור החיים"]...".

רישומים והגהות מבנו של רבי אייזיק ברלין, כנראה רבי משה ברלין.

הגאון רבי אלעזר לאזי הלברשטט (תק"א-תקע"ד), נולד בעיר ברלין (ולכן נקרא רבי אלעזר לאזי 

ברלין). מגדולי דורו. כיהן כדיין בבית דינו של רבי רפאל הכהן בהמבורג. משנת תקנ"ט אב"ד 

קהילות אה"ו [אלטונא, המבורג, ונדסבק]. בעל "משנת דרבי אליעזר". עמד בקשרי שו"ת עם 

ה"חתם סופר" (אישים בתשובות חת"ס, עמ' עח). ראה אודותיו חומר מצורף. 

בחתימות שלפנינו הוא חותם "אלעזר לאזי" ולפעמים "אליעזר לאזי" - נושא זה של שמו הנכון, 

היווה נושא לויכוח בין בנו שקרא שם הספר "משנת רבי אליעזר", לבין גיסו הביבליוגרף הנודע 

דרבי  משנת  שם  לו  וקרא   ..." כך  על  העיר   (235 (עמ'  החיים"  "אור  שבספרו  מיכל,  חיים  רבי 

אליעזר... ובזה ודאי שינה מדעת בעליו אשר הקפיד מאוד שלא להיקרא אליעזר אשר הוא שם 

הקודש של ליזר, כי אם אלעזר...". ראה חומר מצורף.

בנו, רבי אייזיק ברלין (תקנ"ג-תרכ"ה), תלמיד חכם ומדקדק מחכמי המבורג. הגהותיו והערותיו 

רבי  אייזיק,  רבי  של  בנו  תקצ"ח-תקצ"ט.  הנובר  במהדורת  נדפסו  הידנהיים  וולף  ר'  מחזור  על 

משה, אף הוא תלמיד חכם ורב באנגליה. [ראה חומר מצורף].

החודש",  וקידוש  וסוכה  שבת  להלכות  "צורות...  דף   [2]  + דף   [4] שכז,   ,[9] מדע-זמנים:   – א'  כרך 

שנכרכו באמצע הלכות שבת. שני שערים, פיתוח נחושת בשער הראשון. כרך ב' – נשים-קדושה: [2], 

רכז, [4] דף. כרך ג' – [1], שסח, [9] דף + [1] דף, ציורים על הלכות כלאים. כרך ד' – [1], שט, [13] דף.

37 ס"מ. מצב כללי טוב. בלאי, כתמים. כריכות קלף עתיקות פגומות. על הכריכות שרידי חתימות 

(של רבי יוסף, אביו של רבי אלעזר לאזי).

פתיחה: $3500

408. Mishne Torah LaRambam – Amsterdam, 1702 – Copy of 
Rabbi Elazar Lazi Rabbi of Altona, Hamburg, Wandsbek and 
his Family – Signatures and Glosses 
Mishne Torah LaRambam, a full set of four volumes. Amsterdam, [1702-1703]. 
The most edited edition of the Rambam's books, most following editions were 
copied from this edition.
Signatures and owners' inscriptions of Rabbi Elazar Lazi Rabbi of Altona, 
Hamburg and Wandsbek and of his father Rabbi Yoseph and his son Rabbi 
Isaac Berlin.
Scholarly glosses and correction of versions of commentaries by the Rambam, 
Magid Mishna and Kesef Mishna [primarily, correction of censor's errors] in the 
handwriting of his son Rabbi Isaac Berlin. On leaf before title page, Rabbi Isaac's 
son wrote in regard to these glosses: "The glosses written by my father, Rabbi Isaac 
in the Rambam were undoubtedly written according to the manuscript owned by 
his brother-in-law Rabbi Chaim Michel [author of Or HaChaim]… ". Inscriptions 
and glosses by Rabbi Isaac's Berlin's son, apparently Rabbi Moshe Berlin.
Rabbi Elazar Lazi Halberstadt (1741-1814) was born in Berlin (therefore called 
Rabbi Elazar Lazi Berlin) and became a leading rabbi in his time. He served 
as Dayan in the beit din of Rabbi Refael HaCohen in Hamburg. From 1799, he 
was rabbi of the Three Communities (Altona, Hamburg and Wandsbek). He 
authored Mishnat D'Rabbi Eliezer. Communicated regarding responsa with the 
Chatam Sofer (Ishim B'Tshuvot Chatam Sofer, page 78). [See attached material].
In the signatures on these volumes, he signed Elazar Lazi and sometimes Eliezer 
Lazi. The topic of his correct name is controversial between his son who called 
the book "Mishnat Rabbi Eliezer" and his brother-in-law, the renowned bibliog-
rapher Rabbi Chaim Michel in his book Or HaChaim (page 235), he comments, 
"…and he called it Mishnat D'Rabbi Eliezer… and by thus he certainly dif-
fered from the owner's wish who was very meticulous not to be called Eliezer 
which is the holy name of Leizer, rather Elazar…". See attached material. 
His son Rabbi Isaac Berlin (1793-1865), was one of the great scholars of Hamburg 
and a master of dikduk. His glosses and notes on the machzor of Rabbi Wolf 
Heidenheim were printed in the Hanover edition 1838-1839. Rabbi Isaac's son 
Rabbi Moshe was also a scholar and rabbi in England. [See attached material].
Volume 1 – Mada-Zemanim: [9], 327, [4] leaves + [2] leaves "sketches… for laws 
of Shabbat and Succah and Kiddush HaChodesh", bound in the middle of the laws 
of Shabbat. Two title-pages, copper etching in first title-page. Volume 2 – Nashim-
Kedusha: [2], 227, [4] leaves. Volume 3 – [1], 368, [9] leaves + [1] leaf, illustrations of 
the laws of Kilayim. Volume 4 – [1], 309, [13] leaves. 
37cm. General good condition. Wear, stains. Damaged antique parchment bindings. 
Remnants of signatures on bindings (Rabbi Yoseph, Rabbi Elazar Lazi's father). 

Opening Price: $3500
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409. רמב"ם מדע אהבה זמנים - מאות הגהות ארוכות - רבי ברוך יצחק ליפשיץ
ספר משנה תורה להרמב"ם, חלק א', מדע אהבה זמנים. אמשטרדם, תס"ב (1702). 

קידוש  הלכות  על  אסטרונומיים  איורים  עם  דפים  מספר  מצויר.  הראשון  השער  שערים,  שני 

החודש, הקדמה בפורטוגזית.

חתימות בעלים עתיקות בדף השער: "הק' שלמה במוהר"ג מוואלטץ חפ"ק קבלנץ יצ"ו", "חיים 

בן כהררש"ל ז"ל מש----".

מאות הגהות ארוכות בכתב-יד אשכנזי [מראשית המאה ה-19], ההגהות מכותב אחד או שנים. 

בדף קכ"ד ובדף קפ"ב ישנן הגהות החתומות בשם כותבן: "ברוך יצחק ליפשיטץ", החותם בכמה 

הגהות אחרות "בי"ל" או "ב"י" או "אב"י". ההגהות הרבות מצטרפות לכדי חיבור שלם, בעיקר 

על ספר ה"מדע" (הלכות יסודי התורה, הלכות תשובה והלכות עבודת-כוכבים) וספר "זמנים" 

(הלכות שבת והלכות חמץ ומצה). 

הגאון רבי ברוך יצחק ליפשיץ (תקע"ב-תרל"ח), בנו של הגאון רבי ישראל ליפשיץ בעל "תפארת 

ישראל" על המשניות. בעל "מסגרת זהב" - הוספות שנדפסו עם פירוש אביו על המשניות, גם 

הגהותיו הרבות בתוך פירוש ה"תפארת ישראל" פותחות בראשי 

תיבות "אב"י" [אמר ברוך יצחק]. כבר בבחרותו הוסמך ע"י אביו 

עקיבא  רבי  הגאון  עפ"י  שבוטל  [מינוי  לרבנות  ונתקבל  הגדול 

צעירים  בחורים  שמינו  בדורו  שנפוצה  בתופעה  שנלחם  אייגר, 

למשרות רבנות. ראה "אגרות רע"א", מכתבים מב-מט]. 

מקלנבורג,  מדינת  של  ראשי  ורב  לנדסברג  העיר  ברבנות  כיהן 

לדרשותיו  מוניטין  יצאו  בה  המבורג,  לעיר  עבר  תרי"ט  בשנת 

רבי  הוא  שבהם  (המפורסם  הרבה  תלמידים  והעמיד  ושיעוריו 

אהרן מרקוס "החסיד מהמבורג", מחבר ספר "החסידות"). ישב 

כל היום מעוטר בטלית ותפילין תחת מעילו העליון, ונודע לאיש 

קדוש וירא-אלוקים. עמד בקשרי שו"ת עם גדולי פולין וליטא. 

(ראה אודותיו חומר מצורף).

ובלאי.  כתמים  מעט  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.  דף. 36  שכז, [4]   ,[11]

ההערות בראשי העמודים נקצצו קמעא. כריכה חדשה.

פתיחה: $600

409. Rambam Mada Ahava Zemanim – Hundreds of Long 
Glosses – Rabbi Baruch Yitzchak Lifshitz 
Mishne Torah LaRambam, Part 1, Mada Ahava Zemanim. Amsterdam, 1702. 
Two title-pages, first one illustrated. Several leaves with astronomic illustrations 
of the laws of Kiddush HaChodesh, Portuguese introduction.
Ancient owners' signatures on title page: "Shlomo of Waltetz who lives in 
Koblenz", "Chaim son of S----". 
Hundreds of long glosses in Ashkenazi handwriting [from the beginning of 
the 19th century], written by one or two people. On Leaf 124 and on Leaf 182, 
there are glosses signed by writer: "Baruch Yitzchak Lifshitz", who signed other 
glosses with BYL of BY. The many glosses together form a whole book, primar-
ily on Sefer HaMada (Hilchot Yesodei HaTorah, Hilchot Teshuva and Hilchot 
Avodat Kochavim) and Sefer Zemanim (Hilchot Shabbat and Hilchot Chametz 
U'Matzah). 
Rabbi Baruch Yitzchak Lifshitz (1812-1878), son of 
Rabbi Yisrael Lifshitz, author of Tiferet Yisrael on 
the Mishna. Author of Misgeret Zahav – appendixes 
that were printed with his father's commentary on 
the Mishna. Also his glosses inside the Tiferet Yisrael 
commentary start with the initials ABY (Amar [said] 
Baruch Yitzchak). Already in his youth, his great father 
gave him semicha and he was accepted in a rabbinic 
position [his appointment was canceled by Rabbi Akiva 
Eiger who fought the phenomenon of appointing 
young unmarried men to rabbinic positions. See Igrot 
Rabbi Akiva Eiger, Letters 42-49]. He served in the rab-
binate of Landsberg and as Chief Rabbi of The State of 
Mecklenburg. In 1859, he moved to Hamburg where 
his sermons and shiurim became famous and he taught 
many disciples (the most renowned disciple is Rabbi 
Aharon Marcus "The Chassid of Hamburg", author of 
the book "HaChassidut"). He sat all day with tallit and 
tefillin under his outer cloak and was renowned as a 
holy G-d fearing man. He had contact in regard to re-
sponsa with the leading rabbis of Poland and Lithuania. 
(See attached material). 
[11], 327, [4] leaves. 36cm. Good-fair condition, few stains 
and wear. Notes at leaf tops are slightly cut off. New binding.

Opening Price: $600
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410. ילקוט שמעוני - הגהות עתיקות מרבי יהודא 
ליב 

ילקוט שמעוני, מדרשי חז"ל על התורה, ויקרא-דברים. [פרנ־

קפורט דמיין? תמ"ז 1687?].

חתומות:  הת"ק],  שנות  [מראשית  אשכנזי  בכת"י  הגהות 

"יהודא ליב מב"ש"?, "הק' יהודה ליב [מביאשא--?]".חותמת 

 - HERSEL- POSNANSKY .:בעלים משנות הת"ר בפולין

(פוזנאננסקי). קיד-שיג דף. 31 ס"מ. מצב טוב בינוני, פגעי עש. 

לפי  המהדורה  זיהוי  שדרה.  ללא  וקרועה  בלויה  ישנה  כריכה 

הביבליוגרפיה  מפעל  תקליטור  ראה  הספר,  בסוף  הקישוט 

רשומה 0176199.

פתיחה: $400

410. Yalkut Shimoni – with Glosses by 
Rabbi Yehuda Leib
Yalkut Shimoni, midrashim of our Sages on the 
Torah, VaYikra-Devarim. [Frankfurt am Main? 
1687?].
Glosses in Ashkenazi handwriting [c. 1740], signed 
by "Yehuda Leib"? of "Biash---"?.
Owner's ink-stamp from late 19th century, Poland: 
HERSEL- POSNANSKY. 114-313 leaves. 31cm. 
Good-fair condition, moth damage. Old worn torn and 
spineless binding. Edition was identified by decora-
tion at end of book, see bibliography institute CD, 
listing 0176199.

Opening Price: $400

411. משנת חסידים - רבי רפאל עמנואל חי ריקי - 
הגהות רבות בכת"י 

רבי  האר"י,  פי  על  הקבלה  חכמת  קצור  חסידים,  משנת  ספר 

עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, [תפ"ז 1727]. מהדורה ראשונה.

ברובן  נוספו  אלו  [הוספות  בכת"י,  רבים  ותיקונים  הוספות 

בתוך נוסח החיבור במהדורות הבאות].

חתימות בכת"י מזרחי: "הצעיר שלמה שאמיה", "גואל אחרון 

"גואל  יצ"ו",  מולכו  חיים  "הצעיר  ס"ט",  חי----  משה  הצעיר 

אחרון חלפון כאסכי ס"ט".

411. Mishnat Chassidim – Rabbi 
Raphael Emanuel Chai Riki – Many 
Handwritten Glosses
Mishnat Chassidim, a summary of the wisdom of 
kabbala according to the Ari, Rabbi Emanuel Chai 
Riki. Amsterdam, [1727]. First edition.
Many handwritten additions and corrections, 
[most of these additions were integrated into the 
version of the book in following editions].
Signatures in Oriental handwriting: Shlomo Shamia, 
Moshe Chai, Chaim Molcho, Halfon Caschi.
Rabbi Raphael Emanuel Chai Riki (1688-1743, Otzar 
HaRabbanim 16746), was a great rabbi and mekubal 
in Italy [and Sefad]. All his life he underwent suffer-
ing and wandering until he was killed al kiddush 
Hashem. He wrote many books on revealed and 
hidden Torah topics. This book is one of the basic 
books on kabbala. The Vilna Gaon and several of 
his disciples wrote commentaries on this book. Also 
Chassidic leaders focused on this book in kabbalistic 
study and kavanot in tefilla, (the Divrei Chaim of 
Sanz and others). [6], 132, [3] leaves [missing: 2 leaves]. 
Fair-poor condition. Many moth holes, stains, tear to 
leaf with missing text. Worn binding. 

Opening Price: $200

הרבנים  אוצר  (תמ"ח-תק"ג,  ריקי  חי  עמנואל  רפאל  רבי 

כל  [ובצפת].  באיטליה  והמקובלים  הרבנים  מגדולי   ,(16746

חייו היו סבל ונדודים ובסוף ימיו נהרג על קידוש השם. חיבר 

ספרים רבים בנגלה ובנסתר. ספרו זה הינו אחד מספרי היסוד 

בלימוד תורת הקבלה, הגר"א מווילנא וכמה מתלמידיו כתבו 

פירושים לספר זה. גם אצל גדולי החסידות תפס הספר מקום 

מרכזי בלימוד הקבלה ובכוונות התפילה, (אצל ה"דברי חיים" 

בינוני- מצב  דף].   2 [חסרים:  דף   [3] קלב,   ,[6] ועוד).  מצאנז 

טקסט.  חסרון  עם  בדף  קרע  כתמים,  רבים,  עש  נקבי  גרוע. 

כריכה בלויה.

פתיחה: $200

411

410
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412. הלכות קטנות – ונציה, תס"ד - הגהות בכת"י
בהלכה,  ותשובות  שאלות  א-ב,  חלקים  קטנות,  הלכות  ספר 

[תס"ד  ונציה,  חאגיז.  יעקב  רבי  מאת  לגיטין,  קונטרס  עם 

1704]. מהדורה ראשונה.

ספרדי  [בכת"י  כותבים  מכמה  הגהות  מספר  הספר  בדפי 

ואשכנזי. חלקן דהויות]. חתימה קצוצה בשער "הצע[יר ---] 

כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.  דף. 26.5  עא, [9]   ,[4] דטי---".  חזק 

חדשה  כריכה  דפים.  מספר  בשולי  עובש  סימני  ובלאי.  קרעים 

עם הטבעה מוזהבת.

פתיחה: $150

413. ספר עץ הדעת - ונציה, תס"ד - חתימה והגהה 
פולמוסית מעניינת של רבי מרדכי שמואל גירונדי

ספר עץ הדעת, ספר "בחינת עולם" לרבי ידעיה הפניני [עם 

הפנים]. עם פירוש מאת רבי שמשון מורפורגו ממנטובה, בעל 

"שמש צדקה". ונציה, [תס"ד 1704]. 

גירונדי  שמואל...  מרדכי  "לה"ו  בכת"י:  חתימה  הספר  בשער 

(תק"ס- גירונדי  שמואל  מרדכי  רבי   - פדובה"  מק"ק  נר"ו... 

(חלקם  ואגדה  בהלכה  ספרים  חיבר  פאדובה,  אב"ד  תרי"ב) 

נותרו בכתב יד), אך נודע בעיקר בחיבור הביוגרפי "תולדות 

גדולי ישראל וגאוני איטליאה" (טריסטה תרי"ג) המשותף לו 

ולרבי חננאל ניפי [ראה אודותיו חומר מצורף].

שכתב  יה",  לו  בחר  הגוי  "אשר  השיר  נדפס  הספר  בסוף 

הקבלה  בחכמת  זלזול  דברי  ובו  פראנסיש,  יעקב  המשורר 

412. Halachot Ketanot – Venice, 1704 – 
Handwritten Glosses
Halachot Ketanot, Parts 1-2, halachic responsa, 
with a pamphlet for Gittin, by Rabbi Ya'akov Hagiz. 
Venice, [1704]. First edition. 
The book leaves have a number of glosses by sev-
eral writers [in Sefardi and Ashkenazi handwriting. 
Some are faded]. A cutoff signature on title page. [4], 
71, [9] leaves, 26.5cm. Fair condition. Stains, wear and tear. 
Mildew on margins of a number of leaves. New binding with 
golden impression.

Opening Price: $150

413. Etz Ha-Da’at – Venice, 1704 – 
Interesting Polemical Signed Gloss by 
Rabbi Mordechai Shmuel Girondi
Etz Ha-Da’at, and the “Bechinat Olam” by Rabbi 
Yedaya Ha-Penini [with the text] and a commentary 
by Rabbi Shimshon Morforgo of Mantua, author of 
the “Shemesh Tzedaka”.
A handwritten signature appears on the book’s title 
page: “Mordechai Shmuel… Girondi… of Padua” – 
Rabbi Mordechai Shmuel Girondi (1800-1852) Av 
Beit Din of Padua, authored Halacha and Aggada 
related books (some of which remained manu-
scripts). Became famous through his biographical 
essay called “The Chronicles of the Leading Sages 
of Israel and the Geonim of Italy” (Trieste 1853), 
which he co-authored with Rabbi Chananel Nepi 
[more about him in the enclosed material].
The poem “Ashrei Ha-Goy Bachar Lo HaShaem” 
- which includes scornful words against Kabbalah 
and those who learn it, and was authored by the 
poet Ya’akov Francis - is printed at the end of the 
book. Along the poem’s margins, Rabbi Mordechai 
Girondi wrote a lengthy remark, quoting the 
book “Emunat Chachamim” by Rabbi Yehuda 
Sar Shalom Basila who extensively wrote against 
the poem and its author saying that: “the author 
of that poem was a merchant who was not a rabbi 
and wasn’t even a member [of Mantua’s leading 
sages]… he did not believe in the esoteric part of 
the Torah… and was hated for that by the teachers 

ובלומדיה. לאורך שולי העמודים בהם נדפס השיר הוסיף רבי 

מהספר  מצטט  בה  ארוכה,  הערה  ידו  בכתב  גירונדי  מרדכי 

בא־ שכתב  באזילה,  שלום  שר  אביעד  לרבי  חכמים"  "אמונת 

ריכות נגד השיר ומחברו: "מחבר השיר ההוא היה סוחר אחד 

בכתר  אפילו  ולא  הרבנות  בכתר  לא  מעולם  הוכתר  לא  אשר 

ובשביל  התורה...  בנסתרי  כלל  מאמין  היה  ולא  החבירות... 

הזאת  בעיר  מדין  על  והיושבים  המורים  שנאוהו  אלו  דעותיו 

מנטובה...", לאחר מכן כותב רמ"ש גירונדי מילים בשבחו של 

רבי אביעד שר שלום באזילה: "וראוים הדברים למי שאמרן 

בעשר  שבעולם  החכמות  כל  שלמד  הוא  קדוש  אלקים  איש 

ר'  תלמידו  והר'  והרמ"ז  בריאל  הרב  תלמיד  [היה]  שנים... 

בנימין כ"ץ...", ומתחת לחתימת השיר הוסיף מילים חריפות: 

"עקוב הלב היה מחבר השיר הזה, עלובה עיסה זו שהנחתום 

מעיד עליה". לח דף. 23 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכה בלויה.

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

פתיחה: $400

and rabbinical judges of Mantua…”, following that, 
Rabbi Mordechai Shmuel Girondi praises Rabbi 
Aviad Sar Shalom Basila, writing: “Those words 
befit the Holy man who uttered them, since he has 
learned all of the world’s wisdoms in ten years and 
was the disciple of Rabbi Beriel, the Ramaz and his 
disciple Rabbi Binyamin Katz…”. Rabbi Mordechai 
Shmuel Girondi ends his remark below the poem’s 
ending with the following sharp words: “The author 
of that poem had an ill-intentioned heart and this 
is a testimony of his poor legacy”. 38 leaves. 23cm. 
Good condition, stains. Worn binding. From Dr. Israel 
Mehlman’s private collection – “Ginzei Israel”.

Opening Price: $400

412

413



הגהות | 203 

414. כונת האגדות (אמשטרדם) - הגהות עתיקות 
מעניינות

ספר כונת האגדות, כפתור ופרח. רבי יעקב לוצאטו, אמשיט־

לרדם (אמשטרדם), תס"ט 1709.

מובא  צט  בדף  בהגהה  עתיק.  אשכנזי  בכת"י  רבות  הגהות 

בהגהה: מעשה באיש שיכור שמכר חלקו בעולם-הבא, ובשעת 

קבורתו נמצאו בקברו נחשים ועקרבים, עד שבאו לדין והוחזר 

שטר המכירה. לאחר מכן בא בחלום לרב א' ואמר לו שכל מה 

דף.  קלא  אחת.  ישראל  בת  שהציל  בזכות  לעולם-הבא  שזכה 

18.5 ס"מ. מצב גרוע, כתמים ובלאי עם חסרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

414. Kavanat HaAgadot (Amsterdam) – 
Interesting Antique Glosses
Kavanat HaAgadot, Kaftor VaPerach. Rabbi 
Ya'akov Lutzato, Amsterdam, 1709. Many glosses 
in antique Ashkenazi handwriting. Written in gloss 
on Leaf 99: "A tale about a drunken man that sold 
his portion in the world-to-come and at the time 
of his burial, snakes and scorpions were found in 
his grave until they came to court and the sales bill 
was returned. Afterwards, he appeared in a dream 
to Rabbi A and told him that the whole reason he 
merited the world-to-come was that he had saved 
one Jewish girl." 131 leaves. 18.5cm. Poor condition, 
stains and wear with omissions. New binding. 

Opening Price: $300

415. אהבת יהונתן - מהדורה ראשונה - הגהות 
פולמוסיות

ו"אלון  ההפטרות,  על  דרשות  חלקים:  ב'  יהונתן,  אהבת  ספר 

אייבשיץ.  יהונתן  מרבינו  דנחמתא,  ושבעה  איכה  על  בכות" 

הדרשות  [ספר  ראשונה,  מהדורה   .(1766) תקכ"ו  המבורג, 

הראשון של רבי יהונתן שיצא בדפוס].

מספר הגהות למדניות בכת"י עתיק, בחלק מההערות הכותב 

"ולא  גמור...",  טעות  "זה  הספר:  דברי  על  בחריפות  משיג 

זכר...". [2], צב; נג, [1] דף; [4], טז דף. 20 ס"מ. מצב טוב, בלאי, 

עתיקה,  כריכה  קלים.  עש  פגעי  הראשון.  השער  בדף  דיו  פגע 

415. Ahavat Yehonatan – First Edition 
– Controversial Glosses 
Ahavat Yehonatan, two parts: Sermons on the haf-
tarot, and Alon Bachut on Eichah (Lamentations) 
and shiva d'nechamta, by Rabbi Yehonatan 
Eibeshitz. Hamburg, 1766. First edition, [Rabbi 
Yehonatan's first book of sermons printed]. 
A number of scholarly glosses in antique handwrit-
ing, in part of the notes the writer sharply criticizes 
the book: "It is completely mistaken…", "I did not 
remember…". [2], 92; 53, [1] leaves; [4], 16 leaves. 
20cm. Good condition, wear, ink damage on first title 
page. Minor moth damage. Antique binding, worn and 
loose. Leaf arrangement different from what appears 
in the Bibliography Institute CD

Opening Price: $300

מפעל  בתקליטור  מהמופיע  שונה  הדפים  סדר  ורופפת.  בלויה 

הביבליוגרפיה.

פתיחה: $300

416. שער הכוונות – ירושלים, תרל"ג - הגהות רבות
ירושלים,  (מוהרח"ו).  ויטאל  חיים  לרבי  הכוונות,  שער  ספר 

תרל"ג (1873). מהדורה שניה מוגהת עפ"י כתבי יד מישיבת 

בית אל.

בדף השער חתימת בעלים: "גואל אחרון הצעיר ברוך הדאיה 

ס"ט". הגהות רבות ותיקונים משניים או שלשה כותבים. חלק 

הגהה  אחר)  (בכת"י  קה  בדף  "אביגדור".  חתומות  מההגהות 

בשם "מו"ר השד"ה יצ"ו". 

המ־ ישיבת  ראש  דוויך,  הכהן  חיים  שאול  רבי  השד"ה -  הרב 

קובלים "ק"ק מכוונים - רחובות הנהר". איבד את מאור עיניו 

בשנת תר"ס ו-33 שנים למד ולימד מכח זכרונו את כל סדרי 

בספרים  הטעויות  את  מתקן  והיה  פרטים  לפרטי  הכוונות 

שהוציא לאור (סידור הרש"ש ועוד) עפ"י שמיעה בלבד. עוד 

בהיותו בארם צובא נהג לרשום חידושיו בחכמת הקבלה בג־

ליונות ספריו, לאחר שכבה מאור עיניו היו התלמידים היוש־

בים לפניו (רבי יהודה פתייה, ה"כף החיים", ואחרים) רושמים 

צז-צח  דפים  ס"מ.   33 דף.  קטז   ,[1] הגליונות.  על  דבריו  את 

חסרים והושלמו בכת"י. מצב בינוני, כתמים ובלאי, קרעים עם 

חסרון במספר דפים. כריכה פשוטה. ש' הלוי 198.

פתיחה: $250

414
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416. Sha’ar Ha-Kavanot – Jerusalem, 
1873 – Numerous Glosses
Sha’ar Ha-Kavanot, by Rabbi Chaim Vital. 
Jerusalem, (1873). Second edition, proof read based 
on manuscripts from the Beit El Yeshiva.
Owners’ inscription on the title page: “Baruch 
Hadaya”. Numerous glosses and corrections from 
three different authors. Some glosses are signed 
“Avigdor”. On leaf 105, there is a gloss signed “…
Ha-Sadeh”.
Ha-Rav Ha-Sadeh – Rabbi Shaul Chaim Ha-Kohen 
Dweck, was the leader of the Kabbalistic Yeshiva 
“Rechovot Ha-Nahar”. Lost his sight in 1900. He 
learned and taught for 33 years all of the orders of the 
Kavanot in great detail and used to correct mistakes 
made in the books he has published (The Siddur of 
the Rashash and more) solely based on his hearing.
While still living in Aram Tzova, he was used to 
writing his kabbalistic innovative commentaries 
on his book sheets, after he had lost his sight, his 
disciples would sit in front of him (Rabbi Yehuda 
Petaya, the “Kaf Ha-Chaim” and others) and write 
down his teachings on the books. [1], 116 leaves. 
33cm. Leaves 97-98 are missing and have been com-
pleted in handwriting. Fair condition, wear and stains, 
tears and missing parts on several leaves. Plain binding. 
S. Halevi 198.

Opening Price: $250

417. עץ חיים (קוריץ) – הגהות - חותמות הרב 
השד"ה

 .1782 תקמ"ב  קאריץ,  וויטאל.  חיים  לרבינו  חיים,  עץ  ספר 

מהדורה ראשונה בדפוס.

חותמות רבות של רבי "חיים שאול דוויך הכהן" וישיבת המ־

קובלים "רחובות הנהר". 

מתקופת  (רוסיה-פולין)  אשכנזי  בכת"י  חלקן  רבות:  הגהות 

הכריכה  דף  על  (ארם-צובה).  מזרחי  בכת"י  ורובם  ההדפסה, 

דף  באותו  ס"ט".  לופס  נסים  "הצעיר  חתום  בכת"י  חידוש 

אברהם  רבי  מאת  סתהון  מהר"ם  לישיבת  הקדשה  רישום  יש 

שבתי.  אברהם  רבי  המקובל  לזקנו  שייך  היה  שהספר  שבתי 

417. Etz Chaim (Korets) – Glosses – 
Stamps of Rabbi "HaSadeh" 
Etz Chaim, by Rabbi Chaim Vital. Korets, 1782. 
First printed edition. 
Many stamps of Rabbi "Chaim Shaul Dweck 
HaCohen" and the Kabbalistic yeshiva "Rechovot 
HaNahar". 
Many glosses, some in Ashkenazi handwriting 
(Russia-Poland) from the time of the printing 
press, and most in Oriental handwriting (Aram-
Tzova). On binding leaf handwritten novella signed 
"Nissim Lopez". A dedication is written on the 
same leaf to the Maharam Sithon Yeshiva by Rabbi 
Avraham Shabtai that the book belonged to his 
grandfather the Mekubal Rabbi Avraham Shabtai. 
Inscription of the "last redeemer – dedicated to the 
Beit HaKnesset HaMechavnim" [possibly, some of 
the glosses are handwritten by Rabbeinu HaSadeh].
3-152 leaves (missing copy, originally: [1], 152 leaves). 
30cm. Poor condition, most of the first leaves are worn 
in the margins, with omissions. Stains and minor moth 
damage. Partial torn leather binding. 

Opening Price: $500

ורישום "גואל אחרון - קודש לבה"כ המכוונים" [יתכן שחלק 

מההגהות הן בכתי"ק של רבינו השד"ה]. ג-קנב דף (עותק חסר, 

במקור: [1], קנב דף). 30 ס"מ. מצב גרוע, רוב הדפים הראשונים 

כריכת  קלים.  עש  ופגעי  כתמים  חסרון.  עם  בשוליהם,  בלויים 

עור חלקית וקרועה.

פתיחה: $500

418. שם יוסף – שאלוניקי, תקכ"ט – הגהות המחבר
ספר שם יוסף, חידושים על הרמב"ם, מאת רבי ישראל חיים 

יוסף אליקים. שאלוניקי, [תקכ"ט 1769].

פותחת  ההגהות  [אחת  המחבר  הגאון  בכת"י  הגהות  מספר 

במילים: "אמר המחבר"].

בשער חתימה בכת"י מזרחי: "חפנ"י".

הגאון רבי ישראל חיים יוסף אליקים (אוצר הרבנים 12186), 

מרבני סופיה, עלה לירושלים ושם נפטר בשנת תקנ"א.

הדפים  ב-17  גסים  [קרעים  משתנה  מצב  ס"מ.   30 דף.  ר   ,[2]

פגום  השער  דף  טקסט].  חסרון  עם  הספר,  של  הראשונים 

ומודבק. כתמים. סימני עש. חותמת ספריה. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $250
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418. Shem Yosef – Salonika, 1769 – 
Glosses by Author 
Shem Yosef, Chiddushim on the Rambam, by Rabbi 
Yisrael Chaim Yosef Elyakim. Salonika, [1769]. 
Number of handwritten glosses by the author [one 
of the glosses begins with the words: “said the 
author”]. Signature in oriental handwriting upon 
title page of book: “Chofni” [initials].
The Ga’on Rabbi Yisrael Chaim Yosef Elyakim 
(Otzar HaRabbanim 12186), among the rabbis of 
Sofia, immigrated to Jerusalem where he passed 
away in 1791. [2], 200 leaves. 30cm. Varying condi-
tion [coarse tears on first 17 pages of book, with miss-
ing text]. Title page damaged and glued. Stains. Moth 
stains. Library stamp. Unoriginal binding. 

Opening Price: $250

419. הגהות על שו"ע אבן העזר - רבי משה סבעון
הלוי.  אריה  גור  פירוש  [עם  אבן-העזר,  ערוך  משולחן  דפים 

"משה  חתומות  למדניות  הערות  עם   ,[1723 תפ"ג  מנטובה, 

ס"ט", "הצעיר משה א"א מרדכי סבעון ס"ט". 

ואהראן  חכמי  מגדולי  (תקס"ו-תרמ"ח),  סבעון  משה  רבי 

החריף  בפולמוס  נודע  ספרים.  ואספן  ומקובל  גאון  אלג'יר. 

אנקאווא,  אברהם  לרבי  שלמים"  "זבח  הספר  נגד  שערך 

ב-כ.  דפים  מצורף).  חומר  (ראה  הראשונים.  דברי  על  שהשיג 

24 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, דפים נפרדים, בלויים ופגועים.

פתיחה: $120

419. Glosses on the Shulchan Aruch, 
Even Ha-Ezer – Rabbi Moshe Sab'on
Leaves from the Shulchan Aruch Even Ha-Ezer, 
[with the Gur Aryeh Ha-Levi commentary. Mantua, 
1723], with scholarly remarks signed by “Moshe”, 
“The young Moshe son of Mordechai Sab'on”.
Rabbi Moshe Sab'on (1806-1888), of the greatest 
sages of Alger. Gaon and Kabbalist and book collec-
tor. Famous for his sharp polemic against the book 
“Zevach Shelamim” authored by Rabbi Avraham 
Enkaoua. The polemic was about Rabbi Avaraham 
Enkaoua’s conclusions based on the Rishonim. (See 
enclosed material). Leaves 2-20. 24cm. Fair-poor con-
dition, separate leaves, worn and damaged.

Opening Price: $120

420. שושנים לדוד - הגהות חתומות מהרב "אי"ש 
ס"ט"

א'  חלק  פארדו,  דוד  מרבי  המשניות,  על  לדוד,  שושנים  ספר 

ברכות-קידושין, [ונציה, תקי"ב 1752]. מהדורה ראשונה.

הגהות למדניות בכת"י מזרחי-רבני, חתומות "אי"ש ס"ט". רוב 

ההגהות במסכת פאה. [3], רלט דף. (חסר שער ו-5 דפים בסוף, 

במהדורה המקורית: [4], רמג, [1] דף). 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני, 

כתמי רטיבות ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

420. Shoshanim Le-David – signed 
Glosses by "ISH"
Shoshanim Le-David on the Mishnayot, by Rabbi 
David Pardo, vol. 1 Berachot-Kidushin, [Venice, 
1752]. First edition.
Scholarly glosses in Oriental rabbinical handwriting, 
signed “ISH”. Most glosses are in the Pe’ah tractate.
[3], 239 leaves. (Missing title page and the last 5 leaves, 
the original edition has: [4], 243, [1] leaf). 23cm. Good-
fair condition, wear and moisture stains. Rebound.

Opening Price: $200

421. שלשה ספרים עם הגהות
1. ספר בירך יצחק, דרושים על התורה לפי סדר הפרשיות. 

יחידה.  מהדורה   .[1763 [תקכ"ג  ונציה,  ברכה.  יצחק  רבי 

בכת"י  ארוכות  הגהות  שתי  טפסים].  משני  מורכב  [העותק 

מזרחי, אחת חתומה "ישו"ש". חתימות שונות: "מאיר ארדיט" 

בעל  שרבו  ארדיט",  מאיר  גי'  כמה"ר  השלם  "החכם  [כנראה, 

ה"חקרי לב" בא אליו בחלום, ראה דברי ר"ח פאלאג'י אודותיו 

בחומר מצורף], "יצחק אלטראץ". 

אמארי־ משה  חיים  רבי  והספדים,  דרשות  משה,  יד  2. ספר 

הגהות  שתי  יחידה.  מהדורה   .1751 תקי"א  שאלוניקי,  לייו. 

ארוכות בכת"י מזרחי, אחת פותחת "א"ש ה"י" [אמר ש? השם 

ישמרהו]. רישום "מישיבת מדרש שמואל פיסו נר"ו". 

התורה.  ועל  הגמ'  על  חידושים  ג',  חלק  יצחק,  שדה  3. ספר 

 .1851 [תרי"א]  וינה,  וצפת.  מטריאיסטי  גואיטע  יצחק  רבי 

אחת  מזרחי,  בכת"י  ארוכות  הגהות  שתי  ראשונה.  מהדורה 

מחכמי  כהן?,  שלם  [הצעיר  "הש"ך"  פעמיים  חתומה  מהן 

מזרחי-מארצות  בכת"י  וחתימות  בעלות  רישומי  מראקש?]. 

המג'רב: "ע"ה שלם בן דוד ויוסף"; "זו של קאיד נסים שמאמא 

ס"ט" [הגביר הידוע שאודות צוואתו נתחברו ספרים ותשובות 

רבות]. ועוד חתימה. 

3 ספרים, גודל ומצב משתנים, פגעי עש.

פתיחה: $150 419
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422. נתיב הישר - הגהות
סדר  על  בבלי,  מש"ס  מלוקטים  מאמרים  הישר,  נתיב  ספר 

ירושלים.  מעה"ק  [פרלמן]  ברוך  בה"ר  הירש  צבי  רבי  א"ב. 

[וורשה, תר"ם] 1879. 

הגהות בכת"י מזרחי, חותמות של רבי "אברהם עזריאל ס"ט", 

כנראה הוא כותב ההגהות.

הספרדים  חכמי  מגדולי  (תרכ"ב-תש"ז),  עזריאל  אברהם  רבי 

העדה  ראב"ד  והיה  תרמ"ה  משנת  בדיינות  כיהן  בירושלים, 

הראשון- סבו  ספרי  את  לאור  הוציא  בירושלים.  הספרדית 

421. Three Books with Glosses
1. Berach Yitzchak, biblical interpretations ar-
ranged by Parshiot. Rabbi Yitzchak Bracha. Venice, 
[1763]. Only edition. [The copy is made of two 
different copies]. There are two lengthy glosses 
in Eastern handwriting, one is signed “Yasu"s”. 
Various signatures: “Meir Ardit” [apparently the 
“righteous Torah scholar Moshe Ardit”, who was 
visited in a dream by his teacher, the author of the 
“Chikrei Lev” who admonished him, see Rabbi 
Chaim Palagi’s words on the matter in the enclosed 
material]. “Yitzchak Altrotz”.
2. Yad Moshe, sermons and eulogies, Rabbi Chaim 
Moshe Amarilio. Salonika, 1751. Only edition. 
Two lengthy glosses in Eastern handwriting, the 
first begins with the words “Said s'”. Caption from 
“Yeshivat Midrash Shmuel Piso”.
3. Sdeh Yitzchak, vol.3, Talmudic and biblical no-
vellae. Rabbi Yitzchak Guetta of Trieste and Safed. 
Vienna, [1851]. First edition. Two lengthy glosses in 
Eastern handwriting, one of which is signed twice 
“Ha-Shach” [the young Shalem Cohen?, of the 
Marrakesh sages?]. Ownership captions and signa-
tures in Eastern handwriting from the Maghreb: 
“…Shalem son of David and Yosef”, “this [belongs 
to] Caid Nissim Shemama” [famous wealthy man, 
many books and responses were written about his 
will] and another signature.
3 books, varying sizes and conditions, moth damage.

Opening Price: $150

422. Netiv HaYashar – Glosses 
Netiv HaYashar, collection of articles on the 
Babylonian Talumd, in alphabetical order. Rabbi 
Zvi Hirsch son of Rabbi Baruch [Pearlman] from 
the Holy City of Jerusalem. [Warsaw], 1879.
Oriental handwritten glosses, stamps of Rabbi 
Avraham Azriel, presumably author of the glosses. 
Rabbi Avraham Azriel (1862-1947), among the 
greatest Sephardic scholars in Jerusalem, served in 
the rabbinate from 1885 and was chief Av Beit Din 
of the Sephardim in Jerusalem. Published the books 
of his grandfather, chief rabbi, Rabbi Aharon Azriel 
author of Kapei Aharon. [2], 8, 11-19, 19-24, 26-184 
pages. 22cm. Dry paper, good condition, original worn 
binding

Opening Price: $150

423. אוצרות חיים - הטופס של הביבליוגרף ר' 
אייזיק בן יעקב - חתימות והגהות 

משה  בעריכת  מיכל,  חיים  ר'  ספרי  רשימת  חיים,  אוצרות 

שטיינשניידר. המבורג, תר"ח [1848].

ר' חיים מיכל, החכם והביבליוגרף מחבר הלקסיקון הרבני "אור 

החיים", החזיק ברשותו אוסף גדול של ספרים וכתבי יד. לאחר 

פטירתו הוציאו בניו ספר זה, ובו רשימה ביבליוגרפית מפורטת 

לציון רבי אהרן עזריאל בעל "כפי אהרן". [2], 8, 19-11, 24-19, 

מקורית,  כריכה  טוב,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   22 עמ'.   184-26

משופשפת.

פתיחה: $150

XIV

של למעלה מחמשת אלפים פריטים מספרייתו הענפה.

בן  אייזיק  ר'  הביבליוגרף  של  בבעלותו  היה  שלפנינו  הטופס 

מצורף),  חומר  אודותיו  ראה  (תקס"א-תרכ"ג,  מווילנא  יעקב 

אשר הוסיף הגהות וסימן רישומים רבים. הספר שימש אותו 

הספרים"  "אוצר  המונומנטלי  חיבורו  על  עבודתו  במהלך 

(וילנא תרל"ז-תר"ם).

הוא  אף  ווינער,  שמואל  של  לבעלותו  זה  עותק  עבר  אחריו 

משה"  "קהלת  הביבליוגרפי  הקטלוג  (מחבר  נודע  ביבליוגרף 

בדף  וכתב  שמו  את  בו  שחתם  תרנ"ב-תרצ"ו),  פטרבורג   -

הפורזץ: "ס' אוצרות חיים הלז היה שייך לר' יצחק אייזיק בן 

ספרו  לצורך  ממנו  ונימוקים  ותיקונים  הגהות  עם  ז"ל  יעקב 

אוצר הספרים". כנראה חלק מההגהות הן בכתב-ידו של ווינר.

[2],      , 378 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש. 

דפים וכריכה מנותקים. כריכה קרטון בלויה.

פתיחה: $500
422
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423. Otzrot Chaim – Copy of 
Bibliographer Isaac ben Ya'akov – 
Signatures and Glosses 
Otzrot Chaim, a list of the books of Rabbi Chaim 
Michel, arranged by Moshe Steinschneider. 
Hamburg, 1848.
Rabbi Chaim Michel - scholar and bibliographer, 
author of the Rabbinic dictionary Or HaChaim, 
owned a large collection of books and manuscripts. 
After his death, his sons published this book with 
a detailed bibliographical list of more than 5000 
items from his diverse library. 
This copy was owned by the bibliographer Isaac ben 
Ya'akov of Vilna (1801-1863, see attached material). 
He added many glosses and inscription marks. He 
used the book for his monumental compilation 
Otzar HaSefarim (Vilna 1877-1880). 
Afterward, this copy passed to Shmuel Weiner, also 
a renowned bibliographer (compiled the bibliog-
raphy catalogue Kehilat Moshe – Petersburg 1892-
1936), who signed his name in the book and wrote 
on the Forsatz leaf: "This book Ozrot HaChaim 
belonged to Yitzchak Isaac ben Ya'acov with his 
glosses and corrections and explanations for his 
book Otzar HaSefarim". Apparently, some of the 
glosses are in Weiner's handwriting. [2], XIV, 378 
pages 19cm. Good-fair condition. Stains. Moth marks. 
Detached leaves and binding. Worn cardboard binding. 

Opening Price: $500

424. הגהות על ספר יראים מרבי יצחק מייזל ורבי 
ברוך עין

ספר יראים, על תרי"ג מצוות, לרבינו אליעזר ממיץ. [ווילנא, 

תרמ"א 1881]. 

הגהות למדניות משני כותבים, האחד מזכיר לעיין במה שכתב 

בספרו "דבר מצוה", והשני חותם בשמו המלא "יצחק בהר"ד 

מייזל". 

בנעוריו  התייתם  ת"ר,  נולד  מאמדור,  עין,  ברוך  רבי  הגאון 

והתחנך בבית דודו רבי דוד מייזל, שהיה למורו ורבו המובהק. 

נדפס ממנו הספר "דבר מצוה" (וורשא תרמ"ד). 

דוד  רבי  בן   ,(10810 הרבנים  (אוצר  מייזל  יצחק  רבי  הגאון 

מייזל (דודו הנ"ל של רבי ברוך). חתן הגאון הנודע רבי אריה 

ליב יעלין בעל "יפה עינים" ובן משפחה של הגאון רבי אליהו 

חיים מייזל אב"ד לודז'. (חסר שער ודף נוסף). ג-פז דף. 23 ס"מ. 

עש.  ופגעי  בלאי  פגיעות  בינוני-גרוע,  מצב  ושביר,  יבש  נייר 

כריכה קרועה וחסרה.

פתיחה: $120

424. Glosses on Sefer Yere’im by Rabbi 
Yitzchak Meisel and Rabbi Baruch Ayin 
Sefer Yere’im, on the 613 commandments, by Rabbi 
Eliezer of Metz. [Vilna, 1881].
Erudite glosses by two authors, the first notes to refer 
to his book Dvar Mitzvah, and the second signs his 
full name Yitzchak son of Rabbi D. Meisel. 
Rabbi Baruch Ayin, born in 1840, was orphaned in 
his youth and raised in the home of his uncle, Rabbi 
David Meisel, his prominent rabbi and mentor. The 
book Dvar Mitzvah was printed by him (Warsaw 
1884). 
Rabbi Yitzchak Meisel (Otzar HaRabbanim 10810), 
son of Rabbi David Meisel (abovementioned uncle 
of Rabbi Baruch). Son-in-law of the well-known 
genius, Rabbi Aryeh Leib Yellin author of Yafeh 
Einayim and family member of Rabbi Eliyahu 
Chaim Meisel Av-Beit-Din of Lodz. (Missing title 
page and additional page). 3-87 leaves. 23cm. Dry 
and fragile paper, fair-poor condition, wear and moth 
damage. Torn and missing binding. 

Opening Price: $120

425. ארבעה טורים (מהדורת קניגסברג) - הגהות 
רבות

סט שלם של ארבעה טורים, עם בית יוסף ובית חדש. קניגס־

ברג, תרכ"ב 1862.

בכת"י  רבות  הגהות  מהכרכים  בחלק  שונות.  בעלים  חתימות 

מתקופת ההדפסה, של תיקונים והערות למדניות. 

מהדורה זו של ארבעה טורים, שהוגהה ע"י הגאון רבי יעקב 

ביותר  המוגהת  למהדורה  נחשבת  המאמרים",  "בעל  בכרך 

של ארבעה טורים. במהדורה זו נדפס רק הבית יוסף והדרכי 

עם  בנפרד  נדפס  חדש)  (בית  הב"ח  ואילו  הגליון.  על  משה 

מצב  ואיכותי,  דק  נייר  ס"מ.  כ-38  כרכים,   7 עצמו.  בפני  שער 

ישנות,  כריכות  קצוצות,  מעט  מההערות  חלק  בינוני.  עד  טוב 

חלקן עם שדרת עור.

פתיחה: $200

425. Arba’ah Turim (Koenigsberg 
Edition) – Many Glosses  
Complete set of the Arba’ah Turim, including Beit 
Yosef and Bayit Chadash. Koenigsberg, 1862. 
Various owner signatures. Some of the volumes 424

425
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contain many handwritten glosses which consist of 
erudite comments and corrections from the period 
of the printing.
This edition of the Arba’ah Turim, proofread by 
the Ga’on Rabbi Ya’akov Bacharach, author of 
HaMa’amarim, is considered the most precise 
edition of the Arba’ah Turim. In this edition only 
the Beit Yosef and the Darkei Moshe were printed, 
whereas the Bayit Chadash was printed separately 
and contains its own title page. 7 volumes, approx. 
38cm. Fine high-quality paper, good to fair condition. 
Some of the comments are slightly cut off, old bindings, 
some with leather spines. 

Opening Price: $200

426. יד יהודה - הגהות המחבר
בשר  הלכות  ב',  חלק  דעה.  יורה  שו"ע  על  יהודה,  יד  ספר 

סאדאגורא.  אב"ד  לאנדא  ליביש  יהודה  רבי  מהגאון  בחלב. 

קאלאמיא, תרמ"א 1881. מהדורה ראשונה.

מספר הגהות למדניות ארוכות, לפי ההגהה בדף עה/2 נראה 

לו  והשבתי  לו...  השיב  אחד  "וחכם  המחבר:  הגהות  הן  כי 

הוא  דמ"ש  ותראה  היטב  ודו"ק  כמ"ש...  מוכח  מזה  דאדרבה 

דבר ברור כאשר מבואר בלשון התוס'".

רבי יהודה ליביש לנדא (תקפ"ג-תר"ס), מגאוני גליציה. אב"ד 

סדיגורא משנת תרכ"ז. ספרו "יד יהודה" ה' חלקים, מהספרים 

מהדורות  במספר  שיצא  דעה,  יורה  שו"ע  ללומדי  החשובים 

צילום. [1], קיד דף. 31.5 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב, פגיעות בלאי 

ועש קלות. כריכה ישנה. 

פתיחה: $180

426. Yad Yehuda – Glosses by the 
author
Yad Yehuda, on the Shulchan Aruch Yoreh De’ah. 
Vol. 2, Hilchot Basar Be-Chalav, by the Gaon Rabbi 
Yehuda Leibish Landa, Av Beit Din of Sadigura. 
Kolomyya, 1881. First edition.
Several lengthy scholarly glosses, based on the gloss 
on leaf 75/2, it seems that the author wrote these 
glosses.
Rabbi Yehuda Leibish Landa (1823-1900), of the 
sages of Galicia. Av Beit Din of Sadigura from 1867. 
His book “Yad Yehuda” -five volumes- is a valuable 
reference book for those learning Yoreh De’ah, 
Shulchan Aruch, it came out in several editions. 
[1], 114 leaves. 31.5cm. Dry paper, good condition, light 
wear and moth damage. Old binding.

Opening Price: $180

427. יד דוד (זינצהיים) - הגהות רבות
רבי  מועד.  וסדר  ברכות  מסכת  על  ראשון,  חלק  דוד,  יד  ספר 

דוד זינצהיים. אופיבאך, תקנ"ט 1799. 

הוספות  חדשים,  ליקוטים  של  בכת"י,  הגהות  ממאה  למעלה 

השער  בדף  חתימה  למדניות.  והגהות  המחבר  דברי  על 

"הצעיר אשר אנש[יל ---]", בכת"י דומה להגהות. [2], רפח דף. 

33 ס"מ. מצב בינוני, קרע בדף השער, כתמים ובלאי, לא כרוך.

פתיחה: $250

427. Yad David (Sinsheim) – Numerous 
Glosses
Yad David, Vol. 1, on the Berachot tractate and the 
Seder Mo’ed. Rabbi David Sinsheim. Offenbach, 
1799.
More than 100 handwritten glosses, of new compi-
lations, additions to the author’s words and schol-
arly glosses. Signature on the title page "The young 
Ashe Ansch[il]--" in a handwriting that is similar to 
the glosses. [2], 288 leaves. 33cm. Fair condition, tear 
on the title page, stains and wear, not bound.

Opening Price: $250

426427
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428. מחקרי אבות על פרקי אבות - מאות הגהות
לעווינזאהן.  יעקב  רבי  אבות.  פרקי  על  אבות,  מחקרי  ספר 

ווארשא  החינוך,  ספר  עם  (כרוך   .1915 תרע"ה  שיקאגו, 

חכם  שור  בצלאל   – השער  בדף  בלועזית  חותמת  עם  תר"ם, 

משטפנשט).

הערות  וחידושים,  פירושים  של  בגליונות,  הגהות  מאות 

והארות. [נכתבו בתקופות שונות]. חסר שער והקדמות, וכ-7 

מצב  ס"מ.   21.5  .7-156 העמודים  נמצאים  הספר,  בסוף  דפים 

בינוני, בלאי וכתמים, לא כרוך.

פתיחה: $300

428. Mechkarei Avot on Pirkei Avot – 
Hundreds of Glosses 
Mechkarei Avot on Pirkei Avot (Ethics of our 
Fathers). Rabbi Ya'akov Levinzohn. Chicago, 1915. 
(Bound with Sefer HaChinuch, Warsaw 1880, with 
stamp on title page – Betzalel Shor Chacham of 
Shtefanesht – in Latin letters).
Hundreds of glosses on the sheets of commentar-
ies and novella, notes and elucidations. [Written 
at different periods of time]. Missing title page and 
introductions, and c. 7 leaves at end of book, pages 7-176 
exist. 21.5cm. Fair condition, wear and stains, unbound. 

Opening Price: $300

429. רי"ף חולין ותוספתא קדשים טהרות - הגהות 
רבי מאיר שפירא מלובלין

טהרות.  קדשים  ותוספתא  חולין,  מסכת   - אלפס  רב  הלכות 

ווילנא, תרס"ח 1908.

חותמות של רבי "מאיר שפירא אב"ד ור"מ פיעטרקוב". שתי 

וחותמות  לובלין"  "חכמי  ישיבת  חותמות  בכתב-יד.  הגהות 

נוספות.

הגאון רבי מאיר שפירא (תרמ"ז- תרצ"ד) ראש ישיבת "חכמי 

חבר  בדורו,  הרבנים  ומגדולי  היומי  הדף  מחולל  לובלין", 

מועצת גדולי התורה, כיהן כרבן של פיעטרקוב ולובלין.

עש.  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   40 דף.  יח  סב,  טו,  מח,   ,[2]

כריכת עור ובד, בלויה.

פתיחה: $300

429. Rif Chulin and Tosefta Kodshim 
Taharot – Glosses by Rabbi Meir 
Shapira of Lublin 
Hilchot Rav Alfas – Tractate Chulin, and Tosefta 
Kodshim Taharot. Vilna, 1908.
Stamps of Rabbi "Meir Shapira Rabbi of Piotrkow". 
Two handwritten glosses. Stamps of Yeshivat 
Chachmei Lublin and additional stamps. 
Rabbi Meir Shapiro (1887-1934), was Rosh Yeshiva 
of Yeshivat Chachmei Lublin, founder of the Daf 
Yomi movement, and one of the leading rabbis of 
his time. He was a member of Mo'etzet Gedolei 
HaTorah, served as Rabbi of Piotrkow and Lublin. 
[2], 48, 15, 62, 18 leaves. 40cm. Good-fair condition, 
moth damage. Leather and cloth binding, worn. 

Opening Price: $300

430. פני יהושע - הגהות
בבא-קמא  מס'  על  חידושים  שלישי,  חלק  יהושע,  פני  ספר 

ובבא-מציעא. למברג, תקס"ט 1809. 

חתימות בשער של "יצחק אייזיק הכהן מסטרפקאוו", "קניתי 

מהוני... חיים".

והמאה  ה-19  מהמאה  כת"י,  בכמה  למדניות  הגהות  מספר 

ה-20. אחת ההגהות חתומה "יאה"ג". סה; נג דף. ספירת דפים 

משובשת. 37 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי ומעט פגעי 

עש. כריכה ישנה בלויה.

פתיחה: $150

430. Pnei Yehoshua – Glosses 
Pnei Yehoshua, Part 3, novella on Tractates Bava 
Kama and Bava Metzia. Lemberg, 1809. Stamps on 
title page of "Yitzchak Isaac HaCohen of Stropkov". 
A number of scholarly glosses in a few handwrit-
ings, from the 19th and 20th century. One of the 
glosses is signed. 65; 53 leaves. Faulty page number-
ing. 37cm. Good-fair condition, stains and wear and 
few moth damages. Old, worn binding.

Opening Price: $150

428
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431. שו"ע חושן משפט - וינה, תקס"א - מאות 
הגהות

שלחן ערוך, חושן משפט ח"א (סימנים א-קלב). וינה, תקס"א 

.(1801)

ההדפסה.  מתקופת  אשכנזי  בכת"י  ותיקונים  הגהות  מאות 

רנד  בדף  (הגהה  ארוכות.  למדניות  הגהות  עשרות  מתוכם 

דף,  שמד  מוינה.  בעלות  חותמות  סטופוועז").  יוסף  ר'  "בשם 

כריכת  ראשונים.  בדפים  וקמטים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   36

קרטון פשוטה.

פתיחה: $400

431. Shulchan Aruch Choshen Mishpat 
– Vienna, 1801 – Hundreds of Glosses
Shulchan Aruch Choshen Mishpat Part 1 (Simanim 
1-132). Vienna, 1801.
Hundreds of glosses and corrections in Ashkenazi 
handwriting from the time of the printing press. 
Includes dozens of long scholarly glosses. (Gloss 
on Leaf 254 in the name of Rabbi Yoseph Stopvez). 
Owners' stamps from Vienna. 344 leaves, 36 cm. 
Good condition. Stains and wrinkles to first leaves. 
Cardboard binding.

Opening Price: $400

432. כנפי יונה - הגהות רבי ישעיה נתן פרייליך 
(עורך ה"שערי דורא")

ספר כנפי יונה, חידושים על יורה דעה, רבי יונה לאנדסופר. 

פראג, תקע"ב 1812.

הגהות  עשרות  הספר  ובדפי  בכת"י  חידושים  הכריכה  בדף 

למדניות, בכתב יד רבי ישעיה נתן פרייליך.

"ויש לי בזה אריכות, עי' הגהותי שערי בינה על ש"ד [=שערי 

לי  "תיתי  אחרת:  בהערה  בזה...".  שכתבתי  מה  תמצא  דורא] 

דבעז"ה קיימתי זה מסברא דנפשאי וכתבתי להרב הגאון [רבי 

מרדכי וינקלר] אב"ד מאד זצ"ל...".

גרינוולד  משה  רבי  תלמיד  פרייליך,  נתן  ישעיה  רבי  הגאון 

בעל "ערוגת הבושם" אב"ד חוסט. נודע כשו"ב מומחה בכמה 

אחדים  ידי  על  להוראה  נסמך  מכן  לאחר  בהונגריה.  קהילות 

מגדולי הדור: רבו בעל ה"ערוגת הבושם", רבי מרדכי וינקלר 

432. Kanfei Yonah – Glosses of Rabbi 
Yeshaya Natan Freilich (Editor of 
Sha'arei Dura)  
Kanfei Yonah, novella on Yoreh Deah, Rabbi Yonah 
Landsofer. Prague, 1812.
On binding leaf handwritten novella and on book 
leaves dozens of scholarly glosses, in the handwrit-
ing of Rabbi Yeshaya Natan Freilich.
Rabbi Yeshaya Natan Freilich, a disciple of Rabbi 
Moshe Greenwald, author of Arugot HaBosem 
Rabbi of Chust. He was renowned as an expert 
shochet and bodek in several Hungarian commu-
nities. Afterward, he received semicha for hora'ah 
by several great Torah leaders: Rabbi of Arugat 
HaBosem, Rabbi Mordechai Winkler Rabbi of 
Mad, Rabbi Yeshaya Silberstein Rabbi of Waitzen 
(Vac) and other rabbis. He served as Posek and 
Shochet and Bodek in Szabadka. With much 
talent, he edited the book Sha'arei Dura according 
to nine printed books, some rare, and another 70 
manuscripts that he collected with great effort. His 
glosses on Sha'arei Dura are called Sha'arei Bina. He 
was murdered al Kiddush Hashem in the Holocaust. 
Missing copy. [2], 2-88, [1] leaf. 35cm. Good condition. 
Stains, new binding. 

Opening Price: $180

ורבנים  ווייטצען  אב"ד  זילברשטיין  ישעיה  רבי  מאד,  אב"ד 

נוספים. כיהן כמו"ץ ושו"ב בסאבדאקא. ההדיר מחדש בכשרון 

רב את הספר "שערי דורא", על פי תשעה ספרי דפוס, חלקם 

נדירים, ועוד שבעים כתבי יד שאסף בעמל גדול. הגהותיו על 

ה"שערי דורא" נקראו "שערי בינה". נספה בשואה, הי"ד. 

מצב  ס"מ.   35 דף].   [1] פב-פח,  [חסרים:  ב-פא   ,[2] חסר.  ספר 

טוב. כתמים כריכה חדשה.

פתיחה: $180
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433. שולחן ערוך יורה דעה – לבוב, תרכ"א - 
חתימה והגהות רבי ישעיה הלוי הורוויץ

שולחן ערוך, יורה דעה, חלק א. לבוב, [תרכ"א] 1861.

בשער הספר חתימת רבי "ישעיה הלוי הורוויץ". בדפי הספר 

עשרות הגהות הלכתיות בדיו ובעפרון, חלקן ארוכות במיוחד 

(חלק מההגהות מטושטשות או דהויות עקב רטיבות), בכתב 

ידו של רבי ישעיה הלוי הורוויץ.

פרידמאן  "שלום  הקדושים:  המקומות  תמונת  עם  חותמות 

במו"ה ישראל צבי ז"ל".

אוצר  (תרמ"ג-תשל"ח,  הורוויץ  הלוי  ישעיה  רבי  הגאון 

ישעיהו  רבינו  עד  אחר-בן  בן  בצפת,  נולד   ,(11697 הרבנים 

הורוויץ בעל השל"ה הקדוש. משנת תרס"ח רב קהילת חב"ד 

בצפת, תרס"ט נתמנה כחבר בית דינו של מורו ורבו הרידב"ז. 

עקר  והוא  רבות,  תלאות  סבל  הראשונה  העולם  במלחמת 

בניו-יורק.  חב"ד  לקהילת  כרב  שימש  שם  הברית,  לארצות 

קנדה  במערב  הרבנים  וראש  ויניפג  בקהילת  רב  מתרפ"ג 

שנים רבות. לעת זקנה חזר לארץ הקודש. ספריו: יבא שילה, 

פרד"ס הארץ ו-עדן ציון. בנו הוא הרה"צ רבי שמואל הורביץ 

מחסידי ברסלב (ראה פריט 596). [4], קמב; קכח דף. 44 ס"מ. 

מצב בינוני. כתמים וסימני רטיבות. קרעים, סימני עש, דבק נייר. 

כריכה בלויה.

פתיחה: $200

433. Shulchan Aruch Yoreh Deah – 
Lvov, 1861 – Signature and Glosses of 
Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz
Shulchan Aruch, Yoreh Deah, Part 1. Lvov, 1861.
On title page, signature of Rabbi Yeshaya HaLevi 
Horowitz. On book leaves, dozens of halachic 
glosses in ink and pencil, some especially long 
(some of the glosses are blurred or faded due to 
moisture), in the handwriting of Rabbi Yeshaya 
HaLevi Horowitz. 
Signatures with a drawing of the holy sites: Shalom 
Freidman ben Yisrael Zvi.
Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz (1883-1978, Otzar 
HaRabbanim 11697), was born in Sefad, direct 
decendant of Rabbi Yeshaya Horowitz, author of 
the Shla (Shnei Luchot HaBrit) HaKadosh. From 
1908, he was the rabbi of the Chabad community 
in Safed, and in 1909, he was appointed as member 
of the beit din of his teacher and rabbi, the Ridvaz. 
During World War II, he suffered greatly and he 
emigrated to the US where he served as rabbi of the 
Chabad community in New York. From 1923, he 
served as rabbi of Winnipeg and he was head of the 
Board of Rabbis in Western Canada many years. In 
his later years, he returned to the Holy Land. His 
books: Yavo Shiloh, Pardess Ha'Aretz and Eden 
Tzion. His son is Rabbi Shmuel Horowitz, a Breslev 
Chassid (see Item 596 ). [4], 142; 128 leaves. 44cm. 
Fair condition. Stains and moisture marks. Tears, moth 
marks, paper glue. Worn binding

Opening Price: $200

434. טורי אבן - חתימות והגהות רבי אליהו ראם 
ספר טורי אבן, על מסכת ראש השנה, חגיגה ומגילה. ווארשא, 

דובעריש  רבי  הסכמות  (עם  רביעית  מהדורה   .1860 תר"ך 

מייזליש והאדמו"ר רבי ישעיה מושקט).

ראם,  אליהו  רבי  מהגאון  והגהות למדניות  חתימות  חותמות, 

דיין ומו"ץ בעיה"ק ירושלים.

רבי אליהו ראם מבירז' (תרל"ב-תשי"ט, אוצר הרבנים 2221), 

למדניה.  מגדולי  כאחד  ונודע  תרנ"ב  בשנת  לירושלים  עלה 

לדיין  נתמנה  תרפ"ג  ובשנת  כשו"ב  לכהן  החל  תרס"ב  בשנת 

בה  משרה  החסיד",  יהודה  רבי  ב"חורבת  הגדול  הדין  בבית 

רגיל  היה  פראנק  הרב  ידידו  שנים.  ושש  כשלושים  כיהן 

בספרי  צורך  אין  הדין,  בבית  נמצא  אליהו  שכשרבי  לומר, 

ש"ס ושו"ע, השגורים על פיו. לזכרו יצא ספר הזכרון "אדרת 

אליהו". [1], קל, יד דף. 32 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי 

שימוש. כריכה מנותקת.

פתיחה: $120

434. Turei Even – Signatures and 
Glosses by Rabbi Eliyahu Ram
Turei Even, on tractates Rosh HaShana, Chagiga 
and Megila. Warsaw, 1860. Fourth edition (includ-
ing approbations by Rabbi Doverish Meizlish and 
the Admor Rabbi Yishaya Muskat). 
Stamps, signatures and erudite glosses by the Ga’on 
Rabbi Eliyahu Ram, Dayan in Jerusalem. 
Rabbi Eliyahu Ram of Birzh (1872-1959, Otzar 
HaRabbanim 2221) immigrated to Jerusalem in 
1892 and was known as one of its greatest and most 
diligent Torah scholars. In 1902 he became slaugh-
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terer and examiner and in 1923 was appointed as 
Dayan in the great Beit Din in “Churvat Rabbi 
Yehudah HaChassid”, a position which he occupied 
for thirty six years. His friend, Rabbi Frank, regu-
larly stated, that when Rabbi Eliyahu is present in 
the Beit Din there is no need for books of the Shas 
and Shulchan Aruch in which he is so well-versed. 
The book Aderet Eliyahu was published in his 
memory. [1], 130, 14 leaves. 32cm. Good-fair condi-
tion, stains and signs of usage. Detached binding. 

Opening Price: $120

435. חכמת אדם - הגהות רבי יוסף פרעגער בעל 
"מנחת יוסף"

דנציג.  אברהם  רבי  דעה.  יורה  אדם,  ובינת  אדם  חכמת  ספר 

שטטין, תרכ"ג 1863.

חותמת ורישום בעלות של רבי יוסף אריה פרעגער מבריסק 

דליטא בעל "מנחת יוסף". הגהות למדניות בכת"י.

מחסידי  (ת"ר-תרע"ב),  פרגר  אריה  יוסף  חיים  רבי  הגאון 

בריסק  בעיר  ובודק  כשוחט  שימש  בלמדנותו,  נודע  סלונים. 

אצל המהרי"ל דיסקין, ובספרי "מנחת יוסף" הוא מביא הרבה 

הוראות בשמו. ה דף, 463; 153, [1] עמ'. 21.5 ס"מ. מצב בינוני, 

פגעי עש וסימני שימוש. כריכה ישנה.

פתיחה: $120

435. Chochmat Adam – Glosses 
of Rabbi Yosef Preager Author of 
Minchat Yosef 
Chochmat Adam and Binat Adam, Yoreh De’ah. 
Rabbi Avraham Danzig. Szeczin, 1863.
Stamp and ownership notation of Rabbi Yosef 
Aryeh Preager (1840-1912), a Slonim Hassid. Was 
known for his diligence, served as slaughterer and 
examiner by the Maharil Diskin, and in the Minchat 
Yosef books he mentions many rulings in his name. 
5 leaves, 463; 153, [1] leaf. 21.5cm. Fair condition, moth 
damage and signs of usage. Old binding. 

Opening Price: $120

436. דרכי תשובה - הגהות רבי יששכר שלמה 
טייכטל

הלכות  על  תשובה,  דרכי  עם  דעה,  יורה  ערוך,  שולחן  ספר 

מליחה ובשר בחלב. מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא אב"ד 

מונקאטש. ווילנא, תרפ"ג. מהדורה שניה עם הוספות. 

חותמות הגאון רבי יששכר שלמה טייכטאל דומ"צ פישטיאן. 

באחת  ידו.  בכתב  ארוכות  למדניות  והשגות  הגהות  עשרות 

קלמן  ושמו  אחד  ותיק  תלמיד  "עוררני  מזכיר  הוא  ההגהות 

קראצר נ"י".

תש"ה,  בשואה  נספה   - (תרמ"ה  טייכטל  שלמה  יששכר  רבי 

הונגריה  מרבני  וחסיד,  גאון   .(12429 הרבנים  אוצר  הי"ד. 

המפורסמים, כיהן ברבנות ובראשות הישיבה בפישטיאן. היה 

בעליה  תמך  אשר  החסידית,  הונגריה  מרבני  היחידים  אחד 

"אם  וספר  שכיר"  "משנה  שו"ת  בעל  לארץ-ישראל.  ציבורית 

זצ"ל  ברנדסופר  מאיר  רבי  הגאון  הוא  (נכדו  שמחה".  הבנים 

דומ"צ העדה החרדית בירושלים).

בחורים  "חברת  חותמות  ועליו  דף  נמצא  הספר  דפי  בין 

מתלמיד  מכתב  טיוטת  ועליו  בפישטיאן",  מוריה  דישיבת 

אי  כזה  הפראי  במצב  "כי  לרעו,  המספר  בפישטיאן  הישיבה 

בתקופת  נכתב  [=כנראה,  מחשבותיו",  לצמצם  לאדם  אפשר 

המלחמה והשואה]. הוא מספר כי סיים ללמוד את ק"י הסי־

מנים הראשונים של יורה דעה "ועכשיו אני עושה קשר חזק 

436. Darkhei Teshuva – Glosses by 
Rabbi Issachar Shlomo Teichtel
Shulchan Aruch, Yoreh De’ah, with the Darkhei 
Teshuva on Hilchot Melicha and Basar Be-Chalav. 
By the Admor Rabbi Tzvi Hirsh Shapira Av Beit 
Din of Mukachevo. Vilna, 1923. Second edition 
with additions.
 With stamps from the Gaon Rabbi Issakhar Shlomo 
Teichtel of Pishtian. Dozens of lengthy scholarly 
glosses and insights in his handwriting. One of the 
glosses says: “I was awakened by one of my senior 
disciples, Kalman Kratzer”.
Rabbi Issachar Shlomo Teichtel (1885- killed in the 
Holocaust. Otzar Ha-Rabbanim 12429). He was 
a Torah genius and a Chasid, among the famous 
Hungarian Chassidic Rabbis, filled the Rabbinical 
Office and headed the Yeshiva of Pishtian. Among 
the few Hungarian Chassidic Rabbis who sided 
in favor of massive Alyah to Israel. Authored the 
“Mishneh Sachir” responsum and the “Em Ha-
Banim Semecha”. (His grandson was the Gaon Rabbi 
Meir Brandsofer of the Jerusalem Eidah Chareidit).
A leaf was found tucked in the book bearing the 
stamps of “the group of Bachurim from Yeshivat 
Moriah in Pishtian”. The leaf is a letter draft from a 
student of the Yeshiva in Pishtian telling his friend 
that “under these wild conditions, it is impossible to 
focus properly” [= this was apparently written at the 
time of the Holocaust]. He tells how he has completed 
the learning of the first 110 paragraphs of Yoreh De’ah 
“and now I am tying a strong knot over these so I won’t 
forget them so quickly… and I hope, Gd willing, that 
after Hanukah, our Rabbi will test me and give me...”. 
123 leaves; [1], 174 leaves. 30cm. Fair condition, use 
marks. Original binding with leather spine, worn.

Opening Price: $400

אחר  שאי"ה  מקוה  ואני  במהרה...  אשכחם  לא  למען  עליהם 

חנוכה יבחון אותי רבנו שליט"א ויתן לי הורמנא". 

קכג דף; [1], קעד דף. 30 ס"מ. מצב בינוני, סימני שימוש. כריכה 

מקורית עם שדרת-עור, בלויה.

פתיחה: $400
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437. שו"ע חושן משפט - מאות הגהות
שלחן ערוך, חושן משפט, עם פתחי תשובה, חלק ב' סימנים 

קעא-תכז. ווילנא, תרנ"ו 1896.

מאות הגהות בשולי הדפים ובדפי הפורזץ. הכותב לא מזוהה, 

אך מתוך הדברים ניכר כי הוא היה למדן תלמיד-חכם ודיין או 

רב. למשל בדף תסב הוא כותב על עובדה שבאה לפניו לדין.

טוב.  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   22 עמ'.   -1220(612) שיא  דף],   2]

כריכה מקורית, משופשפת. 

פתיחה: $350

437. Shulchan Aruch Choshen Mishpat 
– Hundreds of Glosses 
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with Pitchei 
Teshuva, section 2 chapters 171-427. Vilna, 1896.
Hundreds of glosses on leaf margins and upon first 
pages of book. Unidentified author, however, from 
the nature of the writing it is apparent that he was 
a diligent Torah scholar and a Dayan or rabbi. For 
instance, on leaf 462 he mentions a case which he 
adjudicated. [2 leaves], 311 (612)-1220 pages. 22cm. 
Dry paper, good condition. Original worn binding. 

Opening Price: $350

438. מדרש שמואל - חתימה, חותמות והגהות רבי 
יוסף פיימר מסלוצק-ברוקלין

מדרש שמואל, ביאור על פרקי אבות [עם הפנים], רבי שמואל 

די אוזידא. וורשא, [תרל"ז] 1877. חתימה וחותמות של "יוסף 

בהגאון מאיר ז"ל פיימער מסלוצק", והגהות רבות בכתב ידו.

באחת ההגהות מובא: "...ומאבי הרה"ג מו"ה מאיר ז"ל פיימער 

מסלוצק שמעתי כי הגאון האמתי רבנו אליהו מווילנא זצ"ל 

הי' ישן שמונה שעות בשני ימים מעת לעת...".

הגאון רבי יוסף פיימר (תרל"ד-תרצ"ט, אוצר הרבנים 8500), 

בן הגאון רבי מאיר פיימר ונכד הגאון רבי יוסף פיימר מסלוצק 

[תלמיד רבי חיים מוואלוז'ין]. כיהן כרב ה"בעלי בתים" בעיר 

כעשרים  במשך  העיר)  כרבני  וסבו  אביו  כיהנו  (בה  סלוצק 

שנה, עד הגירתו לברוקלין בשנת תרפ"ה.

משניות  "חבורה  חותמות  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 דף.  קלו 

דפערסקי". כריכת עור מפוארת, בלויה.

פתיחה: $180

438. Midrash Shmuel – Signature, 
Stamps and Glosses by Rabbi Yosef 
Feimer of Slutsk-Brooklyn 
Midrash Shmuel, commentary on Pirkei Avot 
[with the text], Rabbi Shmuel Di Ozida. Warsaw, 
1877. Signature and stamps of “Yosef son of Rabbi 
Meir Feimer of Slutsk”, and many glosses in his 
handwriting. 
One of the glosses notes: “… I have heard from my 
father Rabbi Meir Feimer of Slutsk that the Ga’on 
Rabbi Eliyahu of Vilna would sleep a total of eight 
hours in two days…”. 
The Ga’on Rabbi Yosef Feimer (1874-1939, Otzar 
HaRabbanim 8500), son of the Ga’on Rabbi Meir 
Feimer and grandson of the Ga’on Rabbi Yosef 
Feimer of Slutsk [disciple of Rabbi Chaim of 
Volozhin]. Served as rabbi of the businessmen in 
the city of Slutsk (where his father and grandfather 
served as rabbis of the city) for approx. twenty years 
until his emigration to Brooklyn in 1925.
136 leaves. 22cm. Good condition. Stains. Stamps 
“Chabura Mishnayot of Perski”. Magnificent leather 
binding, worn.

Opening Price: $180
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439. כד הקמח – הגהות וחותמות רבי יוסף פיימר 
מסלוצק-ברוקלין

סדילקוב,  בחיי.  רבינו  ומחשבה,  מוסר  מאמרי  הקמח,  כד 

תקצ"ז 1836.

ז"ל  מאיר  בהגאון  "יוסף  רבי  חותמות  אחרון,  ובעמוד  בשער 

פיימר מסלוצק". בדפי הספר הגהות בכתב ידו, חלקן ציונים 

לפירוש רבינו בחיי על התורה. 

הגאון רבי יוסף פיימר (תרל"ד-תרצ"ט, אוצר הרבנים 8500), 

[ראה אודותיו בפריט הקודם].

[100] דף (ספירת דפים משובשת). 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

חלק מההערות מעט קצוצות. כריכה ישנה, בלאי.

פתיחה: $120

440. חזקוני על התורה - הגהות בכת"י משני 
כותבים

מנוח.  בן  חזקיה  רבנו  תורה,  חומשי  חמשה  על  חזקוני,  ספר 

ווילנא, תרל"ה 1875. 

הכותב  כותבים.  משני  בכת"י  רבות  הגהות  הספר  בדפי 

המאוחר יותר חותם את הגהותיו בשם: "שלמה ליב", (באחת 

ההגהות הוא משיג על דברי המגיה הראשון).

439. Kad HaKemach – Glosses and 
Stamps of Rabbi Yosef Feimer of 
Slutsk-Brooklyn
Kad HaKemach, articles of ethics and philosophy, 
Rabbeinu Bechaye. Sudilkov, 1836. 
Title page and last page contain stamps of Rabbi 
“Yosef son of the Ga’on Meir Feimer of Slutsk”. 
Throughout leaves of book glosses in his handwrit-
ing, some of which are notations on the commen-
tary of Rabbeinu Bechaye on the Torah. 
The Ga’on Rabbi Yosef Feimer (1874-1939, Otzar 
HaRabbanim 8500), [for additional information 
related to him see previous item]. [100] leaves (faulty 
pagination). 23.5cm. Good condition. Stains. Some of 
the comments are cut off. Old binding, wear. 

Opening Price: $120
440. Chizkuni on the Torah – 
Handwritten Glosses by Two Authors 
Chizkuni on the five Chumashim of the Torah, 
Rabbi Chizkiya ben Mano’ach. Vilna, 1875. 
The book contains many handwritten glosses by 
two authors. The later author signs his glosses: 
“Shlomo Leib”, (in one of the glosses he presents his 
critique on the first glossarist).
192 pages [missing title page]. 12.5cm. Good condition. 
Stains. Ink stain. Moth marks. Owner sticker.

Opening Price: $120

כתם  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.  השער]. 12.5  דף  עמ' [חסר:   192

דיו. סימני עש. מדבקת בעלים.

פתיחה: $120

441. פרי מגדים - אוסטרהא, תק"ף - הגהות
תק"ף  אוסטרהא,  חיים.  אורח  שו"ע  על  מגדים,  פרי  ספר 

.(1820)

עשרות הגהות למדניות, ארוכות וקצרות, בכת"י אשכנזי זעיר, 

[מתקופת ההדפסה]. רוב ההגהות הן בהלכות פסח.

דף.  נו, [55]  עו], [1], [עז]-צד; [1],  נ, [2], [נא]-עד [צ"ל   ,[24]

מעט  טוב,  מצב  איכותי,  ירקרק  נייר  נאה,  עותק  ס"מ.   33.5

כריכה  בלועזית.  וחתימות  רישומים  קלים.  עש  ופגעי  כתמים 

חדשה.

פתיחה: $200

441. Peri Megadim – Ostrog, 1820 
– Glosses 
Peri Megadim, on the Shulchan Aruch Orach 
Chaim. Ostrog, 1820.
Dozens of long and short scholarly glosses, in small 
Ashkenazi handwriting, [contemporary to the time 
of print]. Most glosses relate to the laws of Passover.
[24], 50, [2], [51]-74 [should be 76]; [1], 56, [55] leaves. 
33.5cm. Fine copy, high quality greenish paper, good con-
dition, few stains and light moth damage. Inscriptions 
and signatures in a foreign language. Rebound.

Opening Price: $200

441
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442. אור המאיר - מאות הגהות חסידיות
א-ה.  חלקים  התורה.  על  חסידות  דרושי  המאיר,  אור  ספר 

ווארשא, תרמ"ג 1883.

ע"י  שנכתבו  וציונים  עיונים  עם  חסידיות,  הגהות  מאות 

תלמיד-חכם, שהיה בקי ומבין בתורת החסידות.

כז; לד; מ; [1], מג; [1] מה דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. חיתוך דפים 

צבעוני, חלק מההערות מעט קצוצות. כריכה משופשפת.

פתיחה: $150

442. Or HaMeir – Hundreds of 
Chassidic Glosses
Or HaMeir, Chassidic homiletics on the Torah. 
Parts 1-5. Warsaw, 1883.
Hundreds of Chassidic glosses with learned discus-
sions and sources written by a scholar who knew 
and understood Chassidic thought. 
27; 34; 40; [1], 43; [1] 45 leaves. 21.5cm. Good condi-
tion. Colored cut leaves, some of the notes slightly cut off. 
Worn out binding.

Opening Price: $150

443. Keset HaSofer – Glosses by Rabbi 
Yekutiel Yehudah Gross  
Keset HaSofer on Halachot of scribe writing. Rabbi 
Shlomo Ganzfried. Tania edition, Bardejov, 1902. 
Stamp of son of author Rabbi “Yosef Ganzfried”.
Erudite glosses in Ashkenazi Rashi writing and 
stamp in square handwriting “Yekutiel Gross, 1929 
Rosh Chodesh Sivan – Berbest”.
The author is Rabbi Yekutiel Yehudah Gross Av 
Beit Din of Şugatag Marmarosh (perished in the 
Holocaust), grandson of the Admorim Rabbi 
Yishaya of Kerestir and Rabbi Ya’akov Yukil 
Teitelbaum Av Beit Din of Valava (son-in-law of 
the Admor author of Yitav Lev). His father, Rabbi 
Shmuel Gross, was appointed to the Berbest 
Rabbinate in 1926, after his brother Rabbi Yekutiel 
Yehudah moved to Sighet to serve as Dayan and 
mentor to his cousin Rabbi Yekutiel Yehudah 
Teitelbaum who was appointed to the rabbinate of 
Sighet at age 14, as successor of his father, author of 
Atzei Chaim. (See attached material). [4], 138 leaves. 
24cm, dry paper, fair condition, wear, stains and de-
tached leaves. Original loose binding

Opening Price: $150

443. קסת הסופר - הגהות רבי יקותיאל יהודה גרוס
גאנ־ שלמה  רבי  סת"ם.  כתיבת  הלכות  על  הסופר,  קסת  ספר 

צפריד. מהדורא תנינא, בארטפעלד (בארדיוב), תרס"ב 1902. 

חותמת בן המחבר רבי "יוסף גאנצפריעד".

בכת"י  וחתימה  אשכנזית,  רש"י  בכתיבת  למדניות  הגהות 

סיון  ר"ח  תרפ"ט  גרויס,  יהודה  יקותיאל  "הק'  מרובע 

- בערבעשט". 

מרמרוש  שוגאטאג  אב"ד  גרוס  יהודה  יקותיאל  רבי  הכותב 

(נספה בשואה), נכדם של האדמורי"ם רבי ישעיה מקרעסטיר 

האדמו"ר  (חתן  וואלאווע  אב"ד  טיטלבוים  יוקיל  יעקב  ורבי 

בעל "ייטב לב"). אביו רבי שמואל גרוס נתמנה בשנת תרפ"ו 

עבר  יהודה  יקותיאל  רבי  שאחיו  לאחר  בערבעשט,  לרבנות 

לסיגט, לשמש כדיין ומורה דרך לבן-דודו רבי יקותיאל יהודה 

אביו  מקום  על   ,14 בגיל  סיגט  לרבנות  שנתמנה  טיטלבוים 

ס"מ,  דף. 24  קלח   ,[4] מצורף).  חומר  (ראה  חיים".  "עצי  בעל 

כריכה  מנותקים.  ודפים  כתמים  בלאי,  בינוני,  מצב  יבש,  נייר 

מקורית רופפת.

פתיחה: $150

442443



216 | מרץ 2011

445. חידושי הרשב"א - עם הגהות
1. חדושי הרשב"א, על שבע שיטות. ווארשא, תרמ"ג 1883. 

הגהות רבות בכת"י.

2. חדושי הרשב"א על שבע שיטות, ווארשא, תרמ"ג 1883. 

כרוך עם ספר ראש יוסף, על מסכת חולין, שני חלקים. יוזע־

חסד  תורת  חברה  של  וחותמות  חתימות  תרמ"ג 1883.  פאף, 

בכת"י,  למדניות  הגהות  בירושלים.  הכללית  דגמ"ח  בבהמ"ד 

על ספר "ראש יוסף". 

גודל ומצב משתנים, נייר מעט יבש.

פתיחה: $120
446. מסכת פסחים - הגהות וחתימת רבי שמואל 

יצחק יפה - חתן ה"בית הלוי"

תלמוד בבלי, מסכת פסחים. וילנא, תרס"ט 1909.

יפה  יצחק  שמואל  רבי  הגאון  של  וחותמת  חתימה  בשער 

ידו,  בכתב  למדניות]  [רובן  הגהות  הדפים  בשולי  מבריסק. 

[=שמואל  "ש"י"  שמו:  של  התיבות  בראשי  לרוב  חתומות 

יצחק].

הרבנים  אוצר  תרמ"ד,  (נולד  יפה  יצחק  שמואל  רבי  הגאון 

סלבודקה  בישיבות  התחנך  הלבושים.  בעל  מגזע   ,(19579

רבי  של  וגיסו  הלוי"  ה"בית  בעל  של  הצעיר  חתנו  ובריסק. 

חיים מבריסק. רב בבוריסוב. עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ד 

מצב  ס"מ.   41 תשי"ג.  נפטר  אביב-יפו.  בתל  כראב"ד  ושימש 

טוב. כתמים, סימני עש ובלאי. כריכת עור מפוארת בלויה.

פתיחה: $350

445. Chidushei HaRashba – With 
Glosses 
1. Chidushei HaRashba, on Sheva Shitot. Warsaw, 
1883. Many handwritten glosses.
2. Chidushei HaRashba on Sheva Shitot, Warsaw, 
1883. Bound with Rosh Yoseph on Tractate Chulin, 
two parts. Jozefow, 1883. Signatures and stamps of 
Chevra Torat Yoseph of the Beit HaMidrash of the 
General Gemilut Chesed in Jerusalem. Scholarly 
handwritten glosses on Rosh Yoseph.
Varied size and condition, slightly dry paper.

Opening Price: $120

446. Pesachim Tractate – Glosses and 
Signature of Rabbi Shmuel Yitzchak 
Yaffe – Son-In-Law of the Beit HaLevi 
Babylonian Talmud, Pesachim tractate. Vilna, 1909. 
Signature and stamp of the Ga’on Rabbi Shmuel 
Yitzchak Yaffe of Brisk upon title page of book. 
Page margins contain glosses [mostly erudite] in 
his handwriting, the majority of which are signed 
with his initials: “S.Y.” [=Shmuel Yitzchak]. 
The Ga’on Rabbi Shmuel Yitzchak Yaffe (born in 
1884, Otzar HaRabbanim 19579), descendent of 
the Ba’al HaLevushim. Studied in the Slabodka 
and Brisk Yeshivot. Son-in-law of the Beit HaLevi 
and brother-in-law of Rabbi Chaim of Brisk. Rabbi 
in Borisov. Immigrated to Eretz Israel in 1934 and 
served as chief Av Beit Din in Tel-Aviv-Jaffa. Passed 
away in 1953. 41cm. Good condition. Stains, moth 
stains and wear. Magnificent worn leather binding

Opening Price: $350

444. זוהר - עם הגהות
 .1882 תרמ"ב  לובלין,  דברים.  במדבר  ויקרא  הזוהר,  ספר 

 20.5 דף.  קיז-שיד  קטו,  ישן.  אשכנזי  בכת"י  קבליות  הגהות 

ס"מ. מצב בינוני, בלאי ופגעי עש. כריכה פשוטה.

פתיחה: $150

444. Zohar – With Glosses
Zohar, VaYikra BaMidbar Devarim. Lublin, 1882. 
Kabalistic glosses in old Ashkenazi handwriting. 
115, 117-314 leaves. 20.5cm. Fair condition, wear and 
moth damage. Simple binding. 

Opening Price: $150

445
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447. מסכת ראש השנה ויומא - זיטומיר, תרכ"ד - 
הגהות בכת"י

תלמוד בבלי, מסכתות ראש השנה ויומא [בכרך אחד]. זיטו־

מיר, תרכ"ד 1864.

בין הדפים הגהות בכת"י [חלקן ארוכות], כולן חתומות בראשי 

התיבות "נא"ד". באחת ההגהות: "אמר נא"ד: בספרי 'שומר גוי 

בשם  ספר  על  לנו  ידוע  בוריו...", [לא  על  הדבר  ישבתי  אחד' 

זה ולא על מחברו]. בסופי ההגהות צוין תאריך כתיבתן [כולל 

ימים וחודשים, כולם בשנת תרל"ט].

ודף  הכריכה  בדף  ומעניין,  ארוך  אישי  ורישום  תורה  חידושי 

המגן [קרועים וחסרים]. [חסר דף שער למסכת ראש השנה], 

96-3; [2], 190-3; 18 עמ'. [שער נפרד למסכת יומא]. 38 ס"מ. 

קדמית  וכריכה  דפים  מספר  ובלאי.  כתמים  בינוני-גרוע,  מצב 

במצב גרוע, ללא כריכה אחורית.

פתיחה: $300

447. Tractate Rosh Hashana and Yoma 
– Zhitomir, 1864 – Handwritten Glosses
Babylonian Talmud, Tractates Rosh Hashana and 
Yoma [in one volume]. Zhitomir, 1864. Between 
the leaves are handwritten glosses [some long], all 
signed with initials "N.A.D.". One of the glosses: 
"N.A.D. said: I answered the matter thoroughly 
in my book Shomer Goi Echad… ", [nothing is 
known about a book with that name or its author]. 
The date they were written is noted at end of glosses 
[including days and months, all in 1879].
On binding leaf and Forzats, long and interesting 
Torah novella and personal writing [torn with 
omissions]. [Title page of Tractate Rosh Hashana is 
missing], 3-96; [2], 3-190; 18 pages. [Separate section 
for Tractate Yoma]. 38cm. Fair-poor condition, stains 
and wear. Several leaves and front binding in poor con-
dition, without back binding.

Opening Price: $300

448. תלמוד בבלי - בבא בתרא ועבודה זרה - וינה, 
תקס"ט - הגהות וחותמות

תלמוד בבלי, מסכתות בבא בתרא ועבודה זרה [בכרך אחד]. 

וינה, תקס"ט 1809.

הגהות בכתב יד בשולי דפים. חידושי תורה בכת"י בדף המגן 

האחורי.

חותמות "יצחק שו"ב בר"י באר נ'[כד] הרה"צ ר' דוד לייקיס 

ז"ל צפת" - רבי יצחק באהר, מתלמידי הרידב"ז, שו"ב בצפת 

 [?2] ממנו.  הן  וההגהות  ייתכן  מצורף].  חומר  [ראה  ובקנדה 

ב-רז; [2], ב-פח דף [חסרים כ-7 דפים, כולל דף שער בהתחלה]. 

37 ס"מ. מצב גרוע, כתמים, קרעים עם חסרון טקסט, פגעי עש. 

ללא כריכה.

פתיחה: $120

448. Babylonian Talmud – Bava Batra 
and Avodah Zara – Vienna, 1809 – 
Glosses and Stamps
Babylonian Talmud, Tractates Bava Batra and 
Avodah Zara [in one volume]. Vienna, 1809. 
Handwritten glosses on leaf margins. Torah novella 
on back protecting leaf. 
Stamps "Yitzchak Shochet U'Vodek son of Y. Bahr 
grandson of Rabbi David Leikis Safed" – Rabbi 
Yitzchak Bahr, a disciple of the Ridvaz, shochet and 
bodek in Sefad and Canada [see attached material]. 
Possibly, he wrote the glosses. [2?] 2-207; [2], 2-88 
leaves [c. 7 leaves are missing, including title page]. 
37cm. Poor condition, stains, tears with text omission, 
moth damage. Without binding. 

Opening Price: $120

447
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449. HaTzni’ut VeHaYeshua – 
Corrected Draft in Handwriting of 
Author, Rebbe of Zutchka
HaTzni’ut VeHaYeshua – book on laws of mod-
esty. By the Rebbe of Zutchka, Rabbi Yitzchak Isaac 
Rosenbaum. Jerusalem 1984.
Attached is a proclamation calling to the Jewish 
people to preserve their holiness. Stamped by the 
Rebbe. 
Beginning of book bears inscription of recipient of 
the book from the Rebbe in 1999.
Contains dozens of glosses and additions in the 
author’s handwriting. In many glosses he writes “I 
have seen again”. On gloss on page 177 (from 1986) 
he presents something shown to him by his grand-
son Asher Yesha’aya.
Rabbi Yitzchak Issac Rosenbaum (1906-2000) son 
of Rebbe Itamar of Nadvorna, served as Rebbe in 
Zutchka and Vashkowitz. After the Holocaust he 
served as Rebbe in the USA. In 1973 he immigrated to 
Israel. Many flocked to him for blessings and advice 
and he was known as a miracle maker. He publicized 
proclamations, compositions and pamphlets for the 
strengthening of matters of modesty, peace, Kashrut 
and Shabbat. 552 pages. 21cm. Very good condition. 
Colorful paper cutting. Slight tear on binding.

Opening Price: $1000

449. הצניעות והישועה - טופס ההגהות בכתב יד 
קדשו של המחבר האדמו"ר מזוטשקא

ספר הצניעות והישועה, דיני צניעות. מכ"ק האדמו"ר מזוט־

שקא רבי יצחק אייזיק ראזענבוים. ירושלים, תשמ"ד. 

קדושים  קדושים!  לישראל  קורא  "קול  מצורף:  כרוז  מודבק 

תהיו!" - עם חותמת האדמו"ר. 

במתנה  הספר  של מקבל  תשנ"ט  משנת  רישום  הספר  בראש 

מכ"ק האדמו"ר. 

עשרות הגהות והוספות, בכתב יד קדשו של המחבר. ברבות 

מן ההגהות הוא מציין "שו"ר" [=שוב ראיתי]. בהגהה בדף קעז 

(מתאריך חשון תשמ"ז) הוא מביא דבר שהראה לו נכדו הב' 

אשר ישעי'. 

הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק רוזנבוים (תרס"ו-תש"ס) בנו 

בעיר  באדמו"רות  כיהן  מנדבורנה,  איתמר  רבי  האדמו"ר  של 

באדמו"רות  כיהן  השואה  לאחר  וואשקוביץ.  ובעיר  זוטשקא 

בארה"ב. בשנת תשל"ג עלה לארץ ישראל. רבים היו צובאים 

או  ברכה  לקבל  ורחמים,  ישועה  בדבר  להפקד  דלתותיו  על 

חיבורים  כרוזים,  פרסם  ישועות".  ל"פועל  ונודע  טובה  עצה 

וקונטרסים לחיזוק עניני הצניעות והשלום, הכשרות והשבת. 

קרע  צבעוני.  דפים  חיתוך  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   21 עמ'.  תקנב 

קל בכריכה.

פתיחה: $1000

449



הגהות | 219 

450. הלכות רב אלפס ותוספתא - חתימות והגהות 
רבי יצחק שבדרון בן המהרש"ם 

הלכות רב אלפס, עם פסקי המרדכי ותוספתא [חמישה כרכים]. 

לבוב, תרכ"ב-תרכ"ג 1861-1863. 

מאות רבות של הגהות על התוספתא בכתב יד הגאון רבי יצחק 

שבדרון אב"ד חאצמער [מספר הגהות גם בדפי הרי"ף]. חתימות 

שלום  רבי  בנו,  וחתימות  שבדרון,  הכהן  יצחק  רבי  וחותמות 

מרדכי שבדרון.

של  בנו  הרבנים 11051),  אוצר  תר"ף,  שבדרון (נפטר  יצחק  רבי 

הגאון מהרש"ם מבערזאן, גאון מופלא, אב"ד חאצמער והגליל. 

בשנת  בירושלים.  והתיישב  תרס"ג  בשנת  ישראל  לארץ  עלה 

תר"ע החל להוציא לאור את חיבורו הגדול על התוספתא, הכולל 

שני ביאורים: "מנחת יצחק" ו"שירי מנחה". עד פטירתו הספיק 

(ירו־ שבת  מסכת  ועל  זרעים  סדר  כל  על  החיבור  את  להדפיס 

רבי  הנודע  הירושלמי"  "המגיד  בן-זקוניו  תר"ע-תרע"ד).  שלים 

שלום שבדרון, המשיך לאחר שנים רבות להוציא את החיבור על 

סדרי מועד, נשים ונזיקין, שהיו מוכנים בכתב יד אביו, אולם על 

סדר קדשים וטהרות לא נדפס החיבור, שכן רבי יצחק שבדרון 

נפטר באמצע עבודתו על סדר קדשים.

הטופס  בשולי  שבדרון  יצחק  רבי  כתב  שלפנינו  ההגהות  את 

שלמד בו, והם היוו כנראה בסיס לחיבורו הגדול. חלק מההגהות 

אף נכנסו כלשונן לחיבורו הנ"ל. כאמור, על סדר קדשים וטהרות 

ספירת  אלו.  סדרים  על  גם  הגהותיו  ולפנינו  חיבורו,  נדפס  לא 

דפים  וקמטים,  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  משתנים.  וגודל  עמודים 

מנותקים, סימני עובש, שיקום בהדבקת נייר. כריכות חדשות.

פתיחה: $1800

450. Hilchot Rav Alfas Ve-Tosefta – 
Signatures and Glosses by Rabbi Yitzchak 
Shwadron son of the Maharasham 
Hilchot Rav Alfas, with Piskei Ha-Mordechai and 
Tosefta [five volumes]. Lvov, 1861-1863.
Hundreds of glosses on the Tosefta, handwritten by 
the Gaon Rabbi Yitzchak Shwadron, Av Beit Din of 
Chatzmer [several glosses also appear on the Rif 
leaves]. Signed and ink-stamped by Rabbi Yitzchak 
Ha-Cohen Shwadron, and signed by his son Rabbi 
Shalom Mordechai Shwadron.
Rabbi Yitzchak Shwadron (passed away in 1920, 
Otzar Ha-Rabbanim 11051), was the son of the Gaon 
Maharasham of Berzan, outstanding Torah genius, 
Av Beit Din of Chatzmer and Galilee. Moved to 
Israel in 1903 and settled down in Jerusalem. In 1910, 
he began to publish his great essay on the Tosefta, 
which includes two interpretations: the “Minchat 
Yitzchak” and the “Shirei Mincha”. By the time of 
his passing, he had published his essay on the entire 
Zera’im tractate and on Shabbat tractate (Jerusalem 
1910-1914). His youngest son - the famous “Maggid 
of Jerusalem” Rabbi Shalom Shwadron – continued 
many years after his father’s passing to publish essays 
on the tractates of Mo’ed, Nashim and Nezikin, which 
were left in manuscript form by his father. However, 
the Kodashim and Taharot essays were never printed 
since Rabbi Yitzchak Shwadron passed away in the 
middle of his work on the Seder Kodashim.
The glosses which appear in the present book were 
written by Rabbi Yitzchak Shwadron in the margins 
of the copy he studied with, and they apparently 
served as a basis to his great essay. Some of the glosses 
were copied literally in his essay.
As mentioned earlier, his essay on Kodashim and 
Taharot remained unpublished and the present book 
includes his glosses on those tractates as well.
Varying sizes and page numeration. Good-fair condition. 
Stains and wrinkles, detached leaves, mold marks, glued 
paper restorations. New bindings.

Opening Price: $1800
450
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451. הגהות על הש"ס של הגאון משמלויא - רבי 
שלמה זלמן עהרנרייך 

שקלים,  יומא,  השנה,  ראש  פסחים,  מסכתות:  בבלי,  תלמוד 

בבא קמא, בבא מציעא, זבחים, מנחות, סוכה. מהדורת וילנא, 

תרפ"ג-תרפ"ז [1922-1927].

עשרות רבות של הגהות בכתב יד הגאון רבי שלמה זלמן עהר־

נרייך אב"ד שמלויא. 

במסכת פסחים דף לב/2 חתימת "הק' שלמה עהרנרייך". בדף 

המגן של מסכת ראש השנה סיכום פסק דין שפסק "בדו"ד שבין 

התובע ר' יוסף... ובין ר' שמואל... פסקתי שר"ש מחויב לשלם... 

א' בהעלותך תרצ"ט". רישומים מעניינים וחידושי תורה בדפי 

בכריכה  שהודבקו  קודמת  מכריכה  מגן  ובדפי  המקוריים  המגן 

הפנימית. בדף המגן של מסכת בבא קמא חותמת [דהויה] של 

בנו, רבי יהושע עהרנרייך.

שאמלויא  אב"ד  הי"ד,  ערנרייך  זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הגאון 

אב"ד  אריה"  ה"קול  נכד   ,(18739 הרבנים  אוצר  (תרכ"ג-תש"ד, 

הרבנים  ומגדולי  הפוסקים  מגדולי  וחסיד,  מקובל  גאון  מאד. 

בעל  האדמו"ר  של  מובהק  חסיד  בהונגריה,  האורתודוקסיים 

האדמו"ר  בנו,  של  וממעריציו  ומידידיו  מסיגט  יו"ט"  "קדושת 

רבי יואל מסאטמר. מספריו: "שו"ת לחם שלמה", "טיול בפרדס", 

"רחמי האב" ועוד. רבי שלום אליעזר מרצפרט אמר עליו שאין 

בדור הזה משיב בהלכה כהרב משאמלויא, והגה"ק רבי אברהם 

יהושע פריינד מנאסויד, שהיה מנהיג לאלפי חסידים, היה עומד 

אריה  כ"שאגת  הגדירו  תשובה"  ה"דרכי  רבה.  בהכנעה  לפניו 

השני". עלה על המוקד בשואת יהודי אירופה.

8 כרכים. 40 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני רטיבות [מריחת 

ההגהות].  על  [לעתים  דבק  בנייר  שיקום  מההגהות].  בחלק  דיו 

דפים מנותקים. כריכות חצי-עור מהודרות.

פתיחה: $5000

451. Glosses on the Shas of the Ga’on 
of Shamloi – Rabbi Shlomo Zalman 
Ehrenreich 
Babylonian Talmud, tractates: Pesachim, Rosh 
HaShana, Yoma, Shekalim, Bava Kama, Bava Metzia, 
Zevachim, Menachot. Vilna Edition, [1922-1927]. 
Many dozens of handwritten glosses by the Ga’on 
Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich Av Beit Din of 
Shamloi (Şimleu Silvaniei). In Pesachim tractate 
leaf 32/B signature “Shlomo Ehrenreich”. On leaf 
preceding Rosh HaShana tractate summary of ruling 
regarding “controversy between prosecutor Rabbi 
Yosef… and between Rabbi Shmuel… I have ruled 
that Rabbi Shmuel must pay… Beha’alotcha, 1939”. 
Interesting notations and Chiddushei Torah on orig-
inal leaves preceding the tractates and on leaves of 
previous bindings which were glued to inside bind-
ing. On leaf preceding Bava Kama tractate [faded] 
stamp of his son, Rabbi Yehoshua Ehrenreich. 
The holy Ga’on Rabbi Shlmo Zalman Ehrenreich, Av 
Beit Din of Shamloi (1863-1944, Otzar HaRabbanim 
18739), grandson of the Kol Aryeh Av Beit Din 
of Mad. Genius, Kabbalist and Hassid, among the 
greatest rabbinical authorities and greatest orthodox 
rabbis of Hungary, prominent disciple of the author 
of Kdushat Yom Tov, the Admor of Sighet and among 
the associates and admirers of his son, the Admor 
Rabbi Yoel of Satmar. Composed the books: Lechem 
Shlomo Responsa, Tiyul BaPardes, Rachamei Av and 
others. Rabbi Shalom Eliezer of Ratzpart stated that 
the Rabbi of Shamloi is the leading Halachic author-
ity of the generation and Rabbi Avraham Yehoshua 
Freind of Nasoid, who was a leader of thousands of 
Hassidim subserviently looked up to him. The Darkei 
Tshuva referred to him as “The Second Sha’agat 
Aryeh”. Perished in the Holocaust.
8 volumes. 40cm. Good-fair condition. Stains, mildew 
stains [ink smears on some glosses]. Paper glue restoration 
[occasionally on glosses]. Detached leaves. Magnificent 
semi-leather bindings. 

Opening Price: $5000
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452. כתב יד – דרשות רבי יהושע אבן שועיב – שנות הק'
ק"נ  אלפים  ה'  ה-14,  המאה  התורה. [ספרד], [סוף  על  שועיב  אבן  יהושע  רבי  דרשות  יד,  כתב 

בערך].

קונטרסים ודפים בכתב יד ספרדי-בינוני, מתקופת המחבר תלמיד הרשב"א או מהדור שאחריו. 

מכילים קטעים מדרשות רבי יהושע אבן שועיב, בשינויי נוסח מהנדפס.

ההערכה [עפ"י סוג הנייר, סימני המים ועוד] כי כתב היד הוא מדורו של המחבר, או לכל הפחות 

סמוך אחריו. מצורפים אישורי מומחים, פרופ' שלמה צוקר וד"ר עזרא שבט, מהמחלקה לכתבי-

יד עבריים בבית הספרים הלאומי.

היה   .(1280-1340) מ'-ק'  השנים  בין  בספרד  חי   (7520 הרבנים  (אוצר  שועיב  אבן  יהושע  רבי 

מתורתו  לדרך".  "צדה  בעל  זרח  בן  מנחם  רבי  של  ורבו  הריטב"א  של  חברו  הרשב"א,  תלמיד 

שרד רק ספר דרשותיו, המהווה חיבור דרשני שלם לפי סדר הפרשיות והמועדים, ומכיל חומר 

רב בענייני הלכה ואגדה, פירושים לתלמוד ולמדרשים, דברי מוסר וחכמה, קבלה ופילוסופיה. 

נדפס לראשונה בקושטא רפ"ג.

מצורפים: הכריכה ממנה הוצאו הדפים [יתכן וניתן להוציא מתוכה מספר דפים נוספים] ושרידי 

דפים בודדים מדפוסים קדומים שהוצאו מהכריכה (תנ"כים בשפה הספרדית, שני דפי רמב"ם 

כמו-כן,  דפים.  חלקי  ומספר  דף  כ-50  כולל  כתב-היד  נוספים).  ושרידים  רס"ט,  קושטא  דפוס 

משתנות  פגיעה  דרגות  בינוני-גרוע.  מצב  בקירוב.  ס"מ   23 כנ"ל.  נוספים,  דפים  מספר  מצורפים 

כתוצאה מהכריכה. 

פתיחה: $4500

452. Manuscript – Drashot (Homiletics) Rabbi Yehoshua Ibn 
Shu'ib's– End of 14th Century
A manuscript, Drashot Rabbi Yehoshua Ibn Shu'ib on the Torah. [Spain], [end 
of 14th century].
Pamphlets and leaves in middle-Sefardi handwriting, from the time of the 
author who was the Rashba's disciple or one generation later. It contains sec-
tions of homiletics by Rabbi Yehoshua Ibn Shu'ib with changes from the printed 
version. 
The evaluation [according to type of paper, water marks etc.] is that the manu-
script is from the author's time or at least very soon thereafter. Attached are 
certifications of experts, Prof. Shlomo Zucker and Dr. Ezra Shevet from the 
Department of Hebrew Manuscripts of the National Library. 
Rabbi Yehoshua Ibn Shu'ib (Otzar HaRabbanim 7520) lived in Spain from 1280-
1340. He was a disciple of the Rashba, companion of the Ritva and Rabbi of Rabbi 
Menachem ben Zerach, author of Tzeida LaDerech. Only his book of homiletics 
survived from his Torah works which is a complete manuscript according to 
the order of parshiot (weekly portions) and the festivals, and it contains much 
material on topics of Halacha and Aggada, commentaries on the Talmud and 
Midrash, words of ethics and wisdom, kabbala and philosophy. It was first print-
ed in Constantinople in 1523. Enclosed: The binding from which the leaves were 
removed [possibly, more leaves can be removed from it] and remnants of single 
leaves of early printings that were removed from the binding (Bibles in Spanish, 
two leaves of Rambam printed in Constantinople 1509, and more remnants). 
The manuscript contains c. 50 leaves and several leaf remnants. Likewise, enclosed are 
another number of leaves as aforementioned. C. 23cm. Fair-poor condition. Varied 
levels of damage because of binding. 

Opening Price: $4500
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454. כתב יד, קונטרס קדום מתוך ספר הדרושים וספר הליקוטים בקבלת האר"י. 
[דמשק, שנות הש' המאוחרות].

תחילתם של כתבי האר"י היתה בקונטרסים שהכילו דרושים שונים שנפוצו במקומות שונים. 

לאחר מכן החלו המקובלים לערוך ולסדר קונטרסים אלו. בין העורכים היה רבי אפרים פאנצירי, 

שכנו ותלמידו של רבי חיים ויטאל, שסידר ספר דרושים, ספר כוונות וספר ליקוטים מכתבי רבי 

חיים ויטאל. גם תלמידיו של רבי אפרים המשיכו אחריו במלאכת העריכה והסידור.

ג"כ...  "ורמז  בדמשק  ויטאל  חיים  רבי  שדרש  דרושים  שלפנינו,  הקונטרס  של  הראשון  בעמוד 

דרש הרב ביום סוכות... ורמז... מזכרת מדרוש הרב זלה"ה אמר...", דרושים אלו אינם מוכרים 

מכל כתב יד אחר. בנוסף, נמצאים בקונטרס זה "סוד המקוה" - דרוש מאת רבי יוסף אבן טבול, 

תלמיד האר"י. דרוש זה לא נדפס. בדף [6]/ב ואילך נמצאים דרושים לפרשת בראשית שנכתבו 

על ידי תלמידי האר"י (אך לא על ידי רבי חיים ויטאל), דרושים אחדים בקונטרס שלפנינו לא 

נדפסו ב"ספר הליקוטים" שנדפס בירושלים תרע"ג.

כל הנכתב, על פי חוות דעת מצורפת מאת חוקר הקבלה ר' יוסף אביב"י.

[16] דף כתובים. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים וסימני רטיבות. סימני עש. קרעים בשוליים עליונים 

שמאליים, עם פגיעה בטקסט. כרוכים בכריכה חדשה.

פתיחה: $7500

453. כתב יד - צורת העולם לרבי יצחק אבן לאטיף וחיבור בלתי מזוהה על 
התורה - ראשית המאה ה-15 

כתב יד, קטעים מהחיבור "צורת העולם" לרבי יצחק אבן לאטיף, וקטעים נוספים מחיבור לא 

מזוהה. [ספרד?, ראשית המאה ה-15].

מהפתיחה  קטעים  מכילים  בינוני.  ספרדי  בכת"י  כתובים  מגניזת-כריכה.  שהוצאו  יד  כתב  דפי 

ומשני הפרקים הראשונים של ספר "צורת העולם" לרבי יצחק אבן לאטיף (נדפס בוינה, תר"ך), 

וקטעים נוספים מחיבור לא מזוהה של דרשות וביאורים על פרשיות התורה.

לשנת  ומתוארך   ,3974 מס'   (Briquet) בריקט  למפתח  תואם  אלו  בדפים  המים  מסימני  אחד 

1397 [קנ"ז לפ"ק]. כ-10 דף [וחלקי דפים נוספים]. 26-27 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, דרגות פגיעה 

משתנות כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $1000

453. Manuscript – Tzurat HaOlam by Rabbi Yitzchak Ibn 
Latif and an Unidentified Work on the Torah – Beginning of 
15th Century 
Manuscript, sections of the book Tzurat HaOlam by Rabbi Yitzchak Ibn Latif, 
and additional sections of unidentified work. [Spain?], [beginning of 15th 
century].
Manuscript leaves removed from binding geniza. Written in Middle Sefardi 
handwriting. Contains sections of beginning and of the first two chapters of 
Tzurat Olam by Rabbi Yitzchak Ibn Latif (printed in Vienna, 1860), and ad-
ditional sections of an unidentified work of homiletics and explanation on the 
Torah weekly portions.
One of the watermarks of these leaves matches the Briquet Index No. 3974, and is 
dated at 1397. C. 10 leaves [and additional leaf parts]. 26-27cm. Fair-poor condition, 
varied levels of damage because of binding. 

Opening Price: $1000

453
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454. Manuscript – An Early Pamphlet of the Ari's Disciples – 
Sections that have not been Printed
A manuscript, an early pamphlet from Sefer HaDrushim and Sefer HaLikutim 
according to Ari. [Damascus, late 16th century].
The beginning of the Ari's writings were in pamphlets that contained various 
homelitics that spread to various places. Afterward, the mekubalim began to ar-
range these pamphlets. One of the editors was Rabbi Efraim Pantziri, neighbor 
and disciple of Rabbi Chaim Vital. Rabbi Efraim also arranged Sefer Drushim, 
Sefer Kavanot and Sefer Likutim from Rabbi Chaim Vital's writings. Rabbi 
Efraim's disciples continued the work of arranging the writings.
On the first page of this pamphlet, sermons of Rabbi Chaim Vital from Damascus 
"the Rabbi gave a sermon on Succot… a souvineir from the Rabbi's sermon… ", 
these sermons are not known from any other manuscript. Moreover, in this 
pamphlet there is also "Sod HaMikveh", a homiletic essay by Rabbi Yoseph Ibn 
Tabul a disciple of the Ari. This essay was not printed. 
From Leaf [6]b, there are homiletics on Parshat Bereishit written by the Ari's 
disciples (but not by Rabbi Chaim Vital). A few of the homiletics in this booklet 
were not printed in Sefer HaLikutim that was printed in Jerusalem in 1913.
All the above is according to the attached opinion of the Kabala Researcher R' 
Yoseph Avivi.
[16] Written leaves. 20cm. Fair condition. Stains and moisture marks. Moth marks. 
Tears to upper left margins with damage to text. New binding. 

Opening Price: $7500

455. כת"י אדם ישר - שנות ה-ת'
כתב-יד, ספר אדם ישר, דרושי האריז"ל ממהרח"ו. כתיבה אשכנזית עתיקה מראשית שנות ה-ת' 

[המאה ה-17].

ממהרח"ו,  בתרא  מהדורא  של  היד  כתבי  מתוך  צמח,  יעקב  רבי  ע"י  נערך  ישר"  "אדם  ספר 

כתבי  מציאת  את  צמח  ר"י  מתאר  בו  ברמה  קול  לספר  בהקדמתו  בירושלים.  בגניזה  שנמצאה 

הרח"ו בירושלים ואת עבודתו בעריכתם, הוא מציין את חשיבותו הרבה של ספר "אדם ישר": 

"...והנה בסוף שנה הראשונה שבאתי פה ירושלים תוב"ב, באו לידי כמה דרושים חדשים אשר 

הרבה מהם אינם בשום ספר, אפילו באותם שבידי בנו של הרב ר' חיים ויטל זלה"ה, והם דרושים 

עמוקים מאד, וכולם כתובים באצבע אלקים הרב ר' חיים זלה"ה עצמו בשם הרב ר' יצחק אשכנזי 

זלה"ה... והנה ר' חיים שם אותם בגניזה קבורים ומרוב הזמן נמחקו ונקרעו קצת מהם... והנה היו 

באותם הדפים דברים מפוזרים, ועזרני השי"ת והוצאתי לאור משפטי כל דרוש ודרוש, ועשיתי 

מהם חמשה ספרים אשר נקבו בשמות: הא', ספר קהילת יעקב. הב', ספר עולת תמיד, שבו כל 

כל  ועיקר  שורש  הוא  כך,  קראתיו  בקרבו  שמו  אשר  על  כי  ישר,  אדם  ספר  הג',  התפלה.  עניני 

חדוש  הוא  והכל  הספרים  שאר  מכל  יותר  אצלי  חשוב  והוא  רבו,  כי  ועגולים  ותקון  הדרושים 

ותוספות...". (ראה חומר מצורף). 

שנדפס  עד  כתבי-יד,  בהעתקות  גנוז  הספר  היה  שנתחבר,  מאז  שנה  ממאתים  למעלה  במשך  454
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455. Adam Yashar Manuscript – 17th Century
Manuscript of the book Adam Yashar, interpretations on the Ari teachings by 
Rabbi Chaim Vital. Antique Ashkenazi calligraphy from the early 17th century.
The “Adam Yashar” has been edited by Rabbi Ya’akov Tzemach, based on the 
manuscripts of the second edition of Rabbi Chaim Vital’s writings found in 
a Jerusalem Geniza. In the foreword of his book Kol Ba-Rama, Rabbi Ya’akov 
Tzemach writes about how he discovered the writings of Rabbi Chaim Vital 
in Jerusalem and how he edited them; he also mentions the importance of the 
“Adam Yashar”: “…And at the end of my first year in Jerusalem, I have come 
across a few new interpretations, many of which do not appear in any book, even 
in those who belong to the son of Rabbi Chaim Vital, and those are very pro-
found insights, which were all written through Divine inspiration by Rabbi 
Chaim Vital himself in the name of Rabbi Yitzchak Ashkenazi… and Rabbi 
Chaim buried those writings away in a Geniza, and in time, some of them faded 
or tore… some of those leaves were scattered and with Hashem’s help I have 
been able to put those interpretations in their correct order and turned them 
into five books bearing the following titles: 1 - Kehilat Ya’akov 2 - Olat Tamid, 
which deals with all prayer related matters. 3 - Adam Yashar, which - as the 
title indicates - encompasses the essential pieces of those interpretations, and 
which I consider to be most important since it contains great novelty and ad-
ditions…”. (See enclosed material).
The book was stored away in manuscript copies for over 200 years since it was 
written, until it was first printed in 1885 in Cracaw, based on a manuscript left in 
the holy bequest of the “Divrei Chaim” of Sanz. 
The present manuscript is an earlier copy, which was apparently written close to 
the time the book was first authored.
Owner’s signature: “Meir Heitzfeld”. [103 leaves], 10cm. High quality paper and fine 
writing, illustrated title page from later period. Good condition, light restorations on the 
edges of several leaves. New, parchment binding.

Opening Price: $2000

456. כת"י משנות הש' - דרוש לפרשת כי-תצא
שני דפים בכתב יד עתיק, דרושים על התורה. [המאה ה-16-17 בערך].

קטעים מדרושים על התורה, בעמוד הראשון פותח "דרש לפרשת כי תצא". לפי צורת הכתיבה, 

נראה משנות הש' בערך בכתיבת רש"י מזרחית. 4 עמ', כ-20 ס"מ. נייר עבה ומוכתם, מצב בינוני, 

פגמים עם חסרון בשוליים.

פתיחה: $220

בקראקא תרמ"ה (1885), עפ"י כת"י שנמצא בעזבונו הקדוש של ה"דברי חיים" מצאנז. לפנינו 

העתקה קדומה שנכתבה, כפי הנראה, סמוך לתקופת חיבור הספר.

חתימת בעלים: "מאת ה' היתה זאת לי לשמי הקטן מאיר הייצפעלד". [103 דף], 20 ס"מ. נייר 

איכותי וכתיבה נאה, שער מצויר מתקופה מאוחרת יותר. מצב טוב, שיקומים קלים בשולי מספר 

דפים. כריכת קלף חדשה.

פתיחה: $2000

455
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456. Manuscripts from the 16th-17th Centuries – 
Interpretation on the Parasha of Ki Tetze 
Two leaves in ancient handwriting, Bible interpretations. [c. 16th-17th Centuries].
Fragments of Bible interpretations, the first page opens with the words 
“Interpretation on the Parasha of Ki Tetze”. 
Based on the Oriental Rashi calligraphy, this appears to be from the 16th-17th 
Centuries. 4 pages, about 20cm. Thick, stained paper, fair condition, damages with 
missing parts on the edges.

Opening Price: $220

457. חידושים על תלמוד ירושלמי שלא נדפסו - כת"י רבי מאיר מארים, בעל 
מחבר ספר "ניר"

כתב יד, חידושים והערות על תלמוד ירושלמי, זרעים, מועד, נשים ונזיקין. בכתיבה אוטוגרפית 

של הגאון רבי מאיר מארים אב"ד קוברין מחבר ספר "ניר" על הירושלמי.

בעמוד הראשון נרשם: "הערות בלתי מסודרות על ירושלמי זרעים מועד נשים ומקצת נזיקין" 

ובכיתוב נוסף נרשם "מהרב הגאון המפורסם מ' מאיר מארים נ"י אב"ד דקאברין הבירה". 

ספר "ניר" על הירושלמי, נדפס לאחר פטירת המחבר, על סדר זרעים (וורשא תרל"ה), סדר מועד 

(ווילנא תר"ן) ועל סדר נשים (וורשא תרצ"ב; ירושלים תשל"ט). ספר זה הפך עד מהרה לאחד 

מספרי היסוד ללימוד הירושלמי.

בהשוואה מדגמית עם הספרים הנדפסים, עולה כי רוב החידושים בכתה"י שלפנינו שונים מהנדפס 

בענין  לפתרו  ויש  הבנה  לו  אין  ("לשון...  מקוצרים  הדברים  שבנדפס  מקומות  ויש  ניר",  ב"ספר 

שביעי  פרק  פסחים,  מסכת  ראה   - דה"ג..."  לי  ("ונראה  מפורשים  הדברים  לפנינו  ואילו  רחוק"), 

הלכה י"א). גם במקומות שהמחבר מזכיר דברים שכתב במהדורא קמא, הדברים נמצאים לפנינו 

בכתה"י (ראה לדוגמא: מסכת יומא, סוף פרק רביעי "ובמ"ק כתבתי דהגירסא... ועכשיו נראה לי"). 

ההערות על מסכת יבמות, נדפסו במהדורת וורשא תרצ"ב (דף צג), שם נכתב שנודע להם כי 

נשאר לפליטה בארץ ישראל בעיה"ק טבריה "עצם כת"י של המחבר... השתדלנו להשיג העתקה 

נמרץ".  בקצור  הערותיו  רשם  המחבר  הרב  אשר  קמא,  מהדורא  הנראה,  לפי  שהנהו  מהכ"י, 

המעיין בהערות על יבמות שנדפסו שם, יראה כי הן העתקה מכת"י זה שלפנינו.

הגאון רבי מאיר מארים שאפיט (תק"ס-תרל"ג), מגדולי גאוני ליטא בדורו וחסיד מובהק מת־

אברהם  ורבי  מקוברין  משה  רבי  מקארלין,  אהרן"  ה"בית  מלכוביץ,  נח  רבי  האדמו"רים:  למידי 

מסלונים בעל "יסוד העבודה". מגיל צעיר נודע בגאונותו, ב"שטר התנאים" באירוסיו קרא עליו 

האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז' "הגאון הצדיק". כבר בגיל 15 [!] מונה לרבנות העיירה מייטשאד 

הסמוכה לסלונים. כיהן ברבנות כמה ערים ובשנותיו האחרונות נתמנה לאב"ד קוברין. מפורסם 

גאוני  אצל  לתהלה  נודע  ושמו  לעומק,  הירושלמי  בלימוד  דשמעתתא"  כ"מרא  בגאונותו  היה 

(ראה  ועוד  אלחנן,  יצחק  רבי  תוספאה,  אביגדור  שמואל  רבי  בן-דודו  חריף,  אייזיל  רבי  ליטא: 

עמ'  מ-290  למעלה  כהנא-שפירא.  סנדר  זלמן  רבי  הגאון  היה  מתלמידיו  אחד  מצורף).  חומר 

כתובים. כ-21 ס"מ. מצב בינוני, דפים מנותקים, בלאי וקרעים, פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה: $10,000
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457. Never Printed Talmud Yerushalmi Novellae – 
Manuscript by Rabbi Meir Marim, author of the “Nir”
Manuscript, Talmud Yerushalmi Novellae and remarks, Zera’im, Mo’ed, Nashim 
and Nezikin tractates. Autographical writing by the Gaon Rabbi Meir Marim, 
Rabbi of Koverin, author of the “Nir” on the Talmud Yerushalmi.
The following note appears on the first page: “Unclassified remarks on the 
Talmud Yerushalmi Zera’im, Mo’ed, Nashim and a little bit of Nezikin”. 
Another note says: “By the famous Gaon Rabbi Meir Marim, Av Beit Din of 
the Capital City Koverin”.
The “Nir” on the Tamud Yerushalmi is a book which was printed after the au-
thor’s passing, and deals with the tractates of Zera’im (Warsaw, 1875), Mo’ed 
(Vilna, 1890) and Nashim (Warsaw 1932; Jerusalem 1979). This book quickly 
became a reference in the study of the Talmud Yerushalmi. 
From a sample comparison made with the printed books, it appears that most 
of the novellae in the present manuscript differ from the ones printed in the Nir, 
and some of the printed version has been abbreviated, while the present manu-
script offers a more explicit version of what the author meant (refer to Pesachim, 
Chapter 7 Halacha 11). Bits written by the author in the first edition are also 
mentioned in the present manuscript, (look at Yoma, end of the Chapter 4). 
The notes on Yevamot were printed in the 1932 Warsaw edition (leaf 93), where 
it is mentioned that [a piece of the author’s manuscript] was found in Tiberias, 
Israel and “[this is] the actual author’s manuscript… we have managed to obtain 
a copy of the manuscript, which is apparently the first edition where the Rabbi 
wrote his remarks very briefly”. Whoever looks at the Yevamot related notes 
printed there, will realize that they were copied from the present manuscript.
The Gaon Rabbi Meir Marim Shafit (1800-1873), of the leading Torah geniuses 
of his generation, outstanding Hasid, disciple of the Admorim: Rabbi Noach 
Malkowitz, the “Beit Aharon” of Karlin, Rabbi Moshe of Koverin and Rabbi 
Avraham of Slonim, author of the “Yesod Avoda”. Was known for his sharp 
mindedness since youth, on his engagement agreement, the Admor Rabbi 
Yitzchak of Naschiz calls him “the Gaon Tzaddik”. He was appointed as Rabbi 
in the village of Meitshad (near Slonim) at age 15 [!]. Served as rabbi in several 
towns, and was appointed Av Beit Din of Koverin during the last years of his life. 
Famous for his sharp mind and a reference in the in-depth study of the Talmud 
Yerushalmi, he also gained prominence among the Lithuanian Geonim: Rabbi 
Eizel Harif, his cousin Rabbi Shmuel Avigdor Tosfaah, Rabbi Yitzchak Elchanan, 
and more (see enclosed material). Rabbi Zalman Sander Kahana-Shapira was 
one of his disciples. Over 290 written pages. About 21cm. Fair condition, detached 
leaves, wear and tears, light damages affecting the text.

Opening Price: $10.000
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458. כתב יד האדמו"ר בעל "ערבי נחל" ו"לבושי שרד" 
דף כת"י מספר לבושי שרד על יורה דעה, [חלק מסימן לה-לו], בכתב יד קדשו של הגאון המחבר, 

האדמו"ר רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל "ערבי נחל". כתיבה אוטוגרפית נאה, ערוכה ומסודרת 

לדפוס, עם מחיקות והוספות.

רבי דוד שלמה אייבשיץ (תקט"ו-תקע"ד, אנצי לחסידות, א', עמ' תקא-תקג), מגדולי החסידות 

וגדולי ההוראה, אב"ד חורוסטקוב וסורוקה ובשנת תקס"ט עלה לארץ ישראל, לעיה"ק צפת. 

קרובו רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה "חריף ובקי בחדרי תורה כחד מן קמאי 

וכל מעשיו לשם שמים". ספריו התקבלו כספרי היסוד של ההלכה והחסידות.

2 עמ', 32.5 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש וכתמים. נתון בכריכת עור מפוארת.

פתיחה: $5000

458. Manuscript by the author of Arvei Nachal and Levushe 
Serad
Handwritten leaf from the Levushe Serad book on Yoreh De’ah, [part of the 
Siman 35-36], in the holy handwriting of the author, the Gaon Rabbi David 
Shlomo Eibshitz, author of the “Arvei Nachal”. Fine, autographic writing, ar-
ranged and edited for print, with additions and deletions.
Rabbi David Shlomo Eibshitz (1755-1818, Encyclopedia of Chassidut, Vol. 1, 
pages 501-503), of the greatest Chassidic figures and teachers, Av Beit Din of 
Chorostkow and Soroka who emigrated to Safed, Israel in 1809. His relative, 
Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov writes about him in his approbation “sharp 
and knowledgeable in Torah, all his deeds are for the sake of G-d”. His books are 
widely accepted as basic books of Halacha and Chassidut. 2 pages, 32.5cm. Fair 
condition, moth damage and stains. Luxurious leather binding.

Opening Price: $5000

459. כתב יד - סגולות ורפואות
כתב יד, "סגולות ורפואות". [רוסיה-פולין?, המאה ה-18].

למעלה ממאה דף כתובים בכתב יד אשכנזי צפוף, מכילים אוסף גדול של סגולות לזמנים שונים, 

בכת"י:  שער  הדפים  באחד  א"ב.  סדר  לפי  חלומות,  ופתרון  עממיות  רפואות  כישופים,  הסרת 

"חלק שני, מלוקט מפי סופרים ומפי ספרים מכתבי ריב"ש [=רבי יואל בעל שם] ומכתבי ראב"ש 

אדם...".  תולדות  מספר  דברים..  וכמה  ואמרים...  ולחשות  סגולות  שם]...  בעל  אליהו  [=רבי 

[הכוונה לספרי הסגולות "מפעלות אלוקים" ו"תולדות אדם", שנדפסו לראשונה בזולקווא ת"פ, 

ותפ"ה]. ספרי סגולות בכת"י אשכנזי אינם מצויים. ניכר שכתב היד נכתב והיה בשימוש על ידי 

בעל-מופת פועל-ישועות שהוסיף במשך השנים סגולות רבות על הכתיבה הראשונית.

בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   16.5 בסוף].  דפים  ומספר  בהתחלה,  מהמפתח  חסרים  [דפים  דף  כ-117 

כתמים וכתמי שימוש, בלאי עם חסרון. דפים מנותקים, ללא כריכה. 

פתיחה: $800

459. Manuscript – Segulot and Refuot
Manuscript, "Segulot and Refuot" (cures). [Russia-Poland?, 18th century].
More than 100 leaves, closely written with Ashkenasi handwriting, contains 
a large collection of segulot for various occasions, removal of spells, popular 
cures and interpretations of dreams, according to the order of the Hebrew 
alphabet. Handwritten title page on one of the leaves: "Part 2, collected from 
scholars and books from the writings of the Ribash [Rabbi Yoel Ba'al Shem] 
and letters of the Rabash [Rabbi Eliyahu Ba'al Shem]… segulot and incanta-
tions and sayings… and some things… from the book Toldot Adam…]. [The 
books of segulot "Mif 'alot Elokim" and "Toldot Adam" printed for the first time 
in Zholkiev, 1720, and 1725]. Books of segulot in Ashkenazi handwriting are 
very rare. Clearly, the manuscript was written and used by a wonder worker who 
throughout the years added many segulot to those initially written.
C. 117 leaves [missing index leaves from the beginning and several leaves at the end]. 
16.5cm. Fair-poor condition, stains and use stains, wear with omissions. Detached 
leaves, without binding. 

Opening Price: $800
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460. דף כתב יד של רבינו יוסף חיים בעל "בן איש 
חי" - עם ברכה

כתב יד קדשו של רבנו יוסף חיים מבגדאד, בעל "בן איש חי". 

שלמים.  קטעים  חולין.  במסכת  אגדה  מאמרי  על  חידושים 

על  יהוידע"  "בן  בספרו  לשון  בשינויי  נדפס  הדברים  תוכן 

מסכת חולין. ראה חומר מצורף.

לאחר הקטע הראשון, מופיעה ברכה: "א-ל ש-די יהיה בעזר־

תינו וישמרינו ויעזרינו תמיד אכי"ר".

עשרות  ועוד  חי"  איש  "בן  בעל  מבגדאד  חיים  יוסף  רבינו 

ספרים חשובים (תקצ"ג-תרס"ט), בנו של רבי אליהו חיים בן 

רבי משה חיים רבה של בגדאד. תלמידו הגדול של רבינו עב־

דאללה סומך. לאחר פטירת אביו בשנת תרי"ט, כשהיה בן כ"ו 

שנה, עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול, ומאז דרש 

בנגלה  בדרא"  כ"חד  גדולתו  שנה.  כחמישים  שבת  מדי  שם 

פעלים,  רב  מחיבוריו:  תבל.  קצווי  בכל  נתפרסמה  ובנסתר 

יוסף  עוד  יהוידע,  בן  חיל,  איש  בן  חי,  איש  בן  לשמה,  תורה 

צידיו.  משני  כתוב  ס"מ,   9.5X30 ,דף  [1] ועוד.  אבות  חסדי  חי, 

מצב טוב.

פתיחה: $1900

461. רשימות בקבלה בכתי"ק של בעל ה"סולם"
דפי כת"י, רשימות (בקבלה) בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי 

יהודה ליב אשלג בעל ה"סולם". ירושלים, תר"ץ.

רבנים"  "עיטור  ישיבת  של  דפי-בלנק  על  נכתבו  הדברים 

ב"נשיאות מרן הגאון יהודה ליב אשליאק שליט"א".

גאון  (תרמ"ה-תשט"ו),  אשלג  ליב  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון 

ולמדן, קדוש וטהור, מקובל אלוקי. כיהן ברבנות בעיר וורשה, 

רבנים"  ישיבת "עיטור  את  הקים  בה  תרפ"ב,  לירושלים  עלה 

מוסר  שהיה  בקבלה,  הרבים  שיעוריו  מלבד  הנגלה,  ללימודי 

גדולה  קבוצה  סביבו  התלכדו  לימים  נבחרים.  אברכים  לפני 

של תלמידים וחסידים וכיהן באדמו"רות. חיבר והוציא לאור 

פירוש  הגדול,  חיבורו  הוא  הכותרת  כשגולת  בקבלה,  ספרים 

ה"סולם" על ספר הזוהר. כ-9 דף, כ-13 ס"מ. מצב גרוע, וקרעים.

פתיחה: $500

460. Handwritten Leaf by Rabbeinu 
Yosef Chaim Author of Ben Ish Chai – 
With Blessing  
Manuscript of Rabbeinu Yosef Chaim of Baghdad, 
author of Ben Ish Chai. Chiddushim on Aggadic 
sayings in Chulin tractate. Complete passages. 
Content printed with variations in language in 
his book Ben Yehoyada on Chulin tractate. See at-
tached material. 
Blessing following first passage: “G-D shall forever 
assist and guard us, Amen”. 
Rabbi Yosef Chaim of Baghdad author of Ben Ish 
Chai and dozens of other important books (1833-
1909), son of Rabbi Eliyahu Chaim son of Rabbi 
Moshe Chaim Rabbi of Bagdad. Prominent disciple 
of Rabbi Abdallah 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 

461. Kabbala Notes in the 
Handwriting of the Author of the 
“Sulam”
Handwritten leaves, Kabbalistic notes written by 
the Admor Rabbi Yehuda Leib Ashlag, author of the 
“Sulam”. Jerusalem, 1930.
The notes were written on “Itur Rabanim” Yeshiva 
blank leaves “presided by the Gaon Rabbi Yehuda 
Leib Ashlag”.
The holy Gaon Rabbi Yehuda Leib Ashlag (1885-
1955), Torah genius and diligent scholar, pure and 
holy, Godly Mekubal. Filled the Warsaw rabbinical 
office and moved to Eretz Israel in 1922, where he 
founded the “Itur Rabanim” Yeshiva. In this Yeshiva 
he would teach the Nigleh and many Kabbalah 
classes to select Avreichim. As time went on, many 
gathered around him, becoming his disciples and 
Chasidim while he served as their Admor. Wrote 
and published Kabbalah books. His most outstand-
ing essay is the “Sulam” commentary on the Zohar. 
About 9 leaves, about 13cm. Poor condition. Tears.

Opening Price: $500

worldwide as "single in his generation" in his knowl-
edge in the revealed and concealed facets of Torah. 
Some of his books: Rav Pe’alim, Torah Lishma, Ben 
Ish Chai, Ben Ish Chayil, Ben Yehoyada, Od Yosef 
Chai, Chasdei Avot and more. [1] Leaf. 9.5X30cm. 
Written on both sides. Good condition. 

Opening Price: $1900
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462. כתב יד דרשות מרבי משה פריידיגר 
מבודפשט

כתב יד, דרשות למועדים (פסח ושבועות), ודרשות לשבתות 

השנה. מרבי משה פריידיגער. בודפשט, תרי"ד-תרט"ז. 

כרך הכולל מחברות דרשות, כתובות ביידיש-דייטש ועברית. 

בעמוד השער של כל מחברת, תאריך וחתימת הכותב. 

הגאון רבי משה פריידיגר, בעל "משה ידבר" (תקע"ח-תרנ"ז), 

חכם  תלמיד  (בודפשט),  ישן  אובן  ראב"ד  ליב  פנחס  רבי  בן 

שימש  רבנות.  כסא  על  לשבת  שסירב  מפואר,  ודרשן  עצום 

אברהם  רבי  הבכור  בנו  בודפשט.  יראים  קהל  ומנהיג  כפרנס 

פריידיגר ראש הקהל בבודפשט, (חתן רבי יצחק ליב סופר בן 

הכתב סופר), אבי רבי פנחס דוד פריידיגר, (חתן הרב מפרש־

בורג בעל ה"דעת סופר"). 72 דף, כ-22 ס"מ. מצב טוב, כתמים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $350

462. Sermon Manuscripts by Rabbi 
Moshe Freidiger from Budapest
Sermon manuscripts for the Jewish Festivals 
(Passover and Shavuot) and sermons for the 
Shabbatot of the year. By Rabbi Moshe Freidiger. 
Budapest, 1854-1857.
One volume containing sermon notebooks written 
in Yiddish-Deitch and Hebrew. The date and the 
author’s signature appear on the title page of each 
notebook.
The Gaon, Rabbi Moshe Freidiger, author of the 
“Moshe Yedaber” (1818-1897), son of Rabbi Pinchas 
Leib Av Beit Din of Budapest, tremendous Torah 
scholar and outstanding speaker who has refused 
to fill the rabbinical position. Served as the com-
munity leader of "Kehal Yere’im", Budapest. His 
oldest son, Rabbi Avraham Freidiger was the leader 
of the Budapest community (son in law of Rabbi 
Yitzchak Leib Sofer son of the Ktav Sofer), father 
of Rabbi Pinchas David Freidiger, (son in law of the 
Pressburg Rabbi, author of the “Da’at Sofer”). 72 
leaves, about 22cm. Good condition, stains. Rebound.

Opening Price: $350

463. חידושים על התורה מרבי אברהם ליב ליכט 
מחברת כת"י. חידושים על התורה ועל המועדים, רבי אברהם 

בדפים הראשונים  בערך].  התר"ץ  שנות  ליכט. [הונגריה,  ליב 

 - ליב"  "אברהם  הכותב:  של  רבות  חתימות  והאחרונים 

"ליכט". עם "הסכמה" בכת"י מחברו "הק' מרדכי כהנא מק"ק 

טרעבישאוו". 

ה"דעת  תלמיד  פרעשוב,  מהעיר  ליכט  יהודה  אברהם  רבי 

סופר" בישיבת פרשבורג. תלמיד חכם ומחנך ידוע, חיבר וכתב 

החינוך",  תורת  החינוך",  "נתיבות  חשובים:  ומאמרים  ספרים 

"קיצור מנורת המאור" ועוד. מחברת זו נכתבה בבחרותו בעת 

ע"י  נכתבה  היא  אף  וה"הסכמה"  הונגריה  בישיבות  לימודיו 

בחור שלמד עמו. למעלה מ-100 עמודים. 20.5 ס"מ. מצב טוב-

בינוני, כתמי לחות ומים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

463. Novellae on the Torah by Rabbi 
Avraham Leib Licht
Manuscript notebook containing novellae on the 
Torah and on the holidays, by Rabbi Avraham Leib 
Licht. [Hungary, c. 1930].
The first and last pages contain the author's signa-
ture. Also with an "approbation" from his friend 
Mordechai Cahana of Trebishov.
Rabbi Avraham Yehuda Licht of Presov (Slovakia) 
was a disciple of the Da'at Sofer [as the Da'at Sofer 
wrote in his approbation to Netivot HaChinuch]. 
He made aliya to Eretz Israel. Was a scholar, well-
known educator, wrote important books and 
articles: Netivot HaChinuch, Torat HaChinuch, 
Kitzur Menorat HaMaor and more. This notebook 
was written in his youth, while he was studying in 
yeshivot in Hungary, and the "approbation" was 
written by a young man with whom he studied, 
from the city Trebishov, Slovakia.
Over 100 pages. 20.5cm. Good-fair condition, stained 
by water and moisture, no damage to text. New binding.

Opening Price: $250
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464. כתבי יד – רבי משה שטרולי דומ"צ באניא 
(באיא) 

שני פנקסי כת"י, חידושים וציונים, על יורה דעה וכללים, מרבי 

משה שטראהלי דומ"צ באיא-ספריע, [שנות התר"ף-תר"ץ?].

רבי משה ב"ר פרץ טוביה שטראהלי (נספה בשואה, הי"ד, אוצר 

הרבנים 15185). דומ"צ קהילת באניא (פעלשא-באניא, באיא-

ספריע). חתן הגאון רבי משה ישראל פלדמן ראב"ד בערזאן 

ואב"ד דראגמירשט ממשפחת המהרש"ם מבערזאן, שהדפיס 

עסק  שטרולי  משה  רבי  חתנו  המהרש"ם.  מספרי  גדול  חלק 

רבות בהכנת כתבי המהרש"ם לדפוס. 2 מחברות פנקס, מצב 

"משה  ההדפסה  עם  בלנק  מדפי  עשויה  המחברות,  אחת  טוב. 

שטראלי - דומ"צ דק"ק פעלשא-באניא יצ"ו".

פתיחה: $350

464. Manuscripts – Rabbi Moshe 
Shtruli Dayan and Moreh Tzedek in 
Baia
Two manuscript booklets, novellae and notes 
on the Yoreh De’ah and rules, by Rabbi Moshe 
Shtruli Dayan and Moreh Tzedek of Baia-Sprie. 
[1820-1830?].
Rabbi Moshe son of Rabbi Peretz Tuvya Shtruli 
(killed in the Holocaust, Otzar Harabanim 15185) 
was the Dayan and Moreh Tzedek of the Banya 
community (Felso-Banya, Baia-Sprie). Son in law 
of the Gaon Rabbi Moshe Israel Feldman Rosh Av 
Beit Din in Berzan and Av Beit Din of Dragomiresti 
(related to the Maharasham from Berzan, printed a 
great part of the Maharasham books). His son in law 
Rabbi Moshe Shtruli was greatly involved in the ed-
iting of the Maharasham writings for print. 2 note-
books, good condition. One of the notebooks is made 
of blank leaves printed with the inscription “Moshe 
Shtruli – Dayan and Moreh Tzedek of Felso-Banya”.

Opening Price: $350

465. כתב יד - רבי יצחק פיין
אגדה  חידושי  ושו"ע,  הש"ס  בסוגיות  תורה  חידושי  יד,  כתב 

הלכתיות  תשובות  ביידיש),  (חלקם  ברבים  שנשא  ודרשות 

ומכתבים, מרבי יצחק פיין. [תר"ך-תרל"ה].

בתוך  שפיצער",  מיכאל  מו"ה  "אדמ"ו...  אל  חתום  מכתב 

המכתב הוא מביא קושיא שהקשה לו הדיין בק"ק נאניהאד. 

ישראל"  "בית  העת  כתב  עורך  רייך  יצחק  רבי  אל  מכתב 

שהם  וכותב  ציפסער  הרב  רעו  את  מזכיר  הוא  זה  (במכתב 

למדו יחד ש"ס ופוסקים יותר משבע שנים, חיברו ביחד חיבור 

נחום  רבי  הגאון  אצל  שו"ע  על  לבחינה  ועמדו  הרמב"ם,  על 

טריביטש), מכתב תודה אל רבי ישראל לעווי על ספרו "בית 

יהודה וישראל" ועוד. כ-70 דף. גודל משתנה, מצב טוב. כרוכים 

יחד בכריכה חדשה.

פתיחה: $500

465. Manuscript – Rabbi Yitzchak Fein
Manuscript, Torah novella on topics of Talmud and 
Shulchan Aruch, Agadda and sermons (some in 
Yiddish), halachic responses and letters. By Rabbi 
Yitzchak Fein. [1860-1875].
A signed letter to Rabbi Michael Shpitzer, wherein 
he brings a query asked by the dayan of Nanihad. A 
letter to Rabbi Yitzchak Reich editor of the journal 
Beit Yisrael (in this letter he mentions his friend 
Rabbi Tzipser and writes that had learned Talmud 
and poskim together for over 7 years, together 
they wrote a book on the Rambam and went for 
an examination on the Shulchan Aruch by Rabbi 
Nachum Trebitch). A letter of thanks to Rabbi 
Yisrael Levi on his book Beit Yehuda V'Yisrael etc. 
C. 70 leaves. Varied size, good condition, good. Bound 
together in new binding. 

Opening Price: $500
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466. כתב יד, דרשות במאמרי חז"ל ותנ"ך - מחבר 
לא ידוע

"אבינו  תפלת  ביאור  חז"ל,  מאמרי  בביאור  דרשות  יד,  כתב 

מלכנו", ליקוטים על תנ"ך ותהלים. [ראשית המאה ה-19?].

עניני  הרבה  מובאים  אבל  הפשט,  דרך  עפ"י  הדרשות  תוכן 

קבלה. מתוכן הדברים ניכר שהמחבר היה גדול בתורה בנגלה 

בכת"י  המחבר,  של  ומסודרת  אוטוגרפית  כתיבה  ובנסתר. 

אשכנזי בשתי צורות כתב יד. כ-82 עמ' כתובים. 33.5 ס"מ. נייר 

עבה, מצב טוב, כתמים קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $1200

466. Manuscript, Homiletics on 
Sayings of Chazal and Tanach – 
Unknown Author 
Manuscript, homiletics explaining sayings of 
Chazal, explanation of the prayer Avinu Malkeinu, 
collection of commentaries on Tanach and Tehillim. 
[Beginning of 19th century?].
The content of the homiletics is according to the 
simple interpretation, but many kabalistic matters 
are included. The content clearly shows that the 
author was a great scholar in both the revealed 
and secret areas of Torah knowledge. Author's 
autographic and orderly writing, in Ashkenazi 
handwriting, two kinds of handwriting. C. 82 writ-
ten pages. 33.5cm. Thick paper, good condition, slight 
stains. New binding. 

Opening Price: $1200

467. Manuscript – Kitzur Hilchot 
Choshen Mishpat - Unknown Author 
Manuscript, Kitzur Hilchot (Summary of Laws) 
Choshen Mishpat – Unknown Author. [20th 
century].
Ashkenazi writing. "Arrangement for memo-
rizing the laws of returning a lost object…", 
"Arrangement for memorizing the laws of fraud…", 
[Summary of laws from the Tur, the Beit Yoseph 
and the Shulchan Aruch, for memorizing and re-
viewing the various simanim of Choshen Mishpat 
and Even HaEzer]. C. 255 written pages. 29cm. Good 
condition. Bound

Opening Price: $250

467. כתב יד – קיצור הלכות חו"מ – מחבר לא ידוע
כתב יד בדיני חושן משפט, מחבר לא ידוע. [המאה ה-20].

כתיבה אשכנזית. "סדר לשנן דיני השבת אבדה...", "סדר לשנן 

דיני אונאה...", ועוד. [קיצור דינים מהטור, הבית יוסף והשול־

חן ערוך, לשינון וחזרה על סימנים שונים מחושן משפט ואבן 

העזר]. כ-255 עמודים כתובים. 29 ס"מ. מצב טוב. כרוך.

פתיחה: $250
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469. כת"י חידושי סוגיות
שנות  [הונגריה?  תנ"ך,  וחידושי  שונות  סוגיות  חידושי  כת"י 

התק"ס בערך?].

מאמ"ו  דמוקצה...  בסוגיה  דרבנן  "חילוקא  החידושים:  בין 

 - פרנקפורט  משה  רבי  [כנראה,  נ"י"  מוהרמ"פ  הגדול  הגאון 

כינויו המוקדם של החתם סופר]. כ-15 עמ' כתובים, 25 ס"מ. 

נייר כחול, מצב בינוני-גרוע, כתמים, בלאי וקרעים גדולים עם 

חסרון טקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

468. כתב יד חידושי סוגיות - רבי אברהם שטארק
מהוניאד  שטארק  אברהם  רבי  מאת  סוגיות,  חידושי  יד,  כתב 

(הונגריה).

תרט"ו- מהשנים  שונים,  בנושאים  ידו,  בכתב  סוגיות  חידושי 

תרכ"ד (1855-1864).

מתלמידיו   ,(852 הרבנים  (אוצר  שטארק  אברהם  רבי  הגאון 

החביבים של בעל ה"כתב סופר" המזכירו מספר פעמים בתשו־

שימש  ועוד.  המובהק"  כבני", "תלמידי  ומכנהו "תלמידי  בותיו 

כאב"ד בעיר הוניאד (הונגריה). [ראה אודותיו: חומר מצורף].

מנדל  מנחם  רבי  הגאון  עם  גם  שו"ת  חליפת  ניהל  היתר  בין 

פאנעט אב"ד דעש. בספרו "שערי צדק", מפלפל הרב פאנעט 

בחידושו של רבי אברהם שטארק בעניין מצוות לאו ליהנות 

משנת  בחידושים  שלפנינו,  בכתה"י  מופיע  זה  חידוש  ניתנו. 

מזוהה.  לא  שונה  בכת"י  עמ'   [2]  + כתובים  עמ'  כ-38  תרכ"א. 

25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כרוכים בכריכה בלויה.

פתיחה: $800

469. Manuscript of Novellae on 
Sugyot 
Manuscript of novellae on a variety of Torah related 
topics and on the Bible, [Hungary? c. 1900?].
Among the novellae: “the rabbinical debate on 
the topic of Muktseh… [probably by Rabbi Moshe 
Frankfurt – which was the Chatam Sofer’s name 
though his youth]. About 15 written pages, 25cm. Blue 
paper, fair-poor condition, stains, wear and large tears 
affecting parts of the text. Rebound.

Opening Price: $250

468. Chiddushei Sugiyot Manuscript – 
Rabbi Avraham Stark 
Chiddushei Sugiyot manuscript, by Rabbi Avraham 
Stark of Honiad (Hungary).
Chiddushei Sugiyot in his handwriting, in various 
matters, from the years 1855-1864. 
Rabbi Avraham Stark (Otzar HaRabbanim 852), 
among the prominent disciples of the Ktav Sofer, 
who mentions him a number of times in his respon-
sa and refers to him as “my disciple, my son”, “my 
prominent disciple” and more. Served as Av Beit Din 
in the city of Honiad (Hungary). [For additional in-
formation related to him see attached material]. 
As well, he corresponded with Rabbi Menachem 
Mendel Panet Av Beit Din of Desh. In his book 
Sha’arei Tzedek, Rabbi Panet delves in depth into 
the Chiddush of Rabbi Avraham Stark regarding 
the approach that the commandments were not 
given for pleasure. This Chiddush appears in this 
manuscript, among the Chiddushim from the year 
1861. Approx. 38 written pages + [2] pages in differ-
ent unidentified handwriting. 25.5cm. Good condition. 
Stains. Bound in worn binding. 

Opening Price: $800
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470. כת"י חידושי סוגיות (תלמיד רבי חיים 
אופנהיים)

הונגריה?,  [מורביה?  ידוע,  לא  מחבר  סוגיות,  חידושי  כת"י 

שנות התק"ף בערך].

אפ־ חיים  מ'  "אמ"ו  ורבו  מורו  שחידש  בדברים  היתר  בין  דן 

נהיים זצ"ל" [רבי חיים אופנהיים אב"ד דרעזניץ נפטר בשנת 

תקפ"ג 1822, ראה אודותיו אישים בתשובות חתם סופר, אות 

קצ]. 16 עמ' כתובים, כ-26 ס"מ. נייר עבה, מצב בינוני, פגעי עש 

עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

470. Chiddushei Sugiyot Manuscript 
(Disciple of Rabbi Chaim Oppenheim)

 Chiddushei Sugiyot manuscript, unknown author 
[Moravia? Hungary?, c. 1820’s]. 
Discusses Chiddushim of his rabbi and mentor “M. 
Chaim Oppenheim” [Rabbi Chaim Oppenheim Av 
Beit Din of Dreznitz passed away in 1822]. 16 writ-
ten pages, approx. 26cm. Thick paper, fair condition, 
moth damage with damage to text. New binding. 

Opening Price: $500

471. כתב יד – חידושים מהגאון רבי יהודה ליב יולס
כתב יד, חידושי תורה, "מאת הרב המאור הגאון הגדול חריף 

ובקי... מו"ה ליבש יולעס אב"ד דק"ק שעבעש...". 

שלא  יאוש  דרבנן,  או  דאורייתא  סימנים  בסוגיות:  חידושים 

מדעת, ו-קטן אוכל נבלות.

יצחק  הק'  הכותב  "אני  נוספים]:  הראשון [ובמקומות  בעמוד 

ווייס מנאדאידע [=נאדי אידא, הונגריה]". בשולי אחד העמו־

דים, חתימה: "הק' אברהם פאפער".

הרבנים  אוצר  (תקע"ט-תרס"ה,  יאלעס  ליבוש  יהודה  רבי 

7290), מגאוני הונגריה, אב"ד שעבעש. ספר עם שו"ת בהלכה 

ממנו עמד לפני הדפסה, אך כנראה אבד בצוק העיתים. [ראה 

[עמוד  טוב  מצב  ס"מ.   21 כתובים.  עמ'   [24] מצורף].  חומר 

אחרון במצב בינוני עם שיקום בדבק נייר]. כתמים ובלאי. 

פתיחה: $500

471. Manuscript – Chiddushim by Rabbi 
Yehudah Leib Yulis 
Chiddushei Torah manuscript, “by the great lumi-
nary, astute and learned genius… Rabbi Leibish 
Yulis Av Beit Din of the Sebeș congregation…”. 
Chiddushim in Sugiyot: Simanim D’Oreita or 
D’Rabanan, Ye’ush Shelo MiDa’at, and Katan Ochel 
Nevelot.
Upon first page [and in additional places]: “I, the 
author, Yizchak Weiss of Nagyida [Hungary]”. 
Signature upon margin of one of the pages: 
“Avraham Pepper”. 
Rabbi Yehudah Leibush Yulis (1819-1905, Otzar 
HaRabbanim 7290), among the geniuses of 
Hungary, Av Beit Din of Sebeș. Was about to print 
a book of responsa in Halachah written by him [see 
attached material], which was apparently lost in the 
difficult period that followed. [24] Written pages. 
21cm. Good condition [last page in fair condition re-
stored with paper glue]. Stains and wear. 

Opening Price: $500

472. כת"י שו"ת מרבי זאב וולף לייטער
וואלף  זאב  רבי  מהגאון  וחתומות,  כתובות  תשובות  כת"י 

לייטער, זלאזיץ, תרס"ו-תר"ע. 

שינויים רבים מהנדפס בספרו שו"ת בית דוד (וינה תר"ף).

מגדולי  מופלא  גאון  (תרנ"ב-תשל"ד)  לייטר  וולף  זאב  רבי 

גדולי  עם  התכתב  מילדותו,  מפורסם  עילוי  וארה"ב.  גליציה 

שיתמיד  מטשורטקוב  משה  דוד  רבי  מהאדמו"ר  נתברך  דורו, 

בלימודו. בגיל 12 כתב את חיבורו הראשון שו"ת "דברי חכמים". 

גם התשובות הלמדניות שלפנינו, נכתבו עוד לפני הגיעו לגיל 

הברית  לארצות  הגיע  תר"ע.  משנת  ברבנות  כיהן  עשרים. 

(ראה  פיטסבורג.  כאב"ד  כיהן  תרפ"ב  ומשנת  התר"ף  בשנות 

טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.  כתובים, 28.5  עמודים  מצורף). 20  חומר 

כתמי רטיבות, פגיעה קלה עם חסרון בכמה דפים באמצען.

פתיחה: $200
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473. טיוטות מכתבים הלכתיים מרבי אליעזר ליפמן 
פרינץ אל רבי מרדכי שאץ אב"ד סוויסלוביץ

שתי רשימות חידושי תורה (טיוטות למכתבים), מרבי אליעזר 

ליפמן פרינץ. [פרנקפורט-דמיין, תרנ"ו-תרנ"ז]. 

שני המכתבים עוסקים בענין הדלקת נר שבת. המכתב האחד 

נשלח לגאון רבי מרדכי שאטץ רבה של סוויסלוביץ (ליטא), 

"פרנס  בספר  נתפרסמה  שלפנינו  זה  מכתב  על  שתשובתו 

לדורו" מכתב פ"ג (ראה חומר מצורף).

מאד  לי  יקרה  ("אגרתו  רבה  בתקיפות  שנכתב  השני,  המכתב 

מעלתו  אשר  תשובה...  עליה  שאין  לראיה  לי  תהיה  בעבור 

אינו מן המודים על האמת..."), נשלח כנראה לרבי שלמה זלמן 

ברייער או לרבי ראובן פינק, שפרסמו מאמרי פולמוס באותו 

נושא בעתון "Der Israelit", תרנ"ו. ראה "פרנס לדורו" מכתב 

קמ"ה. (חומר מצורף). 

מא־  ,(1835-1915 (תקצ"ה-תרע"ו  פרינץ  ליפמן  אליעזר  רבי 

משטרדם ופרנקפורט, איש עשיר, תלמיד-חכם מופלג ועסקן 

472. Manuscript of a Responsum by 
Rabbi Ze'ev Wolf Leiter 
Handwritten and signed responses, by the Gaon 
Rabbi Ze'ev Wolf Leiter, Zalotzitz, 1906-1910. 
Numerous modifications from what ended up in his 
printed book, the Beit David responsum (Vienna 
1920).
Rabbi Ze'ev Wolf Leiter (1892-1974), outstand-
ing Torah genius, of the leading Galicia and USA 
rabbis. Famous Iluy since childhood, corresponded 
with the great rabbis of his generation, the Admor 
Rabbi David Moshe of Chortkow blessed him with 
diligence in his Torah learning. At age 12 wrote his 
first essay, the “Divrei Chachamim” responsum. 
The scholarly replies in the present manuscript were 
written before he had reached his twenties. Served 
as rabbi since 1910. Moved to the USA during the 
1920’s and served as Av Beit Din of Pittsburg since 
1922. (See enclosed material). 20 written pages, 
28.5cm. Good-fair condition, Moisture stains, light 
damage affecting the center text of some leaves.

Opening Price: $200

473. Halachic Letter Drafts Written 
by Rabbi Eliezer Printz to Rabbi 
Mordechai Shatz Rabbi of Swislovitz
Two biblical novellae notes (letter drafts) written by 
Rabbi Eliezer Lipman Printz. [Frankfurt am Main, 
1896-1897].
Both letters deal with the topic of Shabbat Candle 
lighting. The first letter was sent to the Gaon Rabbi 
Mordechai Shatz, Rabbi of Swislovitz (Lithuania), 
whose answer to the present letter was published in 
the book “Parnass Le-Doro”, letter 83 (see enclosed 
material).
The second letter, which was crafted very sharply 
(“his letter is very important to me since it will 
be a proof that there is no repentance on this… 
and his honor isn’t among those who admit to the 
truth…”), was apparently sent to Rabbi Shlomo 
Zalman Brier or to Rabbi Reuven Fink, who had 
published polemical essays on the topic in “Der 
Israelit” journal, 1896. See “Parnass Le-Doro”, letter 
145. (Material enclosed).
Rabbi Eliezer Lipman Printz, (1835-1915) of 
Amsterdam and Frankfurt, wealthy man, outstand-
ing Torah scholar and public activist. His glosses were 
printed in the Vilna Shas. Constantly corresponded 
on Halachic matters with the leading sages of his 
generation. Bits of those correspondences were pub-
lished in the book “Parnass Le-Doro” (Jerusalem, 
1992). The present letters were not printed there 
and complete the printed material. Five written pages, 
22cm. Dry paper, good-fair condition, light damage on 
the edges. The letters are not signed.

Opening Price: $150

שו"ת  בקשרי  עמד  ווילנא.  בש"ס  נדפסו  הגהותיו  ציבורי. 

התכ־ מאותן  שרידים  דורו.  חכמי  גדולי  עם  ובאגדה  בהלכה 

תשנ"ב).  (ירושלים,  לדורו"  "פרנס  בספר  נתפרסמו  תבויות 

מכתבים אלו שלפנינו לא נדפסו שם ומשלימים את הנדפס. 

5 עמ' כתובים, 22 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, פגיעות קלות 

בשוליים. המכתבים אינם חתומים.

פתיחה: $150
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474. כתב יד חידושים על מסכת ברכות ודרשות על 
התורה

כתב יד, חידושים על מסכת ברכות, דרשות על התורה ולני־

שואין. [שנת תר"ע-תר"ף בערך].

לא מזוהה. חידושים למדניים של תלמיד חכם מופלג. כתיבה 

אוטוגרפית של מחבר בא-בימים, עם הוספות והגהות, מחיקת 

דברים  מזכיר  הוא  הדברים  בתוך  מחדש.  וכתיבתם  קטעים 

ששמע מאביו "הה"צ זצ"ל" [הרב הצדיק, זכר צדיק לברכה], 

פנחס  רבי  הקדוש]  הרב  זקני  [אבי  הה"ק"  "א"ז  בשם  דברים 

מקוריץ.

ורישומים  ולתפלה  לברכה  שמות  רישומי  הפורזץ,  בדפי 

מצב  יבש,  נייר  ס"מ.  כ-32  בצפיפות,  כתובים  עמ'   79 נוספים. 

טוב. נכתב על פנקס חשבונות כרוך שנחתכך ממנו שם החברה 

המודפס בראשי הדפים.

פתיחה: $700

474. Manuscript of Chiddushim on 
Tractate Berachot and Sermons on the 
Torah 
Manuscript of Chiddushim on tractate Berachot, 
sermons on the Torah and wedding sermons [c. 
1910-1920]. 
Unidentified. Erudite Chiddushim by an exalted 
Torah scholar. Autographic writing by an elderly 
author, with additions and glosses, erasures of pas-
sages and rewritings. Throughout the manuscript 
he mentions citations from his father, “the holy 
rabbi, of blessed memory”, in the name of “my holy 
forefather” Rabbi Pinchas of Koritz. 
First pages of book contain listing of names for 
blessing and prayer as well as additional notations. 
79 crowdedly written pages, approx. 32cm. Dry paper, 
good condition. Written upon bound ledger in which top 
part of page where company name was printed is cut off.

Opening Price: $700

475. כת"י שו"ת וחידושים – בריסק, תרנ"ו-תרנ"ט
והדרנים,  הש"ס  על  חידושים  מחברת  כת"י,  מחברות  שתי 

בריסק, תרנ"ו-תרנ"ט. ומחברת שו"ת.

ההדרנים נאמרו בעיר בריסק בבית המדרש של ר' נתן טושפיר, 

ששימש  נראה  הדברים  מתוך  הכותב,  מיהו  לנו  ידוע  [לא 

מדרש].  בית  באותו  בחברת-ש"ס  שיעור  כמגיד  כנראה 

לו  שכתב  תורה  חידושי  שונים,  רבנים  בשם  דברים  מובאים 

"חתני השנון הר"י ב--- נ"י". אמו של הרב הכותב, "שיינה חיה" 

נפטרה בשנת תר"ך (1860). במחברת השו"ת הוא מתכתב עם 

ידידיו הרבנים: רבי איסר יהודה רב דק"ק לונא, רבי אברהם 

צבי קאפלאוויץ רב דק"ק זעלווע, רבי ישראל שלאמאוויץ רב 

דק"ק אמסטיבאווע.

בזכרון  לי  שנשאר  מה  "חד"ת  שונה  בכ"י  חידושים  עו  בדף 

עמ'   147 בואלקוביסקי".  ר"מ  שלמה  ר'  הרב  מורי  מאבי 

טוב.  מצב  משובח,  נייר  ס"מ.  כ-21  כתובים.  עמ'   19 כתובים; 

דפים ריקים בסוף המחברות. כריכות מקוריות בלויות.

פתיחה: $1200

475. Manuscript of Responsa and 
Chiddushim – Brisk, 1896-1899
Two handwritten notebooks; notebook of 
Chiddushim on the Shas and the declarations which 
are recited upon completion of learning of a trac-
tate, Brisk, 1896-1899; and notebook of responsa.
The declarations recited upon completion of learn-
ing a tractate were said in the city of Brisk in the 
Beit Midrash of Rabbi Natan Toshpir. Apparently, 
the author taught Gemara in that Beit Midrash. 
The notebook contains citations by various rabbis, 
Chiddushei Torah written to him by “my clever 
son-in-law Rabbi Y. Bereshkovski”. Mother of the 
author, Shaina Chaya, passed away in 1860. In the 
responsa notebook he corresponds with his rab-
binic associates: Rabbi Iser Yehudah rabbi of Luna, 
Rabbi Avraham Zvi Kaplavitz rabbi of Zelva, Rabbi 
Yisrael Shlamavitz rabbi of Amstibava. 
Leaf 76 contains Chiddushim in different hand-
writing “Chiddushei Torah from my father 
and mentor Rabbi Shlomo, Rosh Mativta in 
Volkowisk”. 147 written pages; 19 written pages. 
Approx. 21cm. High quality paper, good condition. Blank 
leaves at end of notebooks. Original worn bindings. 

Opening Price: $1200
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476. כת"י חידושי סוגיות - רבי אברהם דייטש 
מצילץ

כתב יד, חידושי תורה, חידושי סוגיות ודרשות מגדולי הונג־

ריה ומורביה, [שנות התק"ע].

בק"ק  מצוין  דיין  המפורסם  הגאון  אאמ"ו  "בשם  חידושים 

צילטץ מו"ה מרדכי"; "בשם הגאון מהרש"ך"; "מהגאון מהר"י 

מו"ה  הגדול  "מהגאון  חיים";  מו"ה  "מהגאון  מפראג";  דרשן 

מרדכי בנעט אב"ד דק"ק נ"ש"; "מה שחידש אדמ"ו מ"ה משה 

אב"ד  פרענקעל  ברוך  מו"ה  הגדול  הגאון  הרב  "בשם  וו"פ"; 

דק"ק לייפניק", ועוד. 

דייטש".  "אברהם  בשמו  הכותב  חותם  סוגיות  הרבה  בסיומי 

בעמוד   .(1819) תקע"ט"  "שנת  התאריך  מופיע  אחד  במקום 

"הק'  חתימתו  עם  "אברהם",  באקרוסטיכון  שיר  הראשון 

אברהם דייטש מק"ק צילטץ".

רבי אברהם דייטש, בנו של רבי מרדכי מרבני צילץ (שנפטר 

זאהרוי  אב"ד  דייטש  דוד  רבי  של  ואחיהם  תקע"ג),  בשנת 

476. Chiddushei Sugiyot Manuscript – 
Rabbi Avraham Deitsch of Zülz 
Manuscript of Chiddushei Torah, Chiddushei 
Sugiyot and sermons by Torah giants of Hungary 
and Moravia [1810’s].
Chiddushim “in the name of the famous genius, 
outstanding Dayan in Zülz Rabbi Mordechai”; 
“in the name of the Maharshach" [Rabbi Shlomo 
Ben Avraham HaCohen]; “by the Ga’on Rabbi Y. 
Darshan of Prague”; “by the Ga’on Rabbi Chaim”; 
“by the great Ga’on Rabbi Baruch Frankel Av Beit 
Din of Leiffnik”, and more. 
The author signs his name “Avraham Deitsch” at 
the end of many Sugiyot. In one place “year 1819” 
appears. The first page contains a poem with the 
acrostic “Avraham”, with his signature “Avraham 
Deitsch of Zülz”. 
Rabbi Avraham Deitsch, son of Rabbi Mordechai, 
among the rabbis of Zülz (who passed away in 
1813), and brother of Rabbi David Deitsch Av Beit 
Din of Zaharoy, disciple of the Chatam Sofer, and 
Rabbi Yisrael Deitsch (see next item).Approx. 59 
written pages. Good condition. Original worn binding. 

Opening Price: $1200

בייטען (ראה  אב"ד  דייטש  ישראל  ורבי  סופר,  החתם  תלמיד 

מקורית,  כריכה  טוב.  מצב  כתובים.  עמ'  כ-59  הבא).  פריט 

בלויה.

פתיחה: $1200

477. כתב יד - שיר הספד על רבי ישראל דייטש
דברי נהי, כתב יד, הספד "על מות אדונינו מורינו ורבינו גאון 

עוזנו... הרב המאור הגדול... אשר ישב על כסא ההוראה בק"ק 

 .[?1853 [תרי"ג?  זצ"ל...".  דייטש  ישראל  כמה"ו  בייטעהן 

הספד בצורת שיר ארוך, בן 52 בתים.

(פרוסיה),  בייטעהן  אב"ד  (תק"ס-תרי"ג),  דייטש  ישראל  רבי 

בנו של רבי מרדכי אב"ד צילץ ואחיו של רבי דוד דייטש אב"ד 

מהלוחמים  קודם).  פריט  (ראה  סופר  החתם  תלמיד  זאהרויא 

סופר",  ה"כתב  בעל  עם  שו"ת  בקשרי  עמד  הרפורמה,  נגד 

שמכנהו באחת מתשובותיו "לוחם מלחמת ה' שערה". דרשו־

תיו בעברית וגרמנית נדפסו בספר זרע ישראל (גליויץ תרט"ו). 

[14] עמ' כתובים. 17 ס"מ. מצב טוב. כרוך במעטפת נייר. 

פתיחה: $200

477. Manuscript – Lamentation for 
Rabbi Yisrael Deitsch 
Manuscript of lamentation, eulogy “upon the 
demise of our rabbi and mentor… the great lumi-
nary… Dayan in Beiten, Rabbi Yisrael Deitsch…”. 
[1853?]. Eulogy in the form of a lengthy poem, con-
sisting of 52 stanzas. 
Rabbi Yisrael Deitsch (1800-1853), Av Beit Din of 
Beiten (Prussia), son of Rabbi Mordechai Av Beit 
Din of Zülz and brother of Rabbi David Deitsch Av 
Beit Din of Zaharoy disciple of the Chatam Sofer (see 
previous item). Among the protesters of the reform 
movement, corresponded with the Ktav Sofer, who 
refers to him in one of his responses as “G-D’s war-
rior”. His sermons in Hebrew and German were 
printed in the book Zera Yisrael (Gliwice 1855). [14] 
written pages. 17cm. Good condition

Opening Price: $200

476477
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478. כתב יד - שו"ת וחידושים - רבי יצחק רוזנברג
יצחק  רבי  מאת  סוגיות,  וחידושי  ותשובות  שאלות  יד,  כתב 

רוזנברג אב"ד האידו-האדאז. 

הלכות,  פסקי  סוגיות,  חידושי  ארוכות,  למדניות  מערכות 

והעתקי תשובות בהלכה ששלח לרבנים שונים, בכתב ידו של 

את  גם  הוסיף  מכתבים  העתקות  [בשתי  רוזנברג  יצחק  רבי 

חתימת ידו]. חלקים מכתב היד נדפסו בספריו "גבורות יצחק" 

(תשכ"ב, תשס"ב), וחלקים אחרים כנראה לא נדפסו. 

שער מצויר "שו"ת מר' יצחק רוזנברג, תרס"א לפ"ק".

הגאון רבי יצחק רוזנברג (תר"ך-תש"ד, אוצר הרבנים 11028). 

בנו  יצחק".  "גבורות  בעל  הונגריה.  רבני  מגדולי  וצדיק,  גאון 

של רבי יוסף יוזפא רוזנברג אב"ד פישפיק-לאדאני (הונגריה) 

תלמידי  גדולי  של  תלמידם  הזהב".  ורביד  יוסף  "יד  ומחבר 

החת"ס, חתנו של רבי ברוך ליכטנשטיין בנו של הגאון הנודע 

כאב"ד  שנה  שישים  כיהן  מקולומיא.  ליכטנשטיין  הלל  רבי 

אליה  באוסטריה,  נפטר  שבהונגריה.  האידו-האדאהז  העיר 

הוגלה עם קהילתו על ידי הנאצים, הי"ד. כ-380 עמ' כתובים. 

דפים.  במספר  גסים  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   27

דפים מנותקים. כריכה מנותקת ובלויה. רישומים בדף המגן.

פתיחה: $700

478. Manuscript – Responsum and 
Novellae – Rabbi Yitzchak Rosenberg 
Manuscript, responsum and novellae by Rabbi 
Yitzchak Rosenberg, Rabbi of Hajduhadhaz.
Lengthy scholarly processes, Talmudic novellae, 
Halachic rulings, and copies of Halachic responses 
sent to various rabbis, in Rabbi Yitzchak Rosenberg’s 
handwriting [he has added his signature to two of the 
copied letters]. Parts of the manuscripts were printed 
in his books “Gevurot Yitzchak” (1962, 2002), and 
other parts were apparently never printed.
Illustrated title page “Responsum by Rabbi Yitzchak 
Rosenberg, 1902”.
The Gaon Rabbi Yitzchak Rosenberg (1860-1944, 
Otzar Ha-Rabbanim 11028). Righteous Torah 
genius, of the leading sages of Hungary. Author of 
the “Gevurot Yitzchak”. Son of rabbi Yosef Yozfa 
Rosenberg Rabbi of Püspökladány (Hungary) 
author of the “Yad Yosef Ve-Ravid Ha-Zahav”. 
Disciple of the greatest Chatam Sofer’s disciples, 
son in law of Rabbi Baruch Lichtenstein son of the 
famous Gaon Rabbi Hillel Lichtenstein of Kolomea. 
Served as Rabbi of Hajduhadhaz, Hungary, for sixty 
years. Passed away in Austria, where he was exiled 
with his community by the Nazis. About 380 written 
pages. 27cm. Good-fair condition. Stains, gross tears 
on some of the leaves. Detached leaves. Detached and 
worn binding. Captions on the Forzats page.

Opening Price: $700

479. חידושי תורה ומכתבי תורה - רבי יחיאל 
קמינסקי מאוזרקוב-קאליש

דפי חידושי תורה והעתקות מכתבי תורה. רבי יחיאל קמינס־

קי. תר"ף-תר"ץ בערך.

מאיר  משה  רבי  נעורי"  "אלוף  ורבו  מורו  בשם  חידושים 

"מו"ה  אחיו  בשם  חידושים  אוזראקאוו,  מרבני  [לאנצינסקי] 

איסר  ישראל  לרבי  מכתב  מזדונסקא-וואליא".  אריה  צבי 

[פייגנבוים] עורך ה"שערי תורה", ועוד. הכותב חותם "יחיאל 

ברמ"נ קאמינסקי". 

יליד  וחסיד,  למדן  קמינסקי,  נחום  משה  רבי  בן  יחיאל  רבי 

אוזרקוב, התגורר בקאליש וערך שם בשנת תרפ"ח את הספר 

"תורת צבי" מרבי צבי נחום פרנקל והוסיף בו חידושים משלו 

[כפי שמופיע בשער הספר - ראה חומר מצורף]. פרסם מחידו־

שיו גם בקובץ "שערי-תורה" [חלק י"ב, שנת תרפ"ב, חוברות: 

א', ד', ו']. כ-15 דף, כ-20 ס"מ. מצב גרוע, פגעי רטיבות ועובש.

פתיחה: $200

479. Torah Novella and Letters 
– Rabbi Yechiel Kaminsky of 
Ozorkow-Kalisch 
Leafs of Torah novella and copies of Torah letters. 
Rabbi Yechiel Kaminsky. C. 1920-1930.
Novella in the name of his teacher and rabbi Rabbi 
Moshe Meir [Lanchinsky] of Ozorkow, novella in 
the name of his brother Zvi Aryeh of Zdunska-Vola. 
A letter to Rabbi Yisrael Isser [Feigenbaum] editor 
of Sha'are Torah etc. The writer signs Yechiel ben R' 
M. N. Kaminsky.
Rabbi Yechiel son of Rabbi Moshe Nachum 
Kaminsky, a scholar and chassid, was born in 
Ozorkow and lived in Kalisch where in 1928, he 
edited his book Torat Zvi from Zvi Nachum Frankel 
wherein he added his own novella [as appears on 
the title page of the book – see attached material]. 
He also publicized some of his novella in Sha'arei 
Torah [Part 12, 1922, Booklets 1, 4, 6]. C. 15 leaves, 
c. 20cm. Poor condition, moisture and mildew damage.

Opening Price: $200
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481. כת"י על "אתין" שבתורה - מחבר לא ידוע
כרך כתב-יד המכיל מספר חיבורים ורשימות. מחבר לא ידוע, 

התר"ץ  בשנות  בארץ-ישראל,  נכתב  [כנראה,  אשכנזי  כת"י 

בערך, ע"י אדם בא-בימים שכתב-ידו רועד].

החיבור העיקרי בכרך זה הוא "דיקדוקי תורה", מפתח וליקוט 

קידושין  בגמרא  [ראה  שבתורה.  "אתין"  כל  לדרוש  ביאורים 

'אתין'  כל  דורש  היה  העמסוני  "נחמיה   - מא  קמא  בבא  נז, 

לו  אמרו  פירש.  תירא'  אלהיך  ה'  ל'את  שהגיע  כיון  שבתורה, 

תלמידיו, רבי! כל אתין שדרשת מה תהא עליהם? אמר להם, 

כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך קבלתי על הפרישה. עד 

שבא רבי עקיבא ולימד 'את ה' אלהיך תירא', לרבות תלמידי 

חכמים"]. בנוסף נכתבו כאן חידושים שונים, מפתח לספרייתו 

של בעל כתה"י ומילון לתרגום מארמית ועברית ליידיש. בדפי 

וללימוד  והצלחה,  לרפואה  לתפילה,  שמות  רישומי  הפורזץ 

לעילוי נשמה. [199] עמ', פורמט צר וארוך. 49X20 ס"מ. מצב 

טוב, כריכת בד בלויה. המחברת עם שרוך פשתן קשור על כל 

הדפים ומוטבע בחותמת שעוה נוטריונית.

פתיחה: $200

482. שלש מחברות כתב-יד
שלש מחברות כתב-יד משני מחברים. 

1. מחברת כת"י המכילה חידושים למדניים [22 עמ'], (שער 

מאויר עם חתימת הכותב: "אברהם מנחם מענדיל שטשעט־

שינסקי מדאמביע"). 

היד  "חכמת  מספר  ליידיש  קטעים  תרגום  עם  2. מחברת 

והפרצוף". 

מליצות  דרשות,  מכתבים,  העתקי  המכילה  כת"י  3. מחברת 

בלאך  יוסף  מאת  ועוד,  בתלמוד  חידות  מאמרים,  ושירים, 

[סופר סת"ם]. [כ-100 עמ'].

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

480. מחברת ליקוטים מגדולי החסידות ופתגמים
החסידות  גדולי  בשם  והנהגות  תורה  דברי  ליקוטי  כת"י 

מפרי־ מאיר  רבי  מסאווראן,  הרה"ק  מזידיטשויב,  (מוהרצ"ה 

מישלן, רבי דוד מזאבילטוב). פתגמים ודברי חכמה. כ-17 עמ' 

כתובים. 20.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

481. Manuscript on the Meanings of 
the Word “Et” in the Bible – Unknown 
Author
Manuscript volume containing several essays and 
notes. Unknown author, Ashkenazi handwriting 
[apparently written in Eretz Israel around 1930, by 
an elderly author with a shaky handwriting].
This volume’s main essay is about biblical gram-
mar, an index and compilation of the contex-
tual meaning of all the “Et” used in the Bible. [See 
Gemara Kidushin 57, Baba Kama 41 – “Nechemia 
Ha-Amsoni interpreted every “Et” in the Bible]. 
Additional novellae were written in this pres-
ent manuscript, an inventory of the books in the 
author’s library and an Aramaic-Hebrew-Yiddish 
dictionary. There are names quoted on the forsatz 
pages to be mentioned in prayers for healing, suc-
cess, and elevation of souls. [199] pages, long and 
narrow format. 20X49cm. Good condition, worn cloth 
binding. The notebook has a tied flax thread on all 
leaves stamped with a wax seal.

Opening Price: $200

480. Notebook of Collected Writings 
and Sayings of Chassidic Leaders 
Handwritten collected words of Torah and ways of 
conduct in the name of Chassidic leaders (Rebbe 
of Zhidachov, Rebbe of Savran, Rebbi Meir of 
Premishlan, Rebbe David of Zablodove). Sayings 
and words of wisdom. C. 17 written pages. 20.5cm. 
Very good condition. 

Opening Price: $120480481482
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482. Three Handwritten Notebooks 
Three handwritten notebooks by two authors. 
1. Handwritten notebook which consists of eru-
dite Chiddushim [22 pages], (illustrated title page 
signed by author: “Avraham Menachem Mendel 
Shtshetshinski of Dambia”). 
2. Booklet with a Yiddish translation of passages 
from the book Chochmat HaYad VeHaPartzuf 
[wisdom of the palm and face]. 
3. Handwritten notebook which contains copies 
of letters, sermons, poetic phrases and poems, ar-
ticles, riddles on the Talmud and more, by Rabbi 
Yosef Bloch [scribe]. [Approx. 100 pages]. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120

483. מכתב וקונטרס חידושי תורה מרבי אליקים 
געציל הורביץ

מכתב חתום וקונטרס תשובות להערות על ספרו, מהגאון רבי 

אליקים געציל הלוי איש הורוויץ. מינסק, תרפ"ט (1929).

רבי אליקים געציל איש הורביץ בן רבי יצחק אב"ד ראדוויל־

שוק, נולד בקלם בשנת תרל"ג. מחבר הספרים "כבוד חכמים", 

עם  שו"ת  בקשרי  עמד  ירושלים".  ו"זכרון  המצוה"  "תורת 

גדולי דורו המהרש"ם, האדר"ת, רבי משה נחום ירושלימסקי 

מהגאון  הערות  קונטרס  נדפס  המצוה"  "תורת  בספרו  ועוד. 

בשמו  דברים  האדר"ת  מביא  אורח"  "עובר  בספר  האדר"ת. 

(ראה חומר מצורף). 11 עמ'. 18.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $150

483. A Letter and Pamphlet of Torah 
Novella by Rabbi Elyakim Getzel 
Horowitz 
A signed letter and pamphlet of responses to com-
ments on his book, by Rabbi Elyakim Getzel HaLevi 
Ish Horowitz. Minsk, 1929.
Rabbi Elyakim Getzel HaLevi Ish Horowitz son 
of Rabbi Yitzchak Rabbi from Radvilishok was 
born in Kelm in 1873. He wrote the books Kevod 
Chachamim, Torat HaMitzvah and Zichron 
Yerushalayim. Exchanged responsa with the lead-
ing scholars of his generation: The Maharsham, 
The Aderet, Rabbi Moshe Nachum Yerushalimsky 
etc. A pamphlet of comments by the Aderet are 
printed in his book Torat HaMitzvah. The Aderet 
writes things in the name of Rabbi Horowitz in his 
book Over Orach (see attached material). 11 pages. 
18.5cm. Good condition, stains.

Opening Price: $150

484. דרוש לקבלת התורה ומכתב - מאד (הונגריה)
(הונגריה).  ה'-מאד  התורה,  לקבלת  דרוש  ומכתב,  כת"י  דף 

סיון תרצ"א. 

הקטן" (קליין)  מהכותב "שמואל  מעניין  מכתב  הדרוש  בסוף 

עם  התורה  את  לקבל  ("ותזכו  השבועות  לחג  ברכות  להוריו. 

הפסולת, כי מפסולתן של לוחות נתעשר משה...") ופרטים על 

תנאי החיים של לומדי התורה בעיר ה'מאד. 29.2 ס"מ. כתיבה 

נאה, מצב טוב, סימני קפלים.

פתיחה: $100

484. Homiletic for the Receiving of 
the Torah and a Letter
Handwritten leaf and letter, a homiletic for the 
receiving of the Torah, Mad (Hungary). Sivan 1931.
Interesting letter at the end of the interpretation by 
the author, “the young Shmuel” addressed to his 
parents. Blessings for the Festival of Shavuot (“and 
May you receive the Torah with the 'waste', for 
Moshe became wealthy through the remains of the 
Tables’ engravings…”) and details on the lifestyle of 
the Torah scholars living in Mad. 29.2cm. Fine writ-
ing, Good condition, folding marks.

Opening Price: $100                    483

484
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485. מחברות שיעורים מראשי הישיבות
מראשי  שיעורים  והעתקות  רשימות  כתב-יד,  מחברות  אוסף 

הישיבות בליטא ובארץ-ישראל. [תרצ"ט-תש"ה בערך].

"שעורי הגאון רבד"ב שליט"א [רבי ברוך דוב בער מקמניץ], 

כפי שנכתבו ע"י חתן הר"ר ליב דון-יחיא"; "חידושים על מסכת 

קונסטאד",  רבי  מפי  ששמעתי  עצים,  הגוזל  פרק  קמא  בבא 

[רבי ברוך קונדשטאט, ראש ומייסד ישיבת קול תורה] משנת 

תש"ה; שיעורי הגאון ר' נפתלי [טרופ] זצ"ל על מסכת נדרים, 

עם שעורים מהגרי"ז סולובייציק שליט"א ומהגאון רבי חיים 

סולובייציק זצ"ל "נעתק ממחברת של ר' משה שמואל שפירא 

מבריסק,  הגרי"ז  של  שיעורו  משומעי  [שהיה  ביאליסטוק" 

בן-דודו]. מצורף קונטרס במכונת כתיבה של חידושי הגר"ח 

על מסכת יבמות. סה"כ 3 מחברות ומספר קונטרסים, כ-90 דף 

כתובים. גודל ומצב משתנים. כללית מצב טוב.

פתיחה: $180

485. Notebooks of Shiurim by Rashei 
Yeshivot 
Collection of handwritten notebooks, listings and 
copies of Shiurim by Rashei Yeshivot in Lithuania 
and in Eretz Israel [c. 1939-1945]. 
“Shiurim of the Ga’on Rabbi Baruch Dov Ber of 
Kamenitz, as written by the son-in-law of Rabbi 
Leib Don-Yichyeh”; “Chiddushim on Bava Kama 
Tractate Perek HaGozel Eitzim, which I have heard 
from Rabbi Konstadt”, [Rabbi Baruch Konstadt, 
founder of the Kol Torah Yeshiva] 1945; Shiurim of 
Rabbi Naftali [Trop] on Nedarim Tractate, including 
Shiurim by Rabbi Yitzchak Ze'ev HaLevi Soloveitchik 
and Rabbi Chaim Soloveitchik “copied from 
the notebook of Rabbi Moshe Shmuel Shapiro 
Bialystock“ [participant in the Shiur of his cousin, 
Rabbi Yitzchak Ze'ev HaLevi of Brisk]. Attached is 
a typewritten pamphlet of Chiddushei Rabbi Chaim 
on Yevamot Tractate. Total of 3 notebooks and a number 
of pamphlets, approx. 90 written leaves. Various sizes and 
conditions. Generally good condition. 

Opening Price: $180

486. שיעורים מראשי ישיבות ליטא - שתי מחברות
במסכתות  סוגיות  חידושי  מזוהה,  לא  מכותב  מחברות  שתי 

גדולי  מאת  ושיעורים  חידושים  הדברים  בין  ונדרים.  גיטין 

ראשי ישיבות ליטא: "ר' ועלבלא מבריסק" [מרן הגרי"ז - רבי 

רבי  הגאון  [אביו  זצ"ל"  "מהגר"ח  סולובייציק],  זאב  יצחק 

איצל'ה  [ר'  איצל..."  ר'  בשם  ששמעתי  "מה  מבריסק],  חיים 

דוב  ברוך  רבי  והגאון  טרופ,  נפתלי  רבי  הגאון  פוניבז'ער], 

ליבוביץ. 2 מחברות, כ-100 עמ' כתובים. 20 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

486. Shiurim by Rashei Yeshivot of 
Lithuania – Two Notebooks  
Two notebooks by an unidentified writer, 
Chiddushei Sugiyot on tractates Gittin and 
Nedarim. Includes Chiddushim and Shiurim by the 
greatest of the Lithuanian Rashei Yeshivot: “Rabbi 
Velveleh of Brisk [the Ga’on author of the Beit 
HaLevi], “The Ga’on Rabbi Chaim of Brisk", “that 
which I have heard in the name of Rabbi Itzel…” 
[Rabbi Itzele Ponevezher], the Ga’on Rabbi Naftali 
Trop, and the Ga’on Rabbi Baruch Dov Leibowitz.
2 notebooks, approximately 100 written pages. 20cm. 
Good condition. 

Opening Price: $150

485486
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487. דפי סטנסיל - שיחות רבי ירוחם ממיר, תרצ"ה
ירוחם ליבוביץ  רבי  כת"י בסטנסיל, משיחות  מהדפסת  דפים 

בישיבת מיר, י"ג-ט"ז אלול תרצ"ה.

מאמרים אלו שנאמרו באלול האחרון לחיי רבי ירוחם, נדפסו 

תרצ"ט)  (ווילנא,  מאמרים"  ב"חבר  רבים  עריכה  בשינויי 

וב"דעת חכמה ומוסר" חלק ב', (ניו-יורק, תשכ"ט).

שיטת  על  מדבר  הוא  אלול,  י"ג  מתאריך  הראשון  במאמר 

ש"זה  נפש  במסירות  דגלה  נושאי  ע"י  שהופצה  ה"חסידות", 

וכיון  שמים,  לשם  היתה  כוונתם  איך  מייסדיה,  על  לנו  מורה 

שהיה זה לשם שמים הרי זהו תורה הקדושה, ותוה"ק הרי כל 

תג ותג שלה... מחייב מסירות נפש". בהמשך דבריו הוא מדבר 

את  להחדיר  מסלנט  ישראל  רבי  של  נפשו  מסירות  על  כנ"ל, 

ענין לימוד המוסר. 10 עמ' כתובים, בהדפסת סטנסיל סגולה. 

35.5 ס"מ. מצב טוב-מאד, סימני קיפול. נדיר.

פתיחה: $120

487. Stencil Leaves – Words by Rabbi 
Yerucham of Mir, 1935 
Stencil printed handwritten leaves of Rabbi 
Yerucham Leibovitz’s teachings at the Mir Yeshiva, 
Fall 1935. 
Those words were delivered on the last Elul of 
Rabbi Yerucham's life and were later printed with 
numerous editing modifications in the “Hever 
Ma’amarim” (Vilna, 1939) and in the “Da’at 
Chochma Ve-Musar” Vol. 2, (New York 1969).
The first essay from September 11th, 1935 deals 
with the ideology of “Chassidut” which was spread 
by its leading figures with great Mesirut Nefesh and 
“this tells us how [the founders of Chassidut] acted 
for Hashem’s sake and since they acted that way, 
this is the holy Torah and the holy Torah’s every 
apostrophe… requires Mesirut Nefesh”. His words 
on Mesirut Nefesh continue with the example of 
Rabbi Israel of Salant who did everything he could 
to introduce the learning of Musar. 10 written pages, 
purple stencil print. 35.5cm. Very good condition, fold-
ing marks. Rare. 

Opening Price: $120

488. שו"ת מרבי אברהם לוויסון - ליטוגרפיה של 
כתב יד עם חתימה מקורית 

הכנסת,  בית  בנין  ריבית,  בדיני  הלכתיות,  ותשובות  שאלות 

של  ליטוגרפי  דפוס  לוויסון.  אברהם  מרבי  וחליצה,  נדרים 

כת"י עם תיקונים וחתימת המחבר בכת"י מקורי. 

הק'  הכותב  "מאת  הקדשה]  [או  חתימה  הראשון  בעמוד 

אברהם בן לא"א הר' שבתי לעויססן".

רב  הולנד,  מרבני   ,(535 הרבנים  (אוצר  לוויסון  אברהם  רבי 

גדול בתורה ובחכמה, בתרפ"ו רב בפריזלנדן ובתרצ"ו נתמנה 

טוב,  מצב  ס"מ.   34.5 עמ',   23 בשואה.  נספה  בליוורדן,  לרב 

פגיעות קלות בשולי הדפים.

פתיחה: $120

488. Responsa by Rabbi Avraham 
Levison – Lithograph of Manuscript 
with Original Signature 
Halachic responsa, in laws of interest, construc-
tion of synagogue, oaths and Chalitzah, by Rabbi 
Avraham Levison. Lithographic print of manu-
script including author’s corrections and signature 
in original handwriting. 
Upon first page signature [or inscription] “by the 
author, Avraham son of Rabbi Shabtai Levison”. 
Rabbi Avraham Levison (Otzar HaRabbanim 
535), among the rabbis of Holland, great rabbi in 
Torah and wisdom, served as rabbi in Friesland in 
1926 and was appointed rabbi of Livarden in 1936, 
perished in the Holocaust. 23 pages, 34.5cm. Good 
condition, minor damage to page margins. 

Opening Price: $120

487488



242 | מרץ 2011

490. מחברת דרשות והעתקות של רבי אריה לוין
המפורסם  הירושלמי"  "הצדיק  של  ידו  בכתיבת  מחברת 

התרע"ט-תרפ"א  משנות  (תרמ"ה-תשכ"ט)  לוין  אריה  רבי 

.(1919-1921)

במקו־ שנשא  והספדים  דרשות  1. רישום  כוללת:  המחברת 

בשבתות  שאמר  דרשות  תרע"ט-תרפ"ג,  בשנים  שונים,  מות 

הדרשות:  בין  חמה".  "זהרי  המדרש  בבית  נוראים  ובימים 

489. כת"י חידושי תורה בשם רבי משה אהרן 
מקעלם

מטעלז  משד"ר  נחמד  דבר  "שמעתי  תורה.  חידושי  כת"י,  דף 

הדף  של  השני  מצדו  מקעלם...".  נ"י  אהרן  משה  ר'  בנו  בשם 

יששכר  ב"ר  משה  רבי  של  בעלות  רישומי  מספר],  [שנתלש 

בער (העשעלזאהן) מקורשאן הסמוך לק"ק שאוועל.

(תרל"ה- רזניק-עפשטיין  אהרן  משה  רבי  הצדיק  הגאון 

ותלמיד  טעלז  ישיבת  תלמיד  המוסר,  תנועת  מגדולי  תשי"ז), 

צאריצין  ובעיר  ליטא  בעיירות  ברבנות  כיהן  מקלם.  הסבא 

(סטלינגרד), עלה לארץ ישראל בשנות התר"ף. ראה אודותיו 

חומר מצורף. 1 עמ' כתוב בצפיפות, 22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

490. Notebook of Sermons and Copies 
by Rabbi Aryeh Levin 
Handwritten notebook by the famous “Jerusalemite 
Tzadik” Rabbi Aryeh Levin (1885-1969) from the 
years 1919-1921. 
The notebook includes:
1. Listing of sermons and eulogies which he deliv-
ered in various places, between the years 1919-1923. 
Sermons which he delivered on Shabbat and High 
Holy Days in the Zaharei Chama Beit Midrash. 
Among the sermons: “Words of inspiration which 
I said in 1921, in a prayer service for all members 
of our Holy Land for our brethren in Poland and 
the Ukraine, in the Etz Chaim Talmud Torah lo-
cated in Machaneh Yehudah”. “That which I have 
said in the eulogy for the dear young man… in the 
Etz Chaim courtyard… prior to his death”.
2. Copy of replies from the manuscript of Rabbi 
Avraham Avli Passveler chief Av Beit Din of Vilna. 
(Recently printed in the Tiferet Refa’el memorial 
book, according to his original manuscript which 
was in Rabbi Aryeh’s possession). 

489. Handwritten Torah Novella in 
the Name of Rabbi Moshe Aharon of 
Kelm
A handwritten leaf, Torah novella. "I heard a nice 
thing from a messenger from Telz in the name of 
his son Rabbi Moshe Aharon of Kelm…". On the 
other side of leaf [ripped from a book], owners' 
inscriptions of Rabbi Moshe son of Yissachar Ber 
(Heshelzohn) of Kurshan near Shavl.
Rabbi Moshe Aharon Resnik-Epstein (1875-1957), a 
prominent rabbi of the mussar movement, a student 
of Telz Yeshiva and a disciple of the "grandfather of 
Kelm". Served in the rabbinate of Lithuanian cities 
and in Stalingrad. Immigrated to Eretz Yisrael in 
the 1920's. See attached material. 1 page closely writ-
ten, 22cm. Good condition. 

Opening Price: $100

"התעוררות שאמרתי בשני בתרא שנת תרפ"א, בתפלת ציבור 

כללי לכל אנשי אה“ק לצרת אחינו שבפולין ואוקריינא. בת"ת 

"מה  יהודה].  במחנה  חיים  עץ  תורה  [בתלמוד  במח"י"  ע"ח 

חיים  בעץ  הת"ת  במגרש  היקר...  הבח'  על  בהספד  שאמרתי 

מחנה יודה... לפני מיטתו".

ראב"ד  פאסוולר  אבלי  רבי  של  מכת"י  תשובות  2. העתקת 

ווילנא. (נדפסו לאחרונה בספר הזכרון "תפארת רפאל", עפ"י 

כתב ידו המקורי שהיה אצל רבי אריה).

3. העתקות של תקנות המלמדים בקראקא מאת הב“ח זצ“ל.

תלמידים  עם  לוין,  אריה  רבי  של  חתומים  4. הסכמים 

שהורחקו מן הת"ת להחזירם.

כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   17X20.5 כתובים.  עמ‘  כ-24 

דפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $800

3. Copies of teaching regulations at Krakow by the 
Bach [Bayit Chadash – Rabbi Yoef Sirkish].
4. Signed agreements of Rabbi Aryeh Levin, in-
cluding list of students expelled from the Talmud 
Torah. 
Approx. 24 written pages. 17X20.5cm. Good-fair con-
dition. Stains. Detached leaves. Without binding. 

Opening Price: $800

489
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491. כת"י דרשות מרבי ישראל שינקמאן
כת"י רבי ישראל שיינקמאן. דרשות שנאמרו בארצות הברית 

הספרים  וסיומי  הכריכה  בדפי  נכתבו  תרע"ז-תרע"ט.  בשנות 

"צדה לדרך" ו"שערי תשובה", ווארשא, תר"ם 1880.

חותמות רבי ישראל שיינקמאן. דרשה לשבת תשובה עטר"ת 

הבית  לחנוכת  דרשה  נויארק.  סלוצק,  אנשי  בחברת   (1917)

ישראל  מארץ  ספרים  הוצאת  בדין  רישום  סיטי.  באטלנטיק 

לחו"ל. ועוד. 

וואלוזין  סלבודקה,  ישיבות  תלמיד  שיינקמאן,  ישראל  רבי 

ואיישישוק, כיהן מצעירותו כמגיד מישרים בפוניבז' ובקובנא. 

ס"מ.  כתובים, 18  עמ'  כ-8  סיטי.  באטלנטיק  ואב"ד  כרב  כיהן 

מצב בינוני. הספרים במצב גרוע.

פתיחה: $100

491. Manuscripts of Sermons by Rabbi 
Israel Sheinkman 
Manuscripts by Rabbi Israel Sheinkman. Sermons 
which were given in the USA through the years 
1917-1919. Written in the binding pages and end-
ings of the books “Tzeda La-Derech” and “Sha’arei 
Teshuva”, Warsaw, 1880.
Ink stamps from Rabbi Israel Sheinkman. Sermon 
for Shabbat Teshuva 1917 in presence of the people 
of Slutsk, New-York. A sermon for a home dedica-
tion in Atlantic City. Inscription on the status of 
books leaving Eretz Israel and more. 
Rabbi Israel Sheinkman was a student in the 
Yeshivot of Slabodka, Volozhin and Eishishuk, 
served since youth as a Magid Meisharim at Ponivej 
and Kovna. Served as Rabbi and Av Beit Din in 
Atlantic City. About 8 written pages, 18cm. Fair con-
dition. The books are in poor condition.

Opening Price: $100

492. כתב יד - ספר תרוכין - רבי אהרן מנדל הכהן
מחברת   - הגיטין"  סדרי  לכל  כוללים  דינים   - תרוכין  "ספר 

בכתב ידו של רבי אהרן מנדל הכהן אב"ד קהיר.

כתב היד אינו שלם, ומכיל קטעים ודפי טיוטה משני חיבוריו 

492. Manuscript – Sefer Teruchin – 
Rabbi Aharon Mendel HaCohen 
Sefer Teruchin – General laws for all those who ar-
range gittin – a notebook in handwriting of Rabbi 
Aharon Mendel HaCohen Rabbi of Cairo.
The manuscript is incomplete and contains sections 
and drafts of the two works of Re'em HaCohen 
printed on this topic, Kuntress Agunot (Cairo 1924) 
and Sefer Teruchin (printed in Yad Re'em, Tel Aviv 
1960).
Rabbi Aharon Mendel HaCohen (1866-1927), a 
Torah genius and author, was the Ashkenazi rabbi 
of Cairo for 30 years. He renewed the semicha. See 
Item 581. C. 40 written leaves. 21cm. Fair condition. 
Stains and tears.  

Opening Price: $350

עגונות"  "קונטרס  אלו,  בנושאים  שנדפסו  הכהן,  רא"ם  של 

תל  רא"ם,  יד  בתוך:  (שנדפס  תירוכין"  ו"ספר  תרפ"ד),  (קהיר 

אביב תש"ך).

ספרים.  ומחבר  גאון  (תרכ"ו-תרפ"ז),  הכהן  מנדל  אהרן  רבי 

ה"סמיכה".  ומחדש  שנה  כשלושים  קהיר  של  האשכנזי  רבה 

מצב  ס"מ.   21 כתובים.  דף  כ-40   .581 בפריט  אודותיו  ראה 

בינוני. כתמים וקרעים. 

פתיחה: $350

493. רבי אהרן מנדל הכהן - תפילות בכתב ידו - 
מלחמת העולם הראשונה

אב"ד  הכהן  (הרא"ם)  מנדל  אהרן  רבי  שכתב  תפילות 

[תרע"ז-תרע"ט  קהיר,  קהילתו.  בני  עבור  ידו  בכתב  קהיר 

.[1917-1919

"תפלה לפני ההיכל ביום אחרון של פסח שנת עזר"ת [תרע"ז] 

ישראל"  ארץ  בגבול  הישראלי  לצבא  "תפלה   ◆ המלחמה". 

(נכתבה עבור חיילי הגדודים העבריים בצבא הבריטי ששהו 

ותפילה  תרע"ט,  כסליו  כ"ד  ליום  תפילה  סדר   ◆ במצרים). 

נוספת.

ספרים.  ומחבר  גאון  (תרכ"ו-תרפ"ז),  הכהן  מנדל  אהרן  רבי 

ה"סמיכה".  ומחדש  שנה  כשלושים  קהיר  של  האשכנזי  רבה 

[5] עמ' כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

491
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494. אוסף מחברות כתב-יד - רבי אברהם פרינס
גרונינגן  אב"ד  פרינס  אברהם  רבי  בכתב-יד  מחברות  אוסף 

(הולנד).

רשימות  המחברות  מן  בכמה  שונים.  בנושאים  תורה  חידושי 

וסוגיות.  הלכות  סיכום  של  שיטתי  כחיבור  הנראות  ארוכות, 

493. Rabbi Aharon Mendel HaCohen – 
Handwritten Prayers – World War I 
Prayers that Rabbi Aharon Mendel (HaRe'em) 
HaCohen Rabbi of Cairo wrote for his community 
members. Cairo, [1917-1919].
"A prayer before the heichal on the last day of 
Passover in 1917". ◆ A prayer for the Israeli army at 
the borders of Eretz Yisrael" (written for the sol-
diers of the Hebrew Brigade of the British Army 
that were in Egypt). ◆ Prayer for the 24th of Kislev 
1919, and another prayer. 
Rabbi Aharon Mendel HaCohen (1866-1927), Torah 
genius and author. He was the Ashkenazi rabbi of 
Cairo for 30 years and he renewed the semicha. [5] 
written pages. Varied size and condition.

Opening Price: $150

494. Collection of Handwritten 
Notebooks – Rabbi Avraham Prince 
Collection of handwritten notebooks by Rabbi 
Avraham Prince Av Beit Din of Groningen 
(Holland). 
Chiddushei Torah in various matters. Some of 
the notebooks contain lengthy lists which appear 
to be a methodical composition of a summary of 
Halachot and Sugiyot. Hebrew and Dutch. 
Rabbi Avraham Prince, among the rabbis of 
Holland. Served as chief rabbi of the Groningen 
and surroundings congregations post-Holocaust. 
Immigrated to Eretz Yisrael in the 1950’s and estab-
lished a synagogue and congregation in the city of 
Rechovot. 9 notebooks. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

עברית והולנדית.

כרב  כיהן  השואה  לאחר  הולנד.  מרבני  פרינס,  אברהם  רבי 

ראשי של קהילת גרונינגן והגליל. עלה לארץ בשנות החמי־

שים והקים בית כנסת וקהילה בעיר רחובות. 9 מחברות. גודל 

ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

495. כת"י רבי ברוך צבי מושקוביץ אב"ד פאקש
שנכתבו  אגדה  חידושי  מושקוביץ,  צבי  ברוך  רבי  כת"י 

להקדמת ספרו "משמרת צבי".

הגאון רבי ברוך צבי הכהן מושקוביץ-רפפורט (תרס"ז-תש"ן), 

למד שבע שנים בישיבת סאטמר אצל מורו ורבו בעל ה"קרן 

ל"מנחת  בוויזניץ,  ישראל"  ל"אהבת  נסע  נאמן,  חסיד  לדוד", 

אלעזר" במונקאטש, לרבי אהרן מבעלז ובעיקר היה מקושר 

יראים  קהל  כאב"ד  כיהן  השואה  אחרי  מסאטמר.  יואל  לרבי 

כראב"ד  כיהן  חשובה,  ישיבה  הקים  שם  וגלילותיה,  בפאקש 

חיבר  תקופה  באותה  לוינה.  עבר  תשי"ט  ובשנת  בודפשט 

"משמרת  ברוך"  "תנובות  החשובים  ספריו  את  לאור  והוציא 

רע  היה  וביראה,  בחסידות  בתורה  כגדול  נודע  ועוד.  צבי" 

ולהאדמו"ר  יוסף",  "ויחי  בעל  מפאפא  להגאון  נאמן  וידיד 

עמ'.   7 בחרותם.  מתקופת  עוד  משה",  "ברך  בעל  מסאטמר 

כ-30 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150
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494
495



כתבי יד | 245 

495. Manuscript of Rabbi Baruch Zvi 
Moskowitz Rabbi of Paks
Manuscript of Rabbi Baruch Zvi Moskowitz, 
novella on aggada written as introduction to his 
book Mishmeret Zvi. Rabbi Baruch Zvi HaCohen 
Moskowitz-Rappaport (1907-1950) learned 7 years 
in the Satmar Yeshiva from his Rabbi author of 
Keren L'David. He was a faithful Chassid and 
traveled to the "Ahavat Yisrael" in Vizhnitz, to the 
"Minchat Elazar" in Munkach, to Rabbi Aharon of 
Belz but he was primarily attached to Rabbi Yoel of 
Satmar. After the holocaust, he served as Rabbi of 
the Yera'im congregation in Paks and its surround-
ings; there he established an important yeshiva. He 
served as rabbi of Budapest and in 1959 he moved to 
Vienna. During that time, he wrote and published 
his important books Tenuvot Baruch, Mishmeret 
Zvi etc. He was a close friend of the Gaon of Papa, 
author of VaYechi Yoseph, and of the Rebbe of 
Satmar, author of Beirech Moshe, since their youth. 
7 pages. C. 30cm. Very good condition. 

Opening Price: $150

496. שני דפי כתב יד 
שני דפי רשימות בכת"י. העתקת פירוש בשם המקובל "הגאון 

'יהי  הפסוק  פירש  שמעתי  נבג"מ...  מאוסטרופולי  שמשון  ר' 

כלל  על  טובה  מליצה  בדרך  לך',  יחלנו  כאשר  עלינו  ד'  חסדך 

ישראל, בשם גאון הנ"ל...". [צפת?, כת"י אשכנזי מהמאה ה-19].

בדף השני [באותו כת"י]: "מוסר השכל לאסור איסור הלכות 

"לזכרון  משפחתי  ורישום  "חידה"  בלשון  בצדקה"  קמיצה 

יחיו,  העניא  זוגתו  נשא  שלי  זקונים  הבן  צבי  נחום  שבני 

טוב- מצב  משתנה.  גודל  לפ"ק".  ציון  תרח"ם  בשנת  בחורף... 

בינוני. כנראה נרשמו בדפי כריכות של ספרים.

פתיחה: $100

496. Two handwritten leaves
Copy of commentary in the name of the Mekubal 
"Rabbi Shimshon of Ostropoli… I heard that he 
explained the pasuk…". [Safed?, Ashkenazi hand-
writing from the 19th century].
On second leaf [same handwriting], a riddle and in-
scription "in commemoration of the marriage of my 
son Nachum Zvi to his wife Henya, in the winter… 
in 1888". Varied size. Good-fair condition. Apparently, 
they were written on binding leaves of books.

Opening Price: $100

497. אוסף דפי כת"י
אוסף חשוב ומגוון של דפי כת"י, מכותבים שונים, מתקופות 

וארץ  אירופה  אשכנזיים,  [כת"י  שונות,  ומארצות  שונות 

ישראל, המאה ה-19-20]. 

ומכתבים,  תורה  חידושי  של  דפים  עשרות  מכיל  האוסף 

דרשות, תפילות ועוד. חלק ניכר מהדברים הנם דברים שלמים. 

בין כותרות הדפים: "סדר החינוך לבית הכנסת החדשה, ביום 

ולחקור  לדרוש  לבבי  הטה  "בעה"י  תר"ט";  סיון  ד'  עש"ק  ו' 

וערבים  נעימים  "דברים  וחקירה";  דרישה  בעניני  בחכמה 

ששמעתי מפי מגיד מישרים, רשמתי אותם לזכרון". 

אוסף דפי חידושי תורה ורשימות [ומכתבים אליו], של הגאון 

בגרוסוורדיין  ראב"ד  בעלניעש,  אב"ד  פולאק  הלוי  אשר  רבי 

"ולאשר  הספר  מחבר  (תר"ס-תשמ"ט),  אתא  בקרית  ורב 

אמר". למעלה מ-50 דף. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

497. Collection of Handwritten 
Leaves
Important and versatile handwritten leaves collec-
tion, from different authors, different times and dif-
ferent countries, [Ashkenazi, European and Israeli 
handwritings, 19th-20th centuries].
The collection includes dozens of Biblical novellae, 
letters, sermons, prayers and more. Most of the ma-
terial is complete.
Among the leaves’ titles: “Order of inauguration for 
the new synagogue… Friday, May 25th 1849”; “With 
Hashem’s help I have been inspired to research 
wisely topics of research and wisdom”; “agreeable 
and pleasant words I have heard from the Magid 
Meisharim, which I have written to remember”. 
Collection of biblical novellae manuscripts and 
notes [and letters addressed to him] by the Gaon 
Rabbi Asher Ha-Levi Pollack Rosh Av Beit Din of 
Oradea Mare and Rabbi of Kiryat Ata (1900-1989), 
author of the book “Ule-Asher Amar”. Over 50 
leaves. Varying size and condition.

Opening Price: $300

496
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499. אוסף כתבי יד - מרוקו
ורשימות.  תורה  חידושי  ומכתבים,  דין  פסק  כת"י,  דפי  אוסף 

שונות.  מתקופות  קולמוס),  (חצי  מזרחית-מרוקו  בכתיבה 

גודל ומצב משתנים, בינוני עד גרוע. 

פתיחה: $200

500. אוסף כת"י שונים
רוב  בודדים.  ודפים  קטעים  מחברות,  שונים,  יד  כתבי  אוסף 

הדברים בכת"י מזרחי (מרוקו, תימן, פרס ועוד).

הדברים לא נבדקו, אך בבדיקה שטחית נראה שהאוסף מכיל: 

דף,  כ-100  תורה.  וחידושי  קמיעות  חומש,  ותפילות,  פיוטים 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

498. אוסף דפים מגוון
או  כתובים  פורזץ  דפי  בודדים,  כת"י  דפי  של  מגוון  אוסף 

חתומים ודפים שונים. [המאה ה-17-20].

מהם: כת"י של חידושי תורה, מרבי סיני הכהן (תרל"ד), מרבי 

ישעיה כהן ס"ט, מרבי יצחק קאמינצקי מפאהרבישטש, ועוד. 

פראג  ביהודה",  מה"נודע  חתום  הסכמה  מכתב  [העתקת] 

קוראסטשוב  מהעיר  וכתובה  תנאים  שטרות  טיוטת  תקמ"ה. 

להאדמו"ר  (קוויטל)  חתום  לא  מכתב   .(1820) תק"ף  בשנת 

מסדיגורא בעת אירוסי בנו האדמו"ר ר' אברהם יעקב בשנת 

תשי"ג. 

משה  "הק'  ספרים:  של  דפים  על  בעלות  ורישומי  חתימות 

בן  מרדכי  "שמואל  לפיעטערקוב;  הסמוך  בעלחטוב"  אבד"ק 

עם  מפאליניץ],  מקאלושין" [האדמו"ר  זללה"ה  אאמו"ר  כ"ק 

חותמת אביו האדמו"ר רבי מאיר שלום רבינוביץ מקאלושין 

בעלות  וחותמות  רישומים  ה"סולם"].  בעל  של  ורבו  [מורו 

דפי  ה-17-18.  מהמאות  ונישואין  לידות  רישומי  רבנים.  של 

קמיעות ותפילות בכת"י. (תפלת "א-ל מלך" כתובה על קלף) 

ועוד. 28 פריטי נייר, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

499. Manuscript Collection – Morocco
Manuscript collection, Halachic ruling and letters, 
Torah novellae and notes. Moroccan Oriental writ-
ing, from various times.Varying sizes and condition, 
fair-poor.

Opening Price: $200

498. A Varied Collection of Leaves 
A varied collection of single handwritten leaves, 
Forzatz leaves written or signed and other leaves. 
[17th-20th century].
Including: Manuscripts of Torah novella by Rabbi 
Sinai HaCohen (1874), by Rabbi Yeshaya Cohen, by 
Rabbi Yitzchak Kaminetsky of Farbishtat, etc. [A 
copy] of an approbation letter signed by the Nodah 
B'Yehuda, Prague 1785.
Drafts of shtarot of tena'im and ketubot from the 
city of Korastchov in 1820. An unsigned letter (kvit-
tel) to the Rebbe of Sadigura on the occasion of his 
son Rebbe Avraham Ya'akov's engagement in 1953.
Signatures and owners' inscriptions on leaves of 
books: "Rabbi Moshe Rabbi of Belchatov" near 
Pietrekov; "Shmuel Mordechai of Kalushin" [the 
Rebbe of Falenitz], with stamp of his father, Rebbe 
Meir Shalom Rabinowitz of Kalushin. Rabbis' 
inscriptions and owners' stamps. Listings of 
births and marriages from the 17th-18th century. 
Handwritten leaves of amulets and prayers. (The 
prayer E-l Melech written on parchment) etc. 28 paper 
items, varied size and condition.

Opening Price: $250
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500. Collection of Various 
Manuscripts 
Collection of various manuscripts; booklets, pas-
sages and single leaves. The majority of the writ-
ings are in oriental handwriting (Morocco, Yemen, 
Persia and more). 
The manuscripts were not examined, however, in 
overview it appears that the collection contains: 
liturgical poems and prayers, a Chumash, amulets 
and Chiddushei Torah. Approx. 100 leaves, various 
sizes and conditions. 

Opening Price: $200

501. אוסף כתבי-יד - ארץ ישראל - טבריה וצפת
אוסף גדול של כתבי יד, מאמרים שלמים וראשי פרקים, של 

[ארץ  מזרחית.  בכתיבה  והספדים  דרשות  מליצות,  תשובות, 

ישראל, טבריה וצפת]. שנות התר"ך-תר"ץ (1860-1930).

[צפת];  אביו  משררת  מקאסיב  הרב  בן  סילוק  בענין  תשובה 

501. Collection of Manuscripts – 
Eretz Israel – Tiberias and Safed
Large manuscript collection, full essays and titles 
of replies, poems, sermons and eulogies in Eastern 
handwriting. [Eretz Israel, Tiberias, Safed]. Years 
1860-1930.
A reply about the removal of Rabbi of Kasiv’s son 
from his father’s function [Safed]; a lecture for the 
opening of a hospital [Tiberias?, 1920’s]; a sermon 
delivered by me in Tunis on the Shabbat of Passover 
1880 [by a scholar from Tiberias]; a poem honor-
ing the sages buried in the Land of Israel [Rabbi 
Moshe Ha-Levi]; letters to Yemen; “A reply sent to 
me by Rabbi Eliyahu Yaluz” on the status of a thin 
feather which is close to the bird’s body; an eulogy 
of Rabbi Mordechai, of the sages and Dayanim of 
Jerusalem “developed the Beit Misgav La-Dach 
charity project during 20 years… left the Holy Land 
of Israel only once to go to Egypt…”; a poem on the 
Hebron community and the holy gravesites located 
there [the Patriarchs at Me’arat Ha-Machpela, the 
tomb of Moshe Rabbeinu(?) and more]; and many 
more essays. Dozens of leaves, with several written 
columns on each. Varying size and condition. 

Opening Price: $300

דרשה  התר"ף];  שנות  [בטבריה?,  חולים  בית  לפתיחת  נאום 

שאמרתי בתונס בשבת פסח שנת התר"ם [ע"י חכם טברייני]; 

משה  [רבי  ישראל  בארץ  הקבורים  הצדיקים  בשבח  מליצה 

ילוז  אליהו  רבי  אלי  ששלח  "תשובה  לתימן;  מכתבים  הלוי]; 

יצ"ו", בענין נוצה הדקה הסמוכה לגוף העוף; הספד על רבי 

בית  הטוב  המפעל  "מצמיח  ירושלים  ודייני  מחכמי  מרדכי 

אם  כי  לחו"ל,  מקודש  יצא  לא  שנה...  עשרים  זה  לדך  משגב 

פעם אחת למצרים..."; מליצה על קהלת חברון וקברי הצדי־

קים שבה [קברי האבות במערת המכפלה, קבר משה רבינו(?) 

וקברים נוספים]; ועוד מאמרים רבים. עשרות דפים, שברובם 

מספר עמודות כתובות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

502. כת"י רבי בן-ציון חי עוזיאל - דרשה לחג 
השבועות ותפלה לשלום מלכות בריטניא 

חי  בן-ציון  רבי  של  ידו  בכתב  השבועות,  לחג  דרשה  יד,  כתב 

עוזיאל, הרב הראשי לקהלת יפו ותל-אביב. [תרצ"ו, 1936]. 

בהם  עמ'   2 מהם  שונות,  טיוטות  הדפים,  של  השני  מצידם 

נרשם בכתב ידו: "רנה ותפלה, ערוכה מאת הרבנות הראשית 

מלכות  בכתר  הנעלה,  מלכנו  הכתרת  ליום  אביב,  תל  למחוז 

בריטניא הגדולה וקיסרות הודו".

הרב בן-ציון חי עוזיאל (תרמ"א-תשי"ג), נולד בירושלים לרבי 

ומצאצאי  ירושלים  רבני  של  עתיקה  ממשפחה  רפאל  יוסף 

ביפו.  הספרדים  לעדת  ראשי  לרב  נתמנה  תר"ע  לב".  ה"חקרי 

תל- לקהילת  ראשי  רב  תרפ"ג  בסלוניקי.  ראשי  רב  תרפ"א 

שנה  ובאותה  בלונדון,  היישוב  ונציג  שליח  תרצ"ט  אביב-יפו. 

מחיבוריו  ישראל.  בארץ  לציון  וראשון  ראשי  לרב  נתמנה 

"משפטי עוזיאל" "מכמני עוזיאל" "השופט והמשפט" ועוד. 5 

דף, נייר מכתבים רשמי, 8 עמ' כתובים. 29.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200
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503. כת"י דרשות לשבת הגדול ולחג הפסח
כת"י, דרשות לשבת הגדול, לשבת זכור ועוד. תרפ"ח-תש"א. 

חצי-קולמוס  בכת"י  בודדים  כיתובים  עם  נאה,  רש"י  כתיבת 

והגאולה  מצרים  יציאת  עניני  על  הדרשות  רוב  (מזרחי). 

העתידה. כ-78 עמ' כתובים 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי מים 

ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

503. Manuscript of Sermons for 
Shabbat Ha-Gadol and Passover 
Manuscript, sermons for Shabbat Ha-Gadol, 
Shabbat Zachor and more. 1928-1941.
Fine Rashi writing, with a few semi quill handwrit-
ten captions (Oriental style). Most of the sermons 
relate to the Exodus from Egypt and the Future 
Redemption. About 78 written pages 21cm. Good-fair 
condition, water marks and wear. Rebound.

Opening Price: $200

502. Manuscript of Rabbi Ben-Zion 
Chai Uziel – Sermon in Honor of 
Chag HaShavuot and Prayer for the 
Welfare of the British Kingdom 
Manuscript of sermon in honor of Chag HaShavuot, 
by Rabbi Ben-Zion Chai Uziel, Chief Rabbi of the 
Tel-Aviv-Jaffa community, 1936.
Various drafts appear upon the reverse side of the 
pages, 2 of which are written in his handwriting: 
“Joy and Prayer, arranged by the Chief Rabbinate 
of the Tel-Aviv district, in honor of the corona-
tion of our esteemed king as ruler of Great Britain 
and the Indian empire”. 
Rabbi Ben-Zion Chai Uziel (1881-1953), was born 
in Jerusalem to his father, Rabbi Yosef Refael, of 
an old-established family of Rabbis in Jerusalem, 
descendants of the Chikrei Lev. In 1910, he was ap-
pointed Chief Rabbi of the Sephardic community in 
Jaffa. In 1921, became Chief Rabbi of Salonica and 
in 1923, Chief Rabbi of the community of Tel-Aviv-
Jaffa. In 1939 was in London as emissary and rep-
resentative of the Jewish settlement in Eretz Yisrael, 
in that same year he was appointed Chief Rabbi 
and Rishon LeTziyon of Eretz Yisrael. Included in 
his writings are Mishpatei Uziel, Michmanei Uziel, 
Hashofet VeHamishpat and more. 5 leaves, official 
stationary, 8 written pages. 29.5cm. very good condition.

Opening Price: $200

504. כתב יד מספר חוט המשולש - רבי יהודה 
דיוואן

כתב-יד עתיק, מספר "חוט המשולש" על התורה לרבי יהודה 

מתחיל  היד,  כתב   .[1739 תצ"ט  בקושטא  [נדפס  דיוואן 

באמצע פרשת לך-לך ונפסק באמצע פרשת ויחי.

רבי יהודה דיוואן, (נפטר תקי"ב, אוצר הרבנים 6904), מחכמי 

יצא  קודש".  ה"אדמת  של  דינו  בית  מחברי  וירושלים,  צפת 

בשליחות ארץ ישראל. חיבר גם את הספר "זבחי שלמים" על 

הלכות שחיטה. 50 עמ' כתובים, כ-21.5 ס"מ. כת"י מזרחי. מצב 

בינוני-גרוע, כתמים גדולים ובלאי עם חסרון.

פתיחה: $250

504. Manuscript from Chut 
HaMeshulash – Rabbi Yehuda Divan 
An ancient manuscript from the book Chut 
HaMeshulash on the Torah by Rabbi Yehuda Divan 
[printed in Constantinople 1739]. The manuscript 
begins in the middle of Parshat Lech Lecha and is 
discontinued in the middle of Parshat VaYechi.
Rabbi Yehuda Divan, (died 1752, Otzar HaRabbanim 
6904) a chacham of Sefad and Jerusalem, a member 
of the Beit Din of the "Admat Kodesh". Was an 
emissary of Eretz Yisrael. He also wrote the book 
Zivchei Shelamim on the laws of shechita. 50 writ-
ten pages, c. 21.5cm. Oriental handwriting. Fair-poor 
condition, large stains and wear with omissions.

Opening Price: $250
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505. כתב יד - חידושים, סודות ורמזים - רבי 
אברהם אצבאן

הרמז  בדרך  וגימטריות,  סודות  דרושים  חידושים,   - יד  כתב 

והקבלה, פיוטים ובקשות, "לוח עיבור כל השנה כולה", "סוד 

קדיש", תרגום פסוקים שונים ועוד.

הכותב "אברהם הקטן בן אדוני אבי כמוהר"ר זבולון אצבאן" 

שחותם את שמו בכמה מקומות, ואף מביא משא ומתן שהיה 

לו עם "מגיד" מהשמים: "אני בחלום בא לי מלאך מן השמים 

והגיד לי זה העניין אמר הי"ת... אמרתי לו... אמר לי...".

ו"משה  ס"ט"  אצבאן  "זבולון  של  חתימות  ו/או  רישומים 

כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.  כתובים. 18  עמ'  כ-100  ס"ט".  אצבאן 

סימני עש. דפים מנותקים ובלויים. כריכת עור בלויה.

פתיחה: $300

505. Manuscript – Novella, Sodot and 
Remazim – Rabbi Avraham Etzban
Manuscript – Novella, Homiletics, Sod and 
Gematriot, by Remez and Kabala, Piyutim and 
Bakashot, a Calendar of Leap Years, Sod HaKadish, 
targum of various pesukim etc.
Written by "Avraham HaKatan son of Zevulun 
Etzban" who signed his name in a number of places 
and even brings a conversation with the Maggid 
from Heaven: "In my dream, a angel from heaven 
came to employee and told me this matter… and I 
told him… and he told me…". 
Inscriptions and / or signatures of "Zevulun 
Etzban" and "Moshe Etzban". C. 100 written pages. 
18cm. Good condition. Stains. Moth marks. Detached 
and worn leaves. Worn leather binding.

Opening Price: $300

506. כתב יד - פתגמים ובטויים מתחרזים 
כתב יד, פתגמים וביטויים מתחרזים, מחבר לא ידוע. כתיבה 

מזרחית, [המאה ה-19?].

אוסף פתגמים וביטויים מהתנ"ך וספרות חז"ל המתחרזים זה 

בזה, לפי סדר הא"ב, ערוכים בשני טורים. 

פורמט לא שגרתי (מוארך וצר). חסר בתחילתו וסופו (מתחיל 

506. Manuscript – Proverbs and 
Expressions in Rhyme 
Manuscript, proverbs and expressions in Rhyme, 
author unknown. Oriental writing [19th century?]. 
A collection of proverbs and expressions from the 
Tanach and Chazal literature that rhyme, accord-
ing to the order of the Hebrew alphabet, arranged 
in two columns. 
Unusual format (long and narrow). The beginning 
and end are missing. C. 100 pages. 11X32cm. Fair-
poor condition. Moth marks. Many moisture stains, 
some with erased or blurred text. Heavy tears to leaf 
margins, with damage to text. New binding. 

Opening Price: $250

507. כת"י דרשות בהלכה ובאגדה, תקפ"א 
כתב יד, דרשות בהלכה ובאגדה. [יוון], תק"ף-תקפ"א (1820).

כיהן  שהוא  עולה  הדברים  מתוך  הכותב,  מי  לנו  ידוע  לא 

טעות  במנהג  דן  הוא  ביוון.  סאלוניקי  באזור  קהלה  ברבנות 

שנהגו הנשים בדיני "ספירת שבעה נקיים", והוא מספר: "וכבר 

שאול נשאלתי לעט"ר הרב הגדול מוהרי"ך שיל"א על מנהג 

באיסור  שפוגעים  ביטול  צריך  זה  שמנהג  והשיב  הזה  גרועה 

מעלת  פי  את  שאלתי  "ועוד  כותב:  הוא  בהמשך  דאורייתא". 

הרב המובהק ח"ר נחמה בן שבתי נר"ו שהיה מארה דאתרא 

שאלתי  ועוד  לבטלו.  וצריך  הדין  היפך  שהוא  והשיב  הדין, 

להרב ח"ר דוד די בוטון נר"ו, שהיה כ"ב שנים מארה דאתרא 

הדין. ואף הוא השיב שכיון שנשאלנו על זה, שאול שאל על 

שכתבו  כמו  ולא  מנהגם...  והיה  יע"א  קאסטוריא  עיר  מנהג 

הפוסקים ז"ל... ובטלתי מנהגם. וכל המבטל מנהג זה הרי הוא 

משובח, יען הוא איסור גמור". 

דוד"  "יד  בעל  סאלוניקי  גאוני  מגדולי  די-בוטון  דוד  רבי 

(שאלוניקי תרי"ט). רבי חיים נחמה בן שבתי, כיהן בסוף ימיו 

בדיינות בסאלוניקי ונפטר בשנת תקפ"ח 1827. (ראה פרטים 

בערך "אור" ונגמר בערך "שור"). כ-100 עמ'. 32X11 ס"מ. מצב 

בינוני-גרוע. סימני עש. כתמי רטיבות רבים, לעתים עם מחיקה 

פגיעה  עם  דפים,  בשולי  גסים  קרעים  טקסט.  טשטוש  או 

בטקסט. כרוך בכריכה חדשה.

פתיחה: $250

אודותיו בחומר מצורף - מהספרים "שלשלת רבני שלוניקי" 

לרבי דוד פיפאנו; "תולדות היהודים בתורקיה וארצות הקדם, 

ו', עמ' 107). על שני רבנים אלו לא מצאנו ידיעות, היכן כיהנו 

של  רבנותו  עיר  שהיא  עיר  באותה  דאתרא",  כ"מארה  קודם 

כותב כת"י זה שלפנינו. 33 עמ' כתובים, בכתיבה מזרחית נאה, 

עם הוספות ותיקונים. נייר איכותי, מצב טוב. 

פתיחה: $200
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508. Manuscript Shir U'Shvacha on the 
Torah – Rabbi Chaim HaLevi
Manuscript Shir U'Shvacha, novella and homiletics 
on the weekly Torah portion and on Shir HaShirim. 
Rabbi Chaim HaLevi. [Izmir?, c. 1890's?]. 
A large complete volume of Torah novella, aggada 
and halacha, commentaries and Torah interpreta-
tions. Autographic writing in Oriental Soletreo 
handwriting, title page and introduction auto-
graphed by author. 
Cover leaf has a list of more of the author's works: 
Shevach LaEl on Tehilim. Chaim VaChesed on 
Nevi'im Rishonim and Achronim, Musar Av, a 
small composition on Pirkei Avot and additional 
writings. [Apparently, these writing were never 
printed]. We do not know the author, Chaim ben 
Shlomo HaLevi, but from his works it seems that 
he was a great talmid chacham, one of the sages 
of Izmir. Amongst the names of rabbis and books 
mentioned often in this volume are the books of the 
Chida and Kisei Shlomo by Rabbi Shlomo Chachim 
of Izmir, Salonika 1847. The controversy over the 
halachic decision of Rabbi Yom Tov Krispin is 
mentioned, [Avraham Bemachazeh, Izmir 1869, 
by Rabbi Yehoshua Avraham Krispin who died in 
1856 in Izmir], and other Izmir scholars. 391 writ-
ten pages, 21.5cm. High-quality paper, good condition. 
Original leather binding, damaged. 

Opening Price: $400

507. Halacha and Agada Sermons 
Manuscripts, 1820
Halacha and Agada Sermons Manuscripts. 
[Greece], 1820.
Author is unknown but based on his writings, it 
appears that he had served as Rabbi in the area of 
Salonica, Greece. 
He deals with a customary mistake made by women 
as they count their “seven clean days” and reports: 
“I have already turned to the great rabbi... about 
that deplorable custom and he replied that this 
custom had to be abolished since it is a De-Oraita 
prohibition”. He then writes: “and I have sought the 
opinion of the outstanding Rabbi Nechama son of 
Shabtay... and he has said that this is the opposite 
of the law and that it needs to be eliminated. And 
I have also asked Rabbi David Di Buton, who was a 
Posek for 22 years, he too replied that he had been 
asked about this custom in the city of Kastoria and 
that it was not conform to the Poskim’s writings 
and he has abolished their custom. And whoever 
will remove this custom will have great merit, since 
this is a grave violation”. 
Rabbi David Di-Buton, of the leading sages of 
Salonica, authored the “Yad David” (Salonica, 
1859). Rabbi Chaim Nechama son of Shabtay served 
as Dayan in Salonica towards the end of his life and 
passed away in 1827. (More details about him in 
the enclosed material – from the books “Dynasty 
of the Salonica Rabbis” by Rabbi David Pipano; 
“Chronicles of the Jews in Turkey and Eastern 
countries”, 6, page 107). On the other two rabbis, 
we have found no information such as where they 
previously served as Poskim in the city where our 
author served as rabbi. 33 written leaves, in fine 
Eastern handwriting, with additions and corrections. 
High quality paper, good condition.

Opening Price: $200

508. כת"י ספר שיר ושבחה על התורה - רבי חיים 
הלוי

כת"י ספר שיר ושבחה, חידושים ודרושים, על סדר הפרשיות 

התר"ן  שנות  [אזמיר?,  ס"ט.  הלוי  חיים  רבי  השירים.  ושיר 

בערך?]. 

כרך שלם וגדול של חידושי תורה, באגדה ובהלכה, פירושים 

ורמזי תורה. כתיבה אוטוגרפית של מחבר, בכת"י מזרחי חצי-

קולמוס, שער והקדמה בחתימת הרב המחבר.

"שבח  המחבר:  של  נוספים  חיבורים  רשימת  הכריכה  בדף 

לאל" על התהלים. "חיים בחסד" על נביאים ראשונים ואחרו־

נים, "מוסר אב" חיבור קטן על פרקי אבות וחיבורים נוספים. 

בכ"ר  "חיים  המחבר  הרב  נדפסו].  לא  אלו  שחיבוריו  [כנראה 

שלמה הלוי הי"ו" אינו מוכר לנו, מתוך הדברים נראה שהוא 

תלמיד חכם מובהק, מחכמי אזמיר. בין שמות הרבנים והספ־

החיד"א,  ספרי  הרבה  מוזכרים  שלפנינו  בכרך  המובאים  רים 

[ספר  ויו"  דרוש  שלמה  כסא  בס'  המובהק  הרב  "מורנו  ספר 

תר"ז].  שאלוניקי  מאזמיר,  חכים  שלמה  לרבי  שלמה",  "כסא 

"והנה  קריספין:  יום-טוב  רבי  של  פסק  על  מחלוקת  מוזכרת 

מתשובה זו... רצו לפשוט עו"ר יק"ר הערך נר"ו בן מוה"ר מר 

קשישא בעל ספר אברהם במחזה ז"ל" [ספר אברהם במחזה, 

בשנת  שנפטר  קריספין  אברהם  יהושע  לרבי  תרכ"ט,  אזמיר 

 21.5 כתובים,  עמ'   391 אזמיר.  מחכמי  ועוד  באזמיר],  תרט"ו 

ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב. כריכת עור מקורית, פגועה. 

פתיחה: $400
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509. כת"י פנקס הכללים - (רבי אליהו חיון)
סדר  עפ"י  בהלכה,  שונות  בסוגיות  וכללים  מערכות  יד,  כתב 

א-ב. [שנות התק"ס בערך]. לא נדפס. 

ה'י'ו".  חיון  אליהו  הצעיר  "ע"ה   - "פנקס"  בכריכה  הטבעה 

שלשה  או  משנים  מזרחי,  כת"י  כתה"י.  בתוך  גם  החתום 

כתיבת  עם  יחד  המחבר  כתיבת  כאן  יש  כי  [יתכן  כותבים 

סופריו, או שנכתב ע"י כמה מחברים, שאחד מהם רבי אליהו 

חיון החתום, ראה צילום]. בכמה מקומות חותם הכותב: ה"א 

מנ"י [או אולי "הא חני"]. 

לא ידוע לנו מי המחבר, אך על זמנו ורעיו ניתן ללמוד מהמו־

באות הרבות בספר, והשמועות הרבות בשם חכמי דורו ורבו־

תיו. נכתב סביב השנים תקס"ו–תקע"א. במקום אחד הכותב 

חג  שמיני  ביום  התקס"ט...  בשנת  עובדא  הוה  "בדידי  מציין 

העצרת". במקומות רבים הוא מזכיר בברכת החיים או בברכת 

"זרע  הרב  ואת  תקס"ו]  בשנת  [שנפטר  החיד"א  את  המתים, 

מוהר"מ  "הרב  לו  ששח  דברים  מביא  תקע"א].  [נפטר  אמת" 

הוא  סוזין?].  מרדכי  [רבי  אחאי"  "רב  מכנה  שאותו  סוזין", 

יהודא  "מוהר"ר  וגליונות  מכת"י  נדפסו  שלא  דברים  מעתיק 

ומעתיק  ז"ל"  אמת  זרע  הרב  "מכת"י  ודברים  ז"ל"  בורלא 

מכת"י הרב המלי"ץ [תורתו של הרב המלי"ץ, נתפרסמה בע"פ 

ירושלים,  עה"ק  כשד"ר  עבר  בהם  בארצות  בכתב  והועתקה 

בשנת תקנ"ו היה בטורקיה, ראה יערי, שלוחי א"י, עמ' 562]. 

במקומות רבים מציין המחבר לדברים שכתב בספרו "דקדוקי 

תורה", [כנראה אף הוא ספר שלא נדפס]. כ-170 עמ' כתובים, 

15.5 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. חיתוך דפים עם פגיעה קלה 

בטקסט. כריכת עור מפוארת עם הטבעות זהב, מנותקת ומשו־

509. Manuscript of Notebook of Rules 
– (Rabbi Eliyahu Hayun)
A manuscript of systems and rules of various hala-
chic topics according to the order of the Hebrew 
alphabet. [C. beginning of the 19th century]. Never 
printed. Impressed on cover, "Notebook – by 
Eliyahu Hayun" whose signature is also inside the 
manuscript. Oriental handwriting, by two or three 
writers [possibly, the author had written it together 
with his scribes, or it had been written by several 
authors and one of them was Rabbi Eliyahu Hayun 
who signed the manuscript]. 
Author unknown, but from the many entries in 
the book and the numerous thoughts heard from 
his rabbis and the scholars of his generation we 
can learn about his times and his companions. 
The manuscript was written c. 1806-1811. In one 
entry, the author notes "this happened in 1809… 
on Shemini Atzeret". In many places in blessing the 
live or the dead, he mentions the Chida [who died 
in 1806] and the author of Zera Emet [died 1811]. He 
writes about things said to him by Rabbi Suzin who 
he names Rav Achai [Rabbi Mordechai Suzin?]. He 
copies things that never saw print from manuscripts 
and sheets of Rabbi Yehuda Burla and things from 
the manuscripts of the author of Zera Emet, and he 
copies from the manuscript of the Rav HaMelitz [his 
Torah thoughts were publicized by word of mouth 
and written in the lands where he passed through as 
a rabbinical emissary of Jerusalem. In 1796, he was 
in Turkey; see Ya'ari, Eretz Yisrael emissaries, page 
562]. In numerous places, the author notes things 
he had written in his book Dikdukei Torah, [appar-
ently, this book was also never printed]. C. 170 writ-
ten pages, 15.5cm. High-quality paper. Good condition. 
Leaf cutting with minor damage to text. Fancy leather 
binding with golden impressions, detached and worn. 
See more items 510-511.

Opening Price: $800

פשפת. ראה עוד פריטים 510-511.

פתיחה: $800

510. כתב יד - פירושים על התפילה ועל התורה
על  חידושים  התפילה.  על  פירושים  תפלה",  "בית  יד,  כתב 

התורה וליקוטים שונים. [אזמיר?, תרי"א בערך].

שד"ר  של  רישום  אנשים,  שמות  חתימות,  שונות,  רשימות 

[יתכן  חיון"  "אברהם  חתימת  תרי"א),  (בשנת  כספים  לקבלת 

שהוא מחבר החידושים והפירושים, אולי בן משפחה של רבי 

משה חיון ורבי אליהו חיון (ראה פריט הבא כת"י ישמח משה 

ופריט קודם כת"י פנקס כללים, כפי הנראה שלושת כתבי היד 

נייר  ס"מ.   18.5 כתובים.  עמודים  כ-40  מקור).  מאותו  הגיעו 

איכותי, מצב טוב-בינוני, קרעים וכתמים. כריכה מקורית בלויה.

פתיחה: $200

509

510
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511. כת"י ספר ישמח משה על הרמב"ם - רבי משה 
חיון

כתב-יד, ספר ישמח משה על הרמב"ם, וחידושים על הש"ס. 

שלא  שלם  חיבור  תק"ף].  אחרי  [טורקיה?,  חיון,  משה  רבי 

נדפס. 

כרך שלם ונאה, שני שערים מאויירים. כת"י מזרחי נאה חצי-

כתיבות  סוגי  [בכמה  מחברו  של  אוטוגרפית  כתיבה  קולמוס, 

"משה  המחבר  הרב  בחתימת  והקדמה  שער  כותב],  אותו  של 

אליהו  רבי  של  בנו  הוא  [אולי,  ס"ט".  יצ"ו  חיון  אליהו  בה"ר 

חיון מחבר כת"י "פנקס הכללים", ראה פריט 509]. חידושים 

למדניים ועמוקים, בסגנון למודם וכתיבתם של חכמי טורקיה 

מהראשונים  ובכת"י  שבדפוס  ספרים  דברי  מביא  וירושלים. 

לנו  ידוע  לא  וירושלים).  טורקיה  מחכמי  (בעיקר  והאחרונים 

על  לדעת  ניתן  בספר  המובאים  הדברים  מתוך  המחבר,  מיהו 

בדברים  מפלפל  הוא  בספר  רבים  במקומות  ורעיו.  רבותיו 

מוהר"ר  זקני  ז"ל", "ממו"ר  זקני  מר  ובכתב "מהרב  שבעל-פה 

"וראיתי  ורבו:  מורו  שהיה  חמיו  את  ומזכיר  טוב"  יום  משה 

למו"ר מר חמי יצ"ו שהקשה..." (דף כח). מוזכר גם אחיו "ורב 

אחאי גאון [כמוהר"ן?] חיון יצ"ו תי'..." (דף טז). הוא כותב על 

רעו ללימוד: "ובלמדי עם רב אחאי כמוהר"ר נסים מדיני יצ"ו" 

(דף י"ה), "את זה כתבנו לע"ד עם חברת ידי"ן... כמוה"ר נסים 

מדיני יצ"ו" (דף עז) וכן דברים ששמע מרבי "אברהם פאניז'ר".

511. Manuscript Yismach Moshe on the 
Rambam – Rabbi Moshe Hayun
 Manuscript Yismach Moshe on the Rambam, and 
Talmud novella. Rabbi Moshe Hayun [Turkey?, 
after 1820]. A complete work, never printed. 
A complete, handsome volume, two illustrated 
title-pages. Nice Oriental Soletreo handwriting, au-
tographic writing of author [several kinds of writ-
ings of the same writer], title page and introduction 
signed by the author Moshe ben Eliyahu Hayun. 
[Perhaps, son of Rabbi Eliyahu Hayun, author of 
Booklet of Rules, see Item 509]. Scholarly, deep 
novella, style of study and writing of scholars of 
Turkey and Jerusalem. He writes things taken from 
printed books and manuscripts from the Rishonim 
and Achronim (primarily, from the scholars of 
Turkey and Jerusalem). We do not know the au-
thor's identity but from the book's content we can 
learn about his rabbis and companions. In many 
places in the book, he discusses matters of oral and 
written origin "from my grandfather", "my teacher 
and rabbi, my grandfather Moshe Yom Tov" and he 
mentions his father-in-law who was his teacher and 
rabbi: "I saw my teacher and rabbi my father-in-law 
who asked …" (Leaf 28). His brother is also men-
tioned (Leaf 16) as is his study companion: "and 
when studying with Rabbi Nissim Medini" (Leaf 
15), "This we wrote… Nissim Medini (Leaf 77) and 
things he heard from Rabbi Avraham Panizher".
We have no knowledge regarding the date that 
this manuscript was written. The book Migdal 
Chananel (Salonika 1819) and the book Ohalei 
Yehuda (Salonika 1821) are mentioned as new 
books. We assess that this work was written over a 
long period of time, apparently, between 1840-1870. 
C. 110 written pages, 14cm. High-quality paper. Good 
condition. Original semi-leather binding, with golden 
impressions, worn.

Opening Price: $500

510. Manuscript – Commentary on 
Prayers and Torah
Manuscript, Beit Tefilla, commentary on the 
prayers. Torah novella and various compilations. 
[Izmir?, c. 1851].
Various writings, signatures, names of people, in-
scriptions of emissaries for collecting funds (1851), 
signature of Avraham Hayun [possibly the author 
of the novella and commentary, perhaps a relative 
of Rabbi Moshe Hayun and Rabbi Eliyahu Hayun 
(see next Item - Manuscript Yismach Moshe and 
previous Item - Manuscript Notebook of Rules. 
Apparently, all three manuscripts came from the 
same origin). C. 40 written pages. 18.5cm. High-
quality paper, tears and stains. Original, worn binding. 

Opening Price: $200

לגבי זמן כתיבת החיבור, אין לנו ידיעה. הספר "מגדל חננאל" 

תקפ"א)  (שלוניקי  יהודה"  "אהלי  והספר  תקע"ט)  (שלוניקי 

במשך  נכתב  החיבור  להשערתנו  חדשים.  כספרים  מוזכרים 

כ-110  בערך.  ת"ר-תר"ל  השנים  בין  כנראה,  ארוכה,  תקופה 

חצי-עור  כריכת  טוב.  מצב  איכותי.  נייר  ס"מ.   14 כתובים,  עמ' 

מקורית, עם הטבעות זהב, משופשפת.

פתיחה: $500

511
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512. כת"י דרשות - מחבר לא ידוע, תרל"א
כתב יד, דרשות בהלכה ובאגדה, דרשות לשבת תשובה ושבת 

כלה, מוסרים ועוד, [תרל"א 1871]. 

חצי-קולמוס.  מזרחי  בכת"י  המחבר  של  אוטוגרפית  כתיבה 

מופלג,  תלמיד-חכם  רב  ע"י  שנכתבו  נראה  הדברים  מתוכן 

כותב  הדרושים  באחד  ברבים.  הדברים  את  דורש  שהיה 

הגדולה  הכנסת  בבית  כלה  שבת  שדרשתי  "דרוש  בכותרת: 

מביא  הוא  דרוש  באותו  [תרל"א 1871].  ימים"  תארי"ך  שנת 

נפשם":  פדיון  "וייקר  בתהלים  הפסוק  על  אביו  בשם  פירוש 

"...אשר עפי"ז פי' א"א הרא"ש ז"ל". בדרוש אחר מביא דברים 

מ"הרב המופ"ד ז"ל בספר ראה חיים", [מופ"ד = מופת הדור?]. 

"מה  תשובה";  לשבת  שסדרתי  "דרוש  אחרות:  בכותרות 

שלא  שציוה  [דיין]  חכם  על  הספד  ועוד.  בס"ד";  שחדשתי 

צוואתו  לקיים  צריכים  אם  דן  הוא  דבריו  ובתחלת  להספידו 

או שמותר להספידו. למעלה מ-50 עמודות, כ-37.5X12 ס"מ. 

מצב משתנה, טוב עד גרוע. פגיעות בלאי, בדרוש אחד פגיעות 

קשות של מכרסם. רוב הדפים במצב טוב.

פתיחה: $200

512. Sermon Manuscript – Unknown 
Author, 1871
Manuscript, Halachic and Aggadic sermons, 
sermons for Shabbat Teshuva and Shabbat Kalah, 
admonitions and more, [1871].
Autographical writing by the author in semi-quill 
Oriental calligraphy. Based on the content of the 
manuscript, it appears that the author was an 
outstanding Torah scholar who delivered those 
sermons in public. The following is written on one 
of the sermons’ titles: “This is a sermon I have de-
livered at a Shabbat Kalah in the Great Synagogue, 
1871". In that sermon the author quotes a commen-
tary in the name of his father on the Psalm verse 
“Ve-Yekar Pidyon Nafsham”. In a different sermon, 
he mentions words by "the great genius of the gen-
eration rabbi…". On other titles he writes: “this is a 
sermon I have put together for Shabbat Teshuva”; 
“this is what I have innovated”; and more.
There is also a eulogy for a Torah scholar [Dayan] 
who had requested not to be eulogized, the author 
begins his words debating whether or not it is 
mandatory to fulfill the sage’s will and if it would 
be permissible to eulogize him anyway. Over 50 col-
umns, about 12X37.5cm. Varying conditions ranking 
from good to poor. Wear damage, one of the sermons 
is severely affected by a rodent’s bite. Most leaves are in 
good condition.

Opening Price: $200

513. כתב-יד סגולות, גורלות וקמיעות, פיוטים 
בלאדינו, מסכת שיכורים

קמיע  עשיית  וסדרי  קדושים  שמות  קבלה,  עניני  יד,  כתב 

ועריכת גורלות וסגולות. כללי הקמיע של הרמב"ן ז"ל. אותיות 

הנביא.  חבקוק  וספר  הפורים  ליום  שיכורים  מסכת  מלאכים. 

חצי- מזרחי  כת"י  וליקוטים.  בלאדינו  פיוטים  שירה.  פרק 

קולמוס וכתיבה באותיות מרובעות [טורקיה?, המאה ה-19].

קמיעות.  ולכתיבת  לתפילות  ובעיותיהם,  שמות  רישומי 

החול".  "גורל  בעריכת  שנעשו  וקוים  נקודות  של  רשימות 

רישומים בלועזית. כ-66 דף. 20 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ופגי־

עות. כריכת עור עתיקה, פגועה ומנותקת.

פתיחה: $250

513. Manuscript of Segulot, Lots and 
Amulets, Piyutim in Ladino, Masechet 
Shikorim
Manuscript, kabbalistic topics, holy names, amulet 
making, segulot and throwing lots. Rules of the 
Ramban's amulet. Names of angels. Masechet 
Shikorim for Purim and the book of the Prophet 
Chabakuk. Perek Shira. Piyutim in Ladino and var-
ious compilations. Oriental handwriting Soletreo 
and square letters [Turkey?, 19th century].
Listing of names and their problems, for prayers 
and writing amulets. Lists of dots and lines for cast-
ing "Sand Lots". Inscriptions in foreign language. 
C. 66 leaves. 20cm. Fair condition, stains and damage. 
Antique leather binding, damaged and detached. 

Opening Price: $250 512513
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514. כתב יד על קלף - ספר הפטרות
כתב יד על קלף, קטע מספר הפטרות, [המאה ה-16 בערך].

הפטרות ליום ראשון ושני של שבועות, ליום ראשון ושני של ראש השנה, ליום כיפור שחרית 

ומנחה, וליום ראשון ושני של סוכות. [מנהג כתיבת ההפטרות לבדם על ספר בפני עצמו, הוא 

דאפטרתא"].  "ספרא  בשם  ס),  (דף  גיטין  מסכת  בגמרא  הנזכר  האמוראים,  מימות  קדום  מנהג 

10 דף, 26.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי קל ודהית הדיו. רישומים רבים בלטינית בשולי 

הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $2800

515. כתב יד תאג' עתיק, סוף שנות הק'
כתב יד, תאג' תורה [כתר תורה]. ויקרא-דברים, מאמצע פרשת ויקרא, עד אמצע פרשת וילך 

[תימן, סוף שנות הק' 1400-1450]. בתחלת הכרך ובסופו השלמת דפים מתקופה מאוחרת יותר. 

במקומות רבים שינויים באותיות עפ"י המסורה (אותיות פ' לפופות ועוד).

תורה  "מצחף  הכותב:  עבריים,  יד  לכתבי  מומחה  צוקר,  שלמה  מפרופ'  חוות-דעת  מצורפת 

בניקוד וטעמים עם מסורה קטנה, משמר מסורת הסופרים הקדומה של ספר תאגי, כפי מסורת 

כהה,  נייר  ס"מ.  דף, 21   [181] רשת)".  קוי  תימני (ללא  נייר  השנים 1400-1450.  בתחומי  תימן... 

מצב בינוני-גרוע, כתמים, קרעים ובלאי עם חסרון טקסט, כריכת עור עתיקה.

פתיחה: $3500

514. Manuscript on Parchment – Sefer Haftarot
Manuscript on parchment, excerpt from the Sefer Haftarot [c. 16th century]. 
Haftarot for the first and second days of Shavuot, for the first and second days 
of Rosh Ha-Shana, for Yom Kippur’s Shacharit and Mincha and for the first and 
second days of Sukkot. [The custom of writing the Haftarot on a single separate 
book is an ancient custom dating back to the days of the Amoraim. It is men-
tioned in the Talmud, in the tractate of Gittin (leaf 60), under the name: “Sifra 
De-Aftarta”]. 10 leaves, 26.5cm. Good-fair condition, stains, slight wear and ink 
fading. Numerous Latin notes on the leaves’ margins. Rebound.

Opening Price: $2800

514

515
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515. Taj Antique Manuscript, 1400-1450's
Manuscript, Taj Torah [Keter Torah]. Vayikra-Devarim, from the middle of 
Parashat Vayikra to the middle of Parashat Vayelech [Yemen, 1400-1450’s]. 
The beginning of the volume is completed with leaves from a later time. Letter 
changes based on the Masorah in many places (coiled “Peh” letters and more).
Enclosed is a professional evaluation by Professor Shlomo Zucker, expert in 
Hebrew manuscripts, who writes: “respects the punctuation and Tajim […] 
based on the Yemenite tradition through the years 1400-1450. Yemenite paper 
(without net lines)”. 181] leaves, 21cm. Dark paper, fair-poor condition, stains, tears 
and wear affecting the text, antique leather binding.

Opening Price: $3500

516. כת"י גדול ומפואר - תימן - סידור תכלאל לחודש תשרי
כת"י סידור תכלאל, סליחות, תפילות ופיוטים לראש השנה ויום הכיפורים. כתר מלכות, הושע־

נות ופיוטים לשמחת תורה. [תימן], ב'רי"ד לשטרות (תרס"ג ליצירה 1903).

כתיבת סופר נאה ומפוארת, על ספר גדול ומשורטט כספר תורה. בדף הראשון כיתוב: "בשם 

יעזרני  ב"ה  השם  שבט,  לחודש  ח'  ה'  יום  הספר  זה  לכתוב  אתחיל  רבים  רחמים  ומלא  רחמן 

לעשות זאת המלאכה מלאכת הקדש בלי שום עיכוב... יזכני לכתוב ספרים עד א"ק [אין קץ] 

יצ"ו"  ל"י  אפז"ל  י"ל  סלה]  נצח  אמן  הדורות,  כל  סוף  אנס"ל [עד  עסכ"ה  זרעי  וזרע  וזרעי  אני 

[=כנראה שם הסופר?]. 

בדף האחרון, קולופון: "...ונשלמה זאת המלאכה מלאכת הקדש יום ה' עשירי לחודש אייר שנת 

ובהיר.  עבה  איכותי  נייר  ס"מ.  כתובים. 35  דף  קנ  אכי"ר".  משיחינו  פני  לראות  יזכינו  ה'  ריד,  ב' 

מצב טוב-בינוני. כתמים, פגעי עש בספר ובכריכה. כריכת עור מפוארת עם שרידי לולאות, בסגנון 

עבודת תימן. 

פתיחה: $500

516. Big Luxurious Manuscript – Yemen – Tikhlal Siddur for 
the Month of Tishri 
Tikhlal Siddur manuscript, Selichot, prayers and liturgy for Rosh Ha-Shana and 
Yom Ha-Kippurim. Keter Malchut, Hosha’anot and liturgy for Simchat Torah. 
[Yemen], (1903).
Fine and luxurious scribe calligraphy, on a Torah scroll like decorated large 
book. Inscription on the first page: “In the name of the merciful One and filled 
misericord, I will begin writing this book Thursday, on the 8th day of Shevat, 
May Hashem assist me in this holy craft without delay… May He give me and 
my descendants the merit to write endless books until the end of generations 
and times [the name of the author is apparently mentioned in the initial letters].
The last leaf has a colophon saying: “… and this is the completion of this holy 
craft, on Thursday, 10th of Iyar… may Hashem give us the merit to see the 
Redemption. Amen”. 150 written leaves. 35cm. Light, thick, quality paper. Good-fair 
condition. Stains, moth damage on the book and the binding. Luxurious leather bind-
ing with loop residues, Yemenite styled craft.

Opening Price: $500
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517. כת"י סידור תכלאל מתימן 
סידור תכלאל בכת"י. [תימן. המאה ה-18-19?].

הכרך  השנה.  לראש  ולמועדים,  לשבתות  ופיוטים,  תפלות 

חסר  יחדיו.  שנכרכו  שונות?],  [מתקופות  כת"י  מכמה  מורכב 

כ-17  דף,   [105] "אשמורות".  סדר  באמצע  ומתחיל  בתחלתו, 

ס"מ. מצב בינוני-גרוע, בלאי, כתמים ופגעי-עש. לא כרוך.

נשמתו  "לעלוי  הנצחה  חותמת  רגלים  לג'  התפלות  בסוף 

הטהורה של הרב יוסף אהרון עובד ז"ל".

פתיחה: $200

518. כתב-יד - תרגום שיר השירים - סמרקנד
תרל"ח  אחרי  [סמרקנד,  לארמית.  בתרגום  השירים,  שיר 

.[1878

אך  ומקומה,  הכתיבה  שנת  את  לקבוע  קשה  השער  מנוסח 

תרל"ח  בשנת  בסמרקנד,  שנעשתה  העתקה  זו  הנראה,  לפי 

 40 תקופה.  באותה  בליוורנו  שנדפסה  ממהדורה  אחריה,  או 

עם  ועור,  נייר  ישנה,  כריכה  כתמים.  טוב,  מצב  ס"מ.   17.5 דף. 

קישוטים בסגנון פרסי-בוכרי.

פתיחה: $100

517. Handwritten Tikhlal Siddur from 
Yemen 
Handwritten Tikhlal Siddur. [Yemen. 18-19th 
century?].
Prayers and liturgy for Shabbat, Festivals and for 
Rosh Ha-Shana. The volume includes several man-
uscripts [from different times?], bound together. 
Missing a bit and begins in the middle of the Seder 
“Ashmorot”. [105] leaves, about 17cm. Fair-poor con-
dition, worn, stains and moth damage. Not bound. 
Commemorative stamp at the end of the prayers for 
the Shlosha Regalim “For the elevation of the pure 
soul of Rabbi Yosef Aharon Oved”.

Opening Price: $200

518. Manuscript – Targum of Shir 
Hashirim – Samarkand
Shir Hashirim, with Aramaic translation. 
[Samarkand, after 1878].
From the wording of the title page, the year and lo-
cation of the manuscript are difficult to determine, 
but apparently, this is a copy from Samarkand, of 
1878 or afterwards based on the edition printed in 
Livorno at that time. 40 leaves. 17.5cm. Good condi-
tion, stains. Old binding, paper and leather, decorated 
Persian-Bukharin style. 

Opening Price: $100

519. כתבי יד - תימן
[תימן,  שחיטה,  הלכות  של  קבצים  ושני  פיוטים  קובץ  כת"י, 

המאה ה-19-20].

בגליונות  הגהות  שחיטה  הלכות  של  יותר  המוקדם  בקובץ 

שבח  ונשלם,  "תושלב"ע [תם  אחרון:  בעמוד  חתום  וקולופון 

ולא  [שלים  שושר"ש  עמנו  בעד  ונתחזק  חז"ק  עולם]  לבורא 

הסופרים  קטן  שבקלים  קל  והכותב  שלים]  רחמנא  שלים, 

עד"ח ז"ץ (יש"ר) מ"ו --- ס"ט". שני כרכים: כד דף, [23, 1 דף]; 

עור  כריכות  עש.  ונזקי  כתמים  בינוני,  מצב  ס"מ.  דף. 12-14   40

שחום בסגנון עבודת תימן.

פתיחה: $120

519. Manuscripts – Yemen
Manuscript, liturgy compilation and two compila-
tions of Hilchot Shechita, [Yemen, the 19th-20th 
centuries].
The earlier Hilchot Shechita compilation has 
glosses on its sheets and a colophon on the last 
page: [Completed, with praise to the Creator of the 
world], Chazak Ve-Nitchazek…”. Two volumes: 24 
leaves, [23, 1 leaves]; 40 leaves. 12-14cm. Fair condi-
tion, stains and moth damages. Brown, Yemenite style 
crafted leather bindings

Opening Price: $120
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520. כתב יד - תפילות ופיוטים למועדי תשרי 
- תימן

כתב יד, תפילות ופיוטים כפי נוסח תימן. [תימן, המאה ה-19?].

לראש  ופיוטים  תפילות  הכולל:  מנוקד],  [לא  שלם  יד  כתב 

השנה ויום כיפור, סדר הושענות והושענא רבה, פיוטים לשמיני 

זרובבל",  בן  יהודה  לרבי  "וידוי...  עם  תורה,  ושמחת  עצרת 

"ברכה  ההושענות",  "פירוש  אלצאהרי...",  יחיא  למ"ו  "בקשה 

דף  [ללא  כתובים  עמ'   [131] ועוד.  תורה  שמחת  ליום  לרבים" 

שער]. 18 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב. רוב הדפים נקיים עם מעט 

כתמים. נכרך בחתיכת קלף, שריד מכתב יד עתיק של "תרגום".

פתיחה: $300

520. Manuscript – Prayers and Poems 
for the Festivals of Tishrei – Yemen 
Manuscript, prayers and poems as customary in 
Yemen. [Yemen, 19th century?].
Complete manuscript [without vowel symbols], 
which includes: Prayers and poems for Rosh HaShana 
and Yom Kippur, Seder Hoshanot and Hoshana 
Raba, poems for Shemini Atzeret and Simchat 
Torah, with “Viduy [confession prayers]… by Rabbi 
Yehudah Ben Zerubavel”, “supplication by Rabbi 
Yechye Altzahari…”, “commentary on the Hoshanot”, 
“blessing for the public” for Simchat Torah and more. 
[131] written pages [missing title page]. 18cm. Quality 
paper, good condition. Majority of leaves clean with few 
stains. Bound with sheet of parchment, remnant of an 
ancient manuscript of "Targum". 

Opening Price: $300

521. קטעי כת"י עתיקים על קלף
קלף.  דפי  על  ותרגום,  תורה  של  עתיקים  כת"י  קטעי  אוסף 

[תימן, המאה ה-15-17].

דפים אלו נמצאו ב"גניזת הכריכות", [בתימן נהגו לגנוז כתבי 

קודש עתיקים בתוך כריכות ספרי קודש], לפי הכתב נראה כי 

כל הדפים, מלבד אחד (גדול), נכתבו בתימן. 2 דפים גדולים, 

וכ-20 קטעים גזורים. גודל ומצב משתנים, כל הדפים פגומים.

פתיחה: $350

521. Antique Handwritten Segments 
on Parchment
Collection of antique handwritten segments on 
the Bible and the Targum, on parchment leaves. 
[Yemen, 15-17th centuries].
These leaves were found at the “Bindings Geniza”, 
[in Yemen, it was customary to put Geniza inside 
book bindings], based on the writing, it seems like 
all leaves, except for one (the big one), were written 
in Yemen. 2 big leaves, and about 20 cut segments. 
Varying size and condition, all leaves are affected.

Opening Price: $350

522. קטעי כת"י עתיקים מ"גניזת הכריכות"
הכריכות".  מ"גניזת  שהוצאו  מאד,  עתיקים  יד  כתבי  קטעי 

[המאה ה-15 עד המאה ה-18].

דפים וקטעי דפים, של גמרא ומדרשים, זוהר, תורה ותרגום, 

מכתבים  והלכה,  מוסר  ספרי  (היתולית),  פורים  מסכת 

(חתומים?) ושטרות.

אוסף מלא תוכן, מ"גניזות" שלא נחקרו עדיין. עשרות דפים, 

גודל ומצב משתנים, בדרך-כלל גרוע, כתמי דבק, קרעים ופגי־

תימנית  בכתיבה  או  קדומה  ספרדית  בכתיבה  הדפים  כל  עות. 

עתיקה.

פתיחה: $400

521
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523. אוסף דפי כת"י - תימן 
מאות דפים בכתב-יד, [תימן, המאה ה-16 עד המאה ה-19-20].

תורה ותרגום, תפילות ופיוטים, הלכות ופירושים, פרקי אבות 

הכרי־ מ"גניזת  הוצאו  יותר  העתיקים  מהדפים  [חלק  ועוד. 

כות"]. גודל ומצב משתנים, בינוני עד גרוע.

פתיחה: $300

524. כתבי יד (תימן) - תפלות ופיוטים 
כתבי יד שונים. תפלות, בקשות ופיוטים. [תימן, המאה ה--19

בדפוס.  מהידועים  שונים  מהפיוטים  חלק  הנראה,  כפי   .[20

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

523. Collection of Handwritten 
Leaves – Yemen 
Hundreds of handwritten leaves, [Yemen, 16th cen-
tury until 19th-20th century].
Torah and targum, prayers and piyutim, laws 
and commentaries, Pirkei Avot etc. [Some of the 
more ancient leaves were removed from "bindings 
geniza"]. Varied size and condition, fair-poor

Opening Price: $300

524. Manuscripts (Yemen) – Prayers 
and Liturgy
Various manuscripts. Prayers, supplications and 
liturgy. [Yemen, 19-20th centuries]. Some of the 
liturgy apparently differs from what is known in 
print. Varying size and condition.

Opening Price: $150

522. Antique Handwritten Segments 
from the “Bindings Geniza”
Very old handwritten segments, pulled from the 
“Bindings Geniza”. [15th to 18th centuries].
Leaves and leaf segments of Gemara, Midrash, 
Zohar, Bible and Targum, a satirical Purim tractate, 
Musar and Halacha books, letters (signed?) and 
bills.
Content-filled collection from uncharted Genizot. 
Dozens of leaves of varying size and condition, most 
are in poor condition, glue stains, tears and dam-
ages. All leaves are in ancient Sephardic or Yemenite 
handwriting.

Opening Price: $400

525. כת"י תימן – מוסרי השל"ה, בקשות וסדר 
הפטרות 

סדר  ובקשות,  פיוטים  התורה,  על  השל"ה  מוסרי  יד,  כתב 

הפטרות. תימן, [ראשית המאה ה-20?].

רישום בעלות בערבית-יהודית של "שכר בן יעקב אלשרעבי".

[199] דף, 18 ס"מ. כת"י סופר נאה, על נייר משובח. מצב טוב. 

כריכת בד ועור.

פתיחה: $400

525. Yemen Manuscripts – Musarei 
Ha-Shla, Supplications and the Seder 
Haftarot
Manuscript, Musarei Ha-Shla on the Bible, liturgy 
and supplications, Seder Haftarot. Yemen, [early 
20th century?]. Ownership inscription in Arabic in 
Hebrew letters by “...son of Ya’akov Elshar’abi”. 
[199] leaves, 18cm. Fine scribe calligraphy, on luxurious 
paper. Good condition. Cloth and leather binding.

Opening Price: $400
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526. מכתב שו"ת בהלכה - תימן
מכתב ארוך ומעניין של שו"ת בהלכה וחידות למדניות, [תימן, 

המאה ה-19?].

מניצור  סלם  מו"ר  "סיידי  אל  נשלח  מליצית,  בשפה  המכתב 

 ---  --- "עו"ץ  השולח:  של  מסולסלת  חתימה  ובסופו  יצ"ו" 

נגאר". תוכן המכתב 19 תשובות לשאלות ועוד עשרות שאלות 

הלכתיות לחידודא (חידות). מאחורי הדף רשימות [מהמקבל?] 

של תשובות לחלק מהחידות. דף צר וארוך 48X12.5 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני, קרעים בקפלים (ללא חסרון טקסט).

פתיחה: $120

526. A Letter of Halacha Responsa 
– Yemen
A long and interesting letter of responsa about 
Halacha and scholarly riddles, [Yemen, 19th 
century?].
The letter is written in poetic phrase, sent to "Rabbi 
Salam Manztur" and at the end the sender's curled 
signature: "… --- --- Nagar". The letter contains 19 
responses to questions and dozens of other halachic 
riddles. On reverse side inscriptions [of recipient?] 
of responses to some of the riddles. 
A long narrow leaf 12.5X48cm. Good-fair condition, 
tears to folds (without missing text).

Opening Price: $120

527. כת"י ספר ברית יצחק
תפילות,  ברית-מילה,  ערב  לליל  תיקון   - יצחק"  "ברית  כת"י 

פרקי תהלים, תנ"ך וזוהר. כתיבה נאה במיוחד. 

נו דף, 20 ס"מ. מצב בינוני, בלאי עם חסרון במספר דפים. דפים 

רבים נפגעו מחומציות הדיו. כריכה קרועה, בלויה ומנותקת.

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

מהלמן ברישומיו, הסתפק אם זו ליטוגרפיה מהודו, אך ללא 

ספק מדובר בכתב-יד].

פתיחה: $200

527. Manuscript Brit Yitzchak
Manuscript Brit Yitzchak – a tikun for the eve of 
a brit milah, prayers, Psalms, Bible and Zohar. 
Especially beautiful handwriting. 56 leaves, 20cm. 
Fair condition, wear with omissions in a number of 
leaves. Many leaves damaged by ink acid. Worn, torn 
and detached binding. 
From Dr. Mehlman's private collection – Ginzei 
Yisrael. [Dr. Mehlman was uncertain if this is 
a lithograph from India but undoubtedly it is a 
manuscript]. 

Opening Price: $200

528. כת"י - ספר קב הישר
קוידינובר  הירש  צבי  לרבי  הישר,  קב  ספר  העתקת  יד,  כתב 

[מרוקו?, המאה ה-18 בערך].

כתה"י מתחיל באמצע פרק י"א ומסתיים באמצע פרק ע"ה. 

(בספר המקורי יש ק"ב פרקים). כתיבת חצי-קולמוס מזרחית-

מרוקו. כ-צה דף. 17.5 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש רבים (בעיקר 

בשוליים הפנימיים). כריכה חדשה מפוארת, מעור מעוטר.

פתיחה: $150

528. Manuscript – Kav Ha-Yashar
Manuscript, copy of the Kav Ha-Yashar by Rabbi 
Tzvi Hirsh Koidinover [Morocco?, c. 18th century].
The manuscript begins in the middle of chapter 11 
and ends in the middle of chapter 75. (The original 
book has 102 chapters).
Semi-quill, Moroccan-Eastern calligraphy. 20-95 
leaves. Fair condition, numerous moth damages (mainly 
on the inner margins). New, luxurious, adorned leather 
binding.

Opening Price: $150
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529. אוסף כתבי יד - תימן
המאה  תימן,  ועוד.  תפילות  והלכה,  דינים  שונים,  יד  כתבי 

ה-19-20.

שערי קדושה, הלכות שחיטה (קולופון משנת תרכ"ט, הסופר 

עם  עראקי"),  הכהן  אהרן  מארי  "אלעזר  עבור  זכריה  סאלם 

(לוח  השנה,  לראש  סידור  למנצח;  ומנורת  כהן  ידי  ציורי 

העיבור משנת תרפ"ב 1922); חידושי תורה, פיוטים וסגולות. 

7 פריטים (חלקם קטעים חסרים), גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

530. כת"י שלש מגלות עם רש"י ותרגום - תימן
רות  השירים,  שיר  רגלים,  לשלש  מגלות,  שלש  כתב-יד, 

[תימן,  רש"י  פירוש  ועם  עוזיאל  בן  יונתן  תרגום  עם  וקהלת. 

המאה ה-19?].

דפים  בכמה  אדומה.  בדיו  עיטורים  עם  במיוחד,  נאה  כתיבה 

לערבית- (תפסיר)  תרגום  גם  בשוליים  נוסף  השירים,  בשיר 

מצב  איכותי,  דק  נייר  ס"מ.  דף, 23   [73] מעוטר.  שער  יהודית. 

טוב-בינוני, חורי עש. כריכה חדשה. 

פתיחה: $400

529. A Collection of Manuscripts 
– Yemen
Various manuscripts, laws, prayers etc. Yemen, 
19th-20th century.
Sha'arei Kedusha, Hilchot Shechita (colophon from 
1869, the scribe Salem Zecharia for "Elazar Mari 
Aharon HaCohen Araki"), with illustrations of a 
cohen's hands and a menorah; a siddur for Rosh 
Hashana, (a calendar from 1922); Torah novella, 
piyutim and segulot. 7 items (some have missing sec-
tions), varied size and condition.

Opening Price: $250

530. Manuscript Three Megillot with 
Rashi and Targum – Yemen 
Manuscript, three megillot, for Shalosh Regalim, 
Shir HaShirim, Ruth and Kohelet. Includes Targum 
Yonatan Ben Uziel and Rashi commentary [Yemen, 
19th century?]. 
Especially beautiful handwriting, with decorations 
in red ink. Some of the leaf margins of Shir HaShirim 
have Jewish-Arabic translation. Decorated title 
page. [73] leaves, 23cm. Thin high-quality paper, good-
fair condition, moth holes. New binding. 

Opening Price: $400

531. כת"י ספר הגורלות
כתב-יד ספר הגורלות של רבי אברהם בן עזרא. [כת"י מזרחי 

נאה, המאה ה-19?].

ענין  כל  על  אחר  גורל  הוספתי  החול,  הצעיר  "ואני  בשער: 

ימין  יטה  לא  בצדו  תשובתו  לשאול,  רוצים  אדם  שבני 

ושמאל... ועמו סגולות ורפואות, ברוך רופא חנם, והכל מידו 

ס"ט".  אצראף  שלום  שמואל  הצעיר,  דברי  ויתעלה...  יתברך 

בדפי המעטפות רישומים שונים בעפרון, של עריכת גורלות 

ושמות אנשים. 25 דף. 21 ס"מ. מצב טוב, מעט בלאי בשולים. 

ללא כריכה.

פתיחה: $150

531. Manuscript Sefer HaGoralot 
Manuscript Sefer HaGoralot (Book of Lots) by 
Rabbi Avraham ben Ezra. [Nice Oriental handwrit-
ing, 19th century?].
On title page in rhyme: "I, the young one have added 
another lot… segulot and wonders… and all is from 
Him Yitbarach… Shmuel Shalom Azaraf ". On bind-
ing leaves, various pencil inscriptions of arrange-
ment of lots and names of people. 25 leaves. 21cm. 
Good condition, slight wear to margins. Without binding. 

Opening Price: $150
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532. כת"י ברכות ופיוטים – הודו, תקצ"ח
כתב יד, ברכות, תפלות ופיוטים, סדר ברית מילה, סדר נישואין 

עם נוסח כתובה, השכבות, ברכות למועדים ועוד. כתיבה נאה 

במיוחד. הוראות בהודית-יהודית. פאנוול, [תקצ"ח 1838].

טבת  והמקום  התאריך  נכתב  סג/2  בדף  הכתובה  בנוסח 

שפת  על  היושבת   [Panwel [פאנוול  ְנֵויל"  "פַּ בעיר  תקצ"ח 

הנהר הנמשך לים הגדול, מקום מושבה של עדת "בני ישראל". 

בדף פח/2 חתימת הכותב "הצעיר יוסף בן ח"ר שאול בן ח"ר 

מאיר אשכנזי ס"ט". בדפים צ-צד נוסחאות ברכות לא ידועות: 

טבילת  על  וציונו  במצוותיו  קדשנו  אשר  ד'...  אתה  "ברוך 

יד  לטהר  "בא"י...  הנערה",  על  מים  להטיל  "בא"י...  אמת", 

הימין מכל עוונות", "בא"י... לטהר הגוף מכל עוונות" וכדומה. 

"מגן  ביהכנ"ס  ספריית  של  בלועזית  חותמת  הראשון  בדף 

השער  שלפני  בדף   ,Ahmedabad באחמדאבאד  אברהם" 

(חסר  דף  ב-צד  באחמדאבאד.  משנת 1946  באנגלית  הקדשה 

סוף). 14 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגי־

עות, דף אחרון מנותק. כריכת בד.

פתיחה: $150

532. Manuscript of Blessings and 
Piyutim – India, 1838
Manuscript, blessings, prayers and piyutim, Seder 
Brit Mila, Seder Nisu'in (marriage) with version 
of ketuba, hashkavot (for the dead), blessings for 
festivals etc. Especially beautiful handwriting. 
Instructions in Jewish-Indian. Panwel, 1838. 
The version of the ketuba on Leaf 63/b includes the 
date and place, Tevet 1838 in the city of Panwel that 
is located on the banks of the river that flows into the 
great sea, dwelling of the Bnei Yisrael community. 
On Leaf 88/b the writer signed Yoseph ben Shaul ben 
Meir Ashkenazi. On Leaves 90-94 versions of un-
known blessings: "Baruch ata Hashem… asher kide-
shanu bemitzvotav v'tzivanu al tevilat emet", "Baruch 
ata… l'hatil maim al haNa'ara", "Baruch ata… l'taher 
yad hayemin mikol avonot", "l'taher HaGuf mikol 
avonot" etc. On the first leaf, stamp in foreign lan-
guage of synagogue Magen Avraham in Ahmadabad, 
on leaf before title page English dedication from 
1946 in Ahmadabad. 2-94 leaves (missing end). 14cm. 
Thick high-quality paper. Good-fair condition, stains and 
damage, last leaf detached. Fabric binding. 

Opening Price: $150

533. Sefer Shechitot U-Bedikot – 
Manuscript with Colorful Drawings 
– Mantua, 1806
Manuscipt, Sefer Shechitot U-Bedikot, Rabbi Israel 
David Luzzatto. Mantua, [1804-1806].
A summary of the laws of Shechita and Treifot, 
in Hebrew and Italian, with colorful drawings il-
lustrating the anatomy of the animal’s internal 
organs [lung, heart, liver etc…] and types of Treifot. 
Colorful illustrations with different shades for the 
laws of “Nishtanet Mar’ito”, and additional colorful 
adornments.
The manuscript ends with a colophon: “This was 
done by Rabbi Israel David Luzzatto… 1804”, on 
the following page, there is a copy of a rabbinical 
Semicha for Shechita received by the book’s owner 
from the rabbis of Mantua, and the date appearing 
there is: 1806.[31] Written pages [incomplete, appar-
ently missing several leaves at the beginning]. Thick 
paper. 23cm. Good condition, stains and use marks. 
Bound with a new, stained parchment binding.

Opening Price: $5000

533. ספר שחיטות ובדיקות - כתב יד עם ציורים 
צבעוניים – מנטובה, תקס"ו

לוצאטו.  דוד  ישראל  רבי  ובדיקות,  שחיטות  ספר  יד,  כתב 

מנטובה, [תקס"ד-תקס"ו, 1804-1806].

עם  ואיטלקית,  בעברית  וטריפות,  שחיטה  הלכות  קיצור 

ציורים צבעוניים להמחשה אנטומית של איברי הבהמה הפני־

מיים [ריאה, לב, כבד וכו'] וסוגי הטריפות. המחשה של צבעים 

שונים בדיני "נשתנית מראיתו", ועיטורים נוספים בצבע.

דוד  ישראל  ידי  מעשה  הכותב  "זה  קולופון:  החיבור  בסוף 

סמיכה  נוסח  העתקת  שאחריו  בעמוד   ,"1804 לוצאטו... 

הוא:  התאריך  ופרט  מנטובה,  מרבני  הנ"ל  שקיבל  לשחיטה 

מספר  חסרים  כנראה  שלם,  [אינו  כתובים  עמ'   [31] תקס"ו. 

וסימני  כתמים  טוב,  מצב  ס"מ.  עבה. 23  נייר  בתחילתו].  דפים 

שימוש. כרוך בכריכת קלף חדשה, מוכתמת.

פתיחה: $5000
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534. פנקס יארצהייט - חברת משניות "סנדקאות" 
- בודפשט

דחברא  משניות  של "חברא  ליארצייט,  שמות  לרישום  פנקס 

סנדקאות - בודאפעסט". [שנות התר"צ 193-].

כרך עבה עם דפים רבים, ובהם מילוי בכת"י של שמות בעברית 

בין  החברה.  חותמת  המגן  בדף  השנה.  ימי  סדר  לפי  ולועזית 

דפי הפנקס כרטיסים עם שמות נפטרים, וטפסים של החברה 

בהונגרית למילוי שמות נפטרים. עשרות דפים [חלקם ריקים]. 

29 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בחלק מהדפים קרעים ובלאי. 

כריכה בלויה, עם כיתוב: Buch" Jahrzeit" (=ספר יארצייט).

פתיחה: $120

534. Yartzeit Notebook – Chevrat 
Mishnayot "Sandeka'ut – Budapest
A notebook for writing names for yarzeits, belong-
ing to The Chevra Mishnayot D'Chevra Sandeka'ut 
– Budapest. [1930's].
A thick volume with many leaves, filled with hand-
written names in Hebrew and a foreign language 
according to the order of the days of the year. On the 
protective leaf is the association's stamp. Between 
the notebook leaves are cards with names of the 
deceased, and the association's forms in Hungarian 
for filling in the names of the deceased.Dozens of 
leaves [some empty]. 29cm. Good-fair condition, stains, 
wear and tear to some of the leaves. Worn binding, with 
writing: Jahrzeit Buch (Yarzeit Book).

Opening Price: $120

535. כתב יד - פנקס בית הכנסת בוואסלוי - 
תרמ"א-תש"ה – תאור שואת יהודי רומניה

הוש  דרחוב  חדש  מביהכנ"ס  "פנקס  גדול,  בפורמט  יד  כתב 

מיום היוסדה ועד שנת... תרמ"א". וואסלאי (ואסלוי, רומניה), 

תרמ"א-[תש"ה 1881-1945].

והשמ־ הגבאים  הכנסת,  בית  ותקנות  הנהגות  נכללו  בפנקס 

שים. רישומי תאריכים חשובים בתולדות בית הכנסת, שמות 

נכתב  הפנקס  של  הראשון  חלקו  נפטרים.  והנצחת  תורמים 

עם  הקדמה  ובראשו  פאכטער",  "דוד  ידי  על  תרמ"א  בשנת 

תולדות בית הכנסת משנת תרל"ג עד לשנה זו.

האחרונים  הרישומים  שונים,  מתאריכים  וחתימות  רישומים 

הם משנת תש"ד-תש"ה (1944-1945), ובהם תיאור ארוך על 

מאורעות השואה, עם קורות הקהילה והסביבה באותם ימים 

[בסגנון מגילת אסתר].

רבות  צרות  ר'...  עם  ביחד  גבאי  הייתי  תש"ד-תש"ה  "בשנת 

שמו  ימח  היהודים  צורר  ההיא,  בעת  ישראל  על  היו  ורעות 

חייליו...  כל  עם  שבא  בגערמניע  מושל  היטלער  וזכרו... 

האמריקאנים  נבוכה,  (=אירופה)  אייראפיה  בכל  והיהודים 

נהרגו  שבאו  עד  אבל  בעזרתינו...  באו  והראסין  ואנגליקאנים 

ונשחטו 5 מיליאן יהודים...

וגרשו  לכאן  הרוסישו  החיילות  באו  תש"ד  אלול  ג'  ג'  יום 

ר"ח  להיהודים...  ושמחה  צהלה  גערמאניא...  הרוצחי  את 

מלחמת  סוף  הזה,  לזמן  והגיענו  שהחיינו  ב"ה  תש"ה,  סיון 

נתחיל...".  ההיטלעריסטין  בגוים  נקמה  ועת  אייראפא... 

עברית ויידיש. כ-20 עמ' כתובים [דפים ריקים רבים]. 36 ס"מ. 

כרוך  דפים.  בשולי  וקרעים  בלאי  כתמים,  טוב,  מצב  עבה,  נייר 

בכריכת עור מפוארת.

פתיחה: $1000
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535. Manuscript – Notebook of 
Synagogue in Vaslui – 1881-1945 – A 
Description of the Holocaust of 
Romanian Jewry 
A manuscript in large format, "A notebook from 
the Beit Knesset HeChadash on Hosh Street from 
the day it was established until… 1881". Vaslui 
(Romania). 1881-[1945].
The notebook contains customs and regulations of 
the synagogue, gaba'im and shamashim. Listing of 
important dates in the history of the synagogue, 
names of donors and commemorating the dead. 
The first part of the notebook was written in 1881 
by David Pachter, and at the beginning there is 
an introduction with the history of the synagogue 
from 1873 until that year. 
Writing and signatures from various dates, the last 
writings are from 1944-1945, where there is a long 
description of the events during the Holocaust with 
the events that took place in the community and its 
surroundings at that time [style of Megillat Esther].
"In 1944-1945 I was gabbai together with Rabbi… 
great and terrible troubles befell the Jews at that 
time, the Jew-hater, may his name be erased… 
Hitler ruler of Germany came with his soldiers… 
and the Jews all over Europe fell into confusion, 
the Americans and English and Russians came 
to our assistance… but until they came 5 million 
Jews were killed and slaughtered… Tuesday, 3rd 
of Elul 1944 the Russian soldiers came here and 
chased out the German murderers… joy and hap-
piness for the Jews… Rosh Chodesh Sivan, she-
hechayanu vekimanu vehigiyanu lazman haze, 
the end of the war in Europe… and the time of 
revenge unto the Hitlerite nations let us begin…". 
Hebrew and Yiddish.C. 20 written pages [many empty 
leaves]. Thick paper, good condition, stains, wear and 
tear to leaf margins. Bound with fancy leather cover. 

Opening Price: $1000

536. כתב יד רבי מנחם מנדל לנדא
מצבות,  של  נוסחאות  העתקת  ושירים,  מליצות  כתב-יד, 

חידושי-תורה, ליקוטי מראי-מקומות ועוד. רבי מנחם מענדיל 

לאנדויא, [קרעשוב, תר"ל-תר"ס].

משחק  על  מליצה  ספר "ַהְקָרב",  של  העתקה  כתה"י  בתחלת 

השאך, מאת יעקב אייכענבוים. [נכתבה ע"י כותב אחר שחתי־

מתו המחוקה מופיעה בעמוד הראשון - "אברהם יהושע?"].

שו"ב  לרב  תרכ"ז  בשנת  נתקבל  לאנדויא,  מענדיל  מנחם  רבי 

וש"ץ בעיירה קרעשוב הסמוכה לפוזנא. לפי הנראה חלק גדול 

מנוסחאות המצבות, הנם מפרי עטו הספרותי. בין הרשימות, 

נוסח מצבת "כבוד אדומו"ר הרב הגאון הגדול... צדיק תמים, 

מוהר"ר אליהו יעקב בן... מו"ה אברהם חיים... נפטר ביום ד' 

ח' לחדש אדר ראשון, שנת תר"ס לפ"ק. ונקבר ביום ה' בכבוד 

גדול ובמספד כבד מאד". [136] עמ', 14.5 ס"מ. נייר כחול, מצב 

טוב מאד. חיתוך דפים צבעוני. כריכה ישנה, מודבקת.

פתיחה: $250

536. Manuscript by Rabbi Menachem 
Landau 
Manucript, eloquent writing and poetry, copies of 
tombstones’ wordings, Biblicat novellae, reference 
compilation and more.
Rabbi Menachem Mendel Landau, [Kreshov, 
1870-1900].
There is a copy of the book “Ha-Krav” at the begin-
ning of the manuscript, an eloquent piece on the 
game of checkers, by Ya’akov Eichenbaum. [Was 
written by a different writer, his erased signature 
appears on the first page “Avraham Yehoshua?"].
Rabbi Menachem Mendel Landau became rabbi 
of Kreshov near Pozna in 1877. Many of the tomb-
stones’ inscriptions were the fruit of his literary 
writing. Among the notes, there is a tombstone 
inscription which says: “The great Gaon Rabbi… 
righteous… Rabbi Eliyahu Ya’akov son of Avraham 
Chaim… passed away in…1900. And was buried 
[the following day] with great honors and eulogies.”
[136] pages,cm. Blue paper, very good condition. 
Colorful page cut. Old, glued binding.

Opening Price: $250
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537. פנקס העתקת אגרות - גליציה
שנות  (גליציה),  [סטניסלב  אגרות.  העתקת  כת"י  מחברת 

הת"ר-תר"ל בערך 1840-1870].

רוב האגרות הן מכתבי ידידות מליציים ומכתבים משפחתיים, 

מסטאניס־ מאיר  יצחק  רבי  בן  גינזבערג  אנטשיל  הנגיד  של 

לאב, ובני משפחתו. (כולל: העתקת שטרות, תנאים וכתובה). 

אריה  רבי  סטאניסלאב,  אב"ד  צוואת  העתקת  היא   26 אגרת 

ליב הלוי הורביץ, שנפטר בשנת תר"ד. אגרות 27-30 קשורות 

להעברת רבנות סטניסלב לבנו רבי משולם, שכיהן אז כאב"ד 

רבי  וגיסו  נתנזון  שאול  יוסף  רבי  אגרת  (העתקת  טיסמניץ 

רבי  למינוי  בקשר  הן   31-33 אגרות  איטינגא).  זאב  מרדכי 

יעקב ווידנפעלד מסטניסלב לרבנות הרימלוב, בשנת תרכ"ה. 

מהשנים  וטבריה  מצפת  מכתבים  העתקות  הן   52-56 אגרות 

כתובים.  דף   [57] ועוד.  ה"רעש"  נפגעי  אודות  תקצ"ז-תרי"א 

באמצע  ומסיים   1 אגרת  באמצע  (מתחיל  וסוף  תחלה  חסר 

אגרת 75). 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרעים ובלאי. 

פתיחה: $180

537. Letter Copies Notebook – Galicia
Handwritten notebook with letter copies. [Stanislav 
(Galicia), 1840-1870].
Most letters are eloquent friendship letters or family 
letters written by the noble Antshel Ginzberg 
son of Rabbi Yitzchak Meir of Stanislav and his 
family members. (Includes a copy of Engagement 
Agreements and a Ketubah).
Letter 26 is a copy of the will of the Stanislav Av 
Beit Din, Rabbi Aryeh Leib Ha-Levi Horowitz, who 
passed away in 1844. Letters 27-30 are related to the 
transfer of the Stanislav rabbinical office to his son 
Rabbi Meshulam who, at the time, served as the 
Av Beit Din of Tysmenica (copy of a letter by Rabbi 
Yosef Shaul Nathanson and his brother in law Rabbi 
Mordechai Ze'ev Itinga). Letters 31-33 are related 
to the appointment of Rabbi Ya’akov Weidenfeld 
of Stanislav as Rabbi of Harimlov, in 1865. Letters 
52-56 are copies of letters from Tiberias and Safed 
from the years 1836-1851 about the earthquake 
victims and more. [57] Written leaves. Beginning and 
ending are missing (starts in the middle of the first letter 
and ends in the middle of letter 75). 20.5cm. Good-fair 
condition, tears and wear

Opening Price: $180
537
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מכתבים
Letters

538. מכתבי האדמו"ר רבי מאיר מפרמישלאן וה"דעת קדושים" מבוטשאטש
דוד  אברהם  רבי  מהאדמו"ר  והשני,  מפרמישלאן,  מאיר  רבי  מהאדמו"ר  האחד,   - מכתבים  שני 

הגאון מבוטשאטש. [שלהי שנות הת"ק].

שני המכתבים נשלחו ליהודי אשר ניהל את נכסיו של יהודי אחר שלא בנאמנות וביושר, וכאשר 

על  מצורף  חומר  [ראה  הדין  בבית  להתייצב  סירב  מבוטשאטש  הגאון  אצל  לדין-תורה  נקרא 

פרטי המקרה]. בעקבות כך שלח לו הגאון מבוטשאטש מכתב אזהרה: "הנני מזרז ומזהיר לר' 

מרדכי ב"ר אייזיק... שלא יעשה שום עיכוב או השמטה מלבוא עד עמק השוה עם ר' גבריאל 

משם ע"פ בד"צ כד"ת...".

ידו  בכתב  מכתב  מפרמישלאן  מאיר  רבי  האדמו"ר  הוסיף  מבוטשאטש,  בקשת הגאון  בעקבות 

שיהי'  להמליץ...  באתי  רק  מע"ל,  הגאון  דברי  למלאות  השפל  אנכי  "מי  וחתימתו:  הקדושה 

משלם טובה תחת טובה ולא להיפך חלילה, כי השי"ת רואה במעשי בני אדם וד"ל [=ודי למבין]. 

כ"ד [=כה דברי] המזהיר ומבקש [ / ומביט?], הק' מאיר בהמנוח זלה"ה". 

מסופר, כי בעקבות קפידתם של שני צדיקי עולם אלו, איבד מקבל המכתב את כל רכושו ונותר 

עני עד סוף ימיו, ועל מצבתו חקקו "...עני ואביון מקפידתו של רבי מאיר".

האדמו"ר הקדוש רבי מאיר מפרמישלאן (תקמ"ג-תר"י, אוצר הרבנים 12948; אנצ' לחסידות, ג', 

מט-נא), מגדולי מאוריה של החסידות. בן רבי אהרן ליב מפרמישלאן ונכד "רבי מאיר הגדול" 

כל  את  לפזר  נהג  כי  ידוע  נפלאות,  מסופר  לצדקה  פזרנותו  על  הבעש"ט.  תלמיד  מפרמישלאן 

רכושו לצדקה מבלי להשאיר לעצמו מאומה, וכי לא היה עולה על יצועו בטרם חילק את כל 

כספי הצדקה שהיו בביתו. רבו המובהק היה רבי מרדכי מקרמניץ, אולם נהג להסתופף גם בצילו 

הקשר  [על  למרחוק.  הצופה  קדשו  וברוח  בצדקותו  במיוחד  התפרסם  מלובלין".  ה"חוזה  של 

המיוחד שהיה לו עם הגאון מבוטשאטש ראה חומר מצורף].

האדמו"ר רבי אברהם דוד ואהרמן "הגאון מבוטשאשט" (תקל"א-תר"א, אנצ' לחסידות, א', עמ' 

גדולי  עם  והתקשר  לחסידות  התקרב  נישואיו  לאחר  ובחסידות.  בתורה  דורו  מגדולי  סח-עב), 

מטשרנוביץ  חיים  רבי  מסאסוב,  ליב  משה  רבי  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  בדורו,  האדמו"רים 

רבי  האדמו"ר  יאזלוביץ,  בעיר  לאב"ד  נתמנה  עשרים  כבן  בהיותו  מנדבורנה.  הירש  צבי  ורבי 

מאיר מפרמישלאן שעבר אז בעיר חש בקדושה השוררת במקום ואמר כי היא בזכותו. משנת 

תקע"ד נתמנה לאב"ד בוטשאטש על מקום חותנו ורבו רבי צבי הירש קרא אב"ד בוטשאטש 

קדושים",  "דעת  ביניהם  רבים,  ספרים  חיבר  וצדיק.  מופלג  כגאון  נודע  שעשועים".  "נטע  בעל 

"אשל אברהם" [נדפס במהדורות השו"ע], "ברכת דוד" ועוד.

וחפציו  כתבי-ידו  גם  רבים.  מופת  סיפורי  נתפרסמו  מפרמישלאן  הצדיק  של  הגדול  כוחו  על 

נודעים בסגולתם הרבה. מסופר כי נכדו האדמו"ר רבי יעקב משאץ שרד את מאורעות השואה, 

למרות שעמד מול פני המוות כמה פעמים, הוא תלה את הצלתו הפלאית בזכות שנשא על גופו 

את קופסת הבשמים של הצדיק מפרמישלאן. מסופר עוד כי אחד מחסידי הצדיק מפרמישלאן 

בא להיפרד ממנו קודם נסיעתו לארץ ישראל. הצדיק נתן לו אחד מחפציו, וציוה עליו כי אם 

תפרוץ סערה בלב ים, יקח חפץ זה וישליכו לים ויאמר: "חפץ זה משל מאיר בן יענטא הוא" ומיד 

ישקוט הים מזעפו, וכך היה [ראה חומר מצורף]. גם המכתב שלפנינו הוחזק במשך השנים אצל 

בעליו כסגולה לשמירה והצלחה. 

ומ־ ונצורות,  גדולות  ישועות  לפעול  הצדיקים  חפצי  של  כוחם  בדבר  הפליגו  החסידות  גדולי 

פורסם בשם הבעש"ט הקדוש שאמר כי חפציו של אדם שייכים לשורש נשמתו ולכן חפץ של 

צדיק מסוגל ליראת שמים ולחכמה, כמו שכתוב בירושלמי "מקלו של רבי מאיר היה בידו והיה 

מלמדו".

מכתב רבי מאיר מפרמישלן: 9.5X11 ס"מ. מכתב ה"דעת קדושים": 11X10 ס"מ. מצב טוב-בינוני, 

כתמים וסימני קיפול. נתונים בתוך כריכת עור מפוארת.

פתיחה: ◆◆◆◆◆◆$
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538. Letters by Rebbe Meir of Premishlan and the Da'at 
Kedoshim of Buchach 
Two letters – one by Rebbe Meir of Premishlan, the second by Rebbe Avraham 
David, the Gaon of Buchach. [Beginning of 19th century].
Both letters were sent to a Jew who unfaithfully and dishonestly managed the 
assets of another Jew. When called to a din-Torah by the Gaon of Buchach he 
refused to come before the Beit Din [see attached material on details of that 
event]. As a result, the Gaon of Buchach sent him a warning letter: "I am warn-
ing Rabbi Mordechai son of Rabbi Isaac… not to cause any delay or evasion 
from reaching a mutual conclusion with Rabbi Gavriel according to the Beit 
Din and Torah law…".
Following the request of the Gaon of Buchach, Rebbe Meir of Premishlan added 
a letter in his holy handwriting and signature: "Who am I the lowly to back the 
words of The Gaon, but I have come to recommend… that he should repay the 
good and not do the contrary chalila, because Hashem sees all men's actions. 
These are my words, The One Who Cautions [and requests / sees?], Meir". 
People tell that because of the resentment of these great tzaddikim, the recipient 
of the letter lost all his possessions and remained poor until his death and on his 
tombstone it is written: "… poor and needy because of the resentment of Rabbi 
Meir". The Holy Rebbe Meir of Premishlan (1783-1850, Otzar HaRabbanim 
12948; Encyclopedia of Chassidut, C, 49-51), was one of the Chassidic luminaries. 
Son of Rabbi Aharon Leib of Premishlan and grandson of "Rabbi Meir HaGadol" 
of Premishlan disciple of the Ba'al Shem Tov. Wonders are told of his generosity 
in distributing charity. He was well known for distributing all his possessions 
to charity without leaving anything for himself and he would not go to sleep 
before he gave all the charity money in his home. His outstanding teacher was 
Rabbi Mordechai of Kremnitz, but he was also close to the Seer of Lublin. He was 
especially renowned for his righteousness and his ruach hakodesh that could 
foresee the future. [See attached material on the special relationship he had with 
the Gaon of Buchach].
Rebbe Avraham David Wahrman, The Gaon of Buchach (1771-1841, Encyclopedia 
L'Chassidut, A, pages 88-72), a leading rabbi in Torah and Chassidut of his gen-
eration. After his marriage, he became close to Chassidut and formed a bond 
with the great rebbes of his generation, Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov, 
Rabbi Moshe Lieb of Sasov, Rabbi Chaim of Tschernowitz and Rabbi Zvi Hirsh 
of Nadvorna. At the age of 20 he was appointed as Rabbi of Jazłowiec; Rebbe 
Meir of Premishlan who passed through the city felt the kedusha that permeated 
the place and said that it was in the merit of the Gaon of Buchach. In 1814, he 
succeeded his father-in-law and teacher, Rabbi Zvi Hirsh Kara, author of Neta 
Sha'ashuim, as Rabbi of Buchach. He was an illustrious genuis and tzaddik and 
wrote many books including: Da'at Kedoshim, Eshel Avraham [printed inside 
the Shulchan Aruch editions], Birkat David etc.
There are many famous stories of the wonders of the great powers of the Tzaddik 

of Premishlan. Also, his manuscripts and possessions are renowned for their 
great segulot. People tell of his grandson Rebbe Ya'akov of Shatz who survived 
the Holocaust although he was on the brink of death a number of times and he 
credited his wondrous salvation to the spice box of the Tzaddik of Premishlan 
that he carried on his body. Another story is told of a Chassid of the Tzaddik 
of Premishlan who came to part from the Tzaddik before departing for Eretz 
Yisrael. The Tzaddik gave him one of his possessions and commanded him that 
if a storm breaks out in the middle of the sea he should take this object and throw 
it into the sea and say: "This object is from the possessions of Meir ben Yenta" 
and immediately the sea will rest from its wrath, and this is what happened [see 
attached material]. Also this letter was held for years by its owners as a segula for 
protection and success.
Chassidic leaders attribute vast powers to the possessions of a tzaddik to bring 
great salvation, and the saying of the Besht is famous that man's possessions 
belong to the root of his soul. Therefore, a tzaddik's possession is a segula for fear 
of Heaven and wisdom as written in the Talmud Yerushalmi, "Rabbi Meir's staff 
was in his hand and it would teach him". 
Letter of Rebbe Meir of Premishlam; 11X9.5cm. The letter of the Da'at Kedoshim: 
11X10cm. Good-fair condition, stains and folding marks. Place in fancy leather binding. 

Opening Price: $◆◆◆◆◆◆
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539. סמיכה להוראה על קלף - מרבי יו"ט באנדי - פראג, 1705
סמיכה על קלף, מהגאון רבי יום טוב באנדי אב"ד פרוסטיץ. פראג, ראש חודש אדר תס"ה (1705). 

כתיבה נאה עם מסגרת מצוירת עם פרחים ודמות אדם. 

לשון הסמיכה מליצית ומעניינת, עם חרוזים רבים: "ומרדכי יצא בלבוש וחלוקא דרבנן, אלוקים 

אותו חנן... הבחור חשוב ומעולה עולה ונתעלה, החתן הנעים נטע שעשועים... כמר מרדכי יכונה 

תורה  לספר  יעלה  דמיין...  פרנקבורט  מק"ק  מענדלין  יכונה  מנחם  כמוהר"ר  בהקצין...  גומפל 

מעלה תפארה בשם החבר ר' מרדכי בהח"ר מנחם... כמוהו ירבו בישראל... שומע לי יונעם ותרום 

בי  מראשי  חבר,  חובר  המדבר  הוא  אני  אני  באתי,  החתום  ועל  פקודתי  תוקף עצומה  עם  בקהל 

דינא רבא האלופים הרבנים דייני מורה שוה אפלנטן פה 

פראג... הק' יום טוב בהקצין מהר"ר זלמן י"ט י"ץ -- מצ"פ 

בק"ק פרוסטיץ".

כדיין  כיהן  דורו,  מגדולי  באנדי,  טוב  יום  רבי  הגאון 

סמכות  עם  בוררות  [דיין  בפראג  מורה-שוה"  "אפלנטן, 

רק  שימשו  בו  תפקיד  שלשה,  של  בי"ד  ללא  יחידי  לדון 

כיהן  בפראג,  לתפקידו  ובנוסף  בדורם],  יחידים  גאונים 

גם כרבה של קהלת פרוסטיץ [מצ"פ - מצודתו פרוסה]. 

תארים  נכתבו  בפראג  מצבתו  ועל  תפ"ט,  בשנת  נפטר 

ור"מ  אב"ד  הגאון  "הרב  ההם:  בדורות  מצויים  שאינם 

מורה-שוה  [ודיין  פ"פ  ודמ"ש  והגליל  פרוסטיץ  דק"ק 

ושו"ת  בגפ"ת  בחידושיו  ישראל  עיני  האיר  פראג]...  פה 

ק"ק  (משפחות  גבוה".  הכנסת]  [בבית  בב"ה  ובדרשותיו 

רבי  מפורסמים,  רבנים  היו  בניו  חמשת   .(26 עמ'  פראג, 

בעל  באנדי  אברהם  רבי  בומסלא,  אב"ד  באנדי  אליעזר 

ועוד.  פלקלש)  אלעזר  רבי  של  זקנו  אברהם" (חמיו  "זרע 

ראה חומר מצורף.

17 ס"מ. מצב טוב. הדיו מעט דהויה.

פתיחה: $1800

539. Teaching Semicha on Parchment – By Rabbi Yom Tov 
Bandi – Prague, 1705

 Semicha on parchment, by the Gaon Rabbi Yom Tov Bandi, Av Beit Din of 
Prostitz. Prague, Rosh Chodesh Adar 1705. Fine calligraphy frame with a 
drawing of flowers and a human figure.
The Semicha’s wording is eloquent and interesting, with numerous rhymes: 
“And Mordechai went out with garments… and… Hashem has gifted him… 
this precious young man… May there be many like him in Israel… and I have 
spoken and signed [the present paper]… Yom 
Tov son of Zalman, here in Prostitz”. 
The Gaon Rabbi Yom Tov Bandi was among the 
leading sages of his generation, served as a Dayan 
Borerut – Rabbinical conciliator, [Moreh Shaveh 
= who had enough authority to judge without 
the usually requested tribunal of three, a highly 
trusted function only very select Geonim have 
filled in their generations] in Prague, he also 
served as rabbi of the Prostitz community. Passed 
away in 1729, and his tombstone in Prague bears 
descriptions that are very rare in that generation: 
“The Rabbi Gaon Av Beit Din of Prostitz and 
the surroundings and Dayan Moreh Shaveh of 
Prague]... enlightened the eyes of Israel with his 
novellae, his responsa and sermons at the syna-
gogue”. (Prague Families, page 26).
His five sons were famous rabbis, Rabbi Eliezer 
Bandi Av Beit Din of Bumslo, Rabbi Avraham 
Bandi author of the “Zera Avraham” (father in 
law of Rabbi Elazar Falklash’s grandfather) and 
more. See enclosed material. 17cm. Good condi-
tion. Slightly faded ink.

Opening Price: $1800



268 | מרץ 2011

541. מכתב רבי אורי פייבלמאן - פסק הלכה בעניין 
המחלוקת בקהילת מנטובה

מכתב הדיין רבי אורי פייבלמאן מאלטונה, אל נכבדי קהילת 

מנטובה. אלטונה, [תצ"ב 1735 בערך].

פרנסי  בין  תצ"ב  בשנת  שהתעוררה  מחלוקת  למכתב,  הרקע 

קהילת מנטובה לבין ארבעה מעשירי המקום, שסירבו לשלם 

מיסים לקופת הקהילה על נכסים שהחזיקו מחוץ לעיר. המ־

חלוקת חרגה מגבולות מנטובה ולאחר שרבני איטליה נחלקו 

אל  השאלה  הובאה  הסכמה,  לכלל  הגיעו  ולא  בדעותיהם 

חאגיז.  משה  רבי  ע"י  מזרח-אירופה,  רבני  גדולי  של  שולחנם 

ביניהם:  זה,  בפולמוס  השתתפו  רבנים  משלושים  פחות  לא 

רבי יעקב עמדין, רבי דוד אופנהיים, בעל ה"שב יעקב", בעל 

ונדסבק],  המבורג  [אלטונה,  אה"ו  אב"ד  יחזקאל"  ה"כנסת 

וכמה מדייני המקום. [על פרשה זו ראה בהרחבה: קובץ בית 

אהרן וישראל, גליונות סט-עא].

אורי פייבלמאן  רבי  שכתב  פסק הלכה  הוא  המכתב שלפנינו 

(נפטר תצ"ה), דיין באלטונה [ראה אודותיו חומר מצורף], בו 

הוא מצדד לטובת פרנסי קהילת מנטובה. 20 ס"מ. מצב טוב. 

כתם רטיבות.

פתיחה: $300

540. מכתב קהילת רומא לקהילת פיזרו, 1697
פיסארו  לקהילת  רומא  קהילת  וראשי  מרבני  ארוך  מכתב 

(פיזרו). רומא, תנ"ז [1697].

"כאשה היושבת על המשבר כן עיר הזאת ההוללה מתלאות 

וצרות... ממשא מלך ושרים ארנוניות ומסים וכל יום קללתו 

מרובה מחבירו... אין די לבעלי חובותינו לפרוע אפילו פירות 

קהל  בכל  נשארו  לא  כי  מאד,  שברומא  ישראל  וידל  החוב, 

אלפים  ו'  כמו  ואצל  בתים...  בעלי  עשרה  כמו  אם  כי  עדתינו 

נפשות עניים מדולדלים יחפים וערומים הם כטיפה לים ואין 

הקומץ משביע...".

רומא  קהילת  מעשירי  אחד  בנדון  ומעניין,  חשוב  מכתב 

רומא  קהילת  בפיזרו.  ולהשתקע  מהעיר  להגר  שהחליט 

ב"בעלי  מאד  תלויה  והיתה  קשה  כלכלית  במצוקה  שהיתה 

בבקשה  פיזרו  לקהילת  פנתה  בלבד,  עשרה  שמנו  הבתים", 

לסייע בעדה למנוע את הדבר, בדרכים שונות, ביניהן תפיסת 

נכסיו ונידויו. 

זצ"ל"  מלאריצייא  שבתי  לא"א  בן  מרדכי  "הצעיר  חתומים: 

ו"הצעיר מצעירי ענא כרעיא מהימנא יצחק בן לא"א מרדכי 

מקסטיליא".

540. A Letter from the Community of 
Rome to the Community of Pesaro, 1697
A long letter from the Rabbis and heads of the 
community in Rome to the community of Pesaro. 
Rome, 1697.
"Like a woman in childbirth so is this city from trial 
and tribulations… from the burden of king and of-
ficers, taxes and levies and each day's curses are 
more than the day before… our debtors have not 
enough to pay even the interest of the debt and the 
Jews in Rome have become impoverished because 
only some ten households are left in our commu-
nity… and about 6000 poor, barefoot and bare souls 
are like a drop in the sea…". 
An important and interesting letter about one of 
the wealthy Jews of the community of Rome who 
settled in Pesaro. The community of Rome which 
was in financial distress and was very dependent 
on heads of households, of which only ten were 
left, turned to the community of Pesaro requesting 
assistance to prevent confiscation of their property 
and their expulsion. 
Signed: "Mordechai ben Shabtai of Laritzia" and 
"Yitzchak ben Mordechai of Castalia". 
The letter throws light on the internal problems 
of Italian communities of that era and primarily 
reflects the difficult situation of the community in 
Rome at that time. 2.5 written pages. 27cm. High-
quality paper, good-fair condition. Tears and stains to 
margins and folds with minor damage to text. Paper 
paste.

Opening Price: $200

קהילות  של  הפנימיות  בעיותיהן  על  אור  שופך  המכתב 

הקשה  מצבה  ממנו  משתקף  ובעיקר  ימים  באותם  איטליה 

נייר  ס"מ.  כתובים. 27  עמ'   2.5 עת.  באותה  רומא  קהילת  של 

ובמקומות  בשוליים  וכתמים  קרעים  טוב-בינוני.  מצב  איכותי, 

הקיפול עם פגיעות קלות בטקסט. נייר דבק.

פתיחה: $200

540
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542. העתקת מכתב-פלא שנשלח ל"חתם סופר"
שנשלח  מכתב  העתקת  ובו  פלאוויטץ,  שלמה  רבי  מכתב 

מהור"ר  הרב  שכתב  מה  "העתק  תקצ"ד.  בשנת  לפרשבורג 

יהודא בראנדבורג חכם מעיר טריאסט לאמ"ו הגאון נ"י אב"ד 

דק"ק פ"ב" [בעל ה"חתם סופר"], בו מועתק הכתב אשר ביד 

מרב  "שמעתי  מירושלים:  שד"ר  זלמן  שלמה  אברהם  מה"ו 

יחיאל אנדויען שהלך מעיר טאטוואן וראה ומצא לשון אגרת 

שנפלה ביד הדיין המצוין והמקובל הר"ר יודא הלוי... שנמצא 

במקום פרוץ בשנת תקמ"ה אבן מונחת מיוחדת בארץ, שבעת 

באותיות  והדר  יופי  מיני  בכל  נמצאת  היסודות...  שנתייסד 

של זהב, וזו נוסחו: בשנת תקפ"ט 

בשנת  מלחמות...  יהיה  ליצירה 

[אפיפיור]  הפופס  ימות  תקצ"א 

יהיה  תקצ"ב  בשנת  ברומי, 

העולם...  בכל  גדולות  מלחמות 

בשנת תקצ"ז יכירו כל העולם את 

וצ"ט  תקצ"ח  בשנת  ד',  ישועת 

על  למלך  ד'  והיה  עדרו  ד'  יקבץ 

כל הארץ...".

"הועתקה  רשום:  לדף  מעבר 

מעיר  חכם  שכתב  מה  מהכתב 

הגדול  הגאון  לאמ"ו  טריאסט 

ה"כתב  [בעל  פ"ב  דק"ק  הרא"ב 

המאורעות  בה  ונרשם  סופר"]. 

לפ"ק  תקפ"ט  מן  יבואו  אשר 

ליצירה עד תקצ"ח".

צורף  זלמן  שלמה  אברהם  רבי 

באלול  לאיטליה  יצא  מירושלים, 

משותפת  בשליחות  תקפ"ט, 

והספרדים,  האשכנזים  לכוללות 

למעלה  התארכה  זו  שליחות 

עמ'  ארץ-ישראל",  "שלוחי  יערי,  א'  ראה  שנים.  משלש 

.774-777

מקומות  בכמה  מוזכר  מטריעסטי,  בראדינבורג  יהודה  רבי 

בת־ "אישים  ראה  תשובות.  לו  שהשיב  סופר",  "חתם  בשו"ת 

שובות חת"ס" עמ' קמה, ובחומר מצורף. דף 18.5 ס"מ, כתוב 

משני צידיו, נייר ירקרק, מצב טוב, כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $500

542. Copy of a "Wondrous Letter" Sent 
to the “Chatam Sofer”
Letter by Rabbi Shlomo Palovitz, which contains a 
copy of another letter sent to Pressburg in 1834. “A 
copy of words written by Rabbi Yehuda Brandburg 
- Torah scholar from Trieste - to the Gaon [Chatam 
Sofer], which contains a copy of a writing owned by 
[Rabbi] Avraham Shlomo Zalman, fundraiser from 
Jerusalem: “I have heard from Rabbi Yechiel… who 
had left the town of Tatuan and found the wording 
of a letter which fell into the hands of the outstand-
ing Kabbalist and Dayan Rabbi Yuda 
Ha-Levi… and was originally found in an 
open area in 1785 on a special stone placed 
on the ground, which, at the time of the 
foundation of… bore all kinds of adorn-
ments in golden letters saying as follows: 
in 1829, there will be wars… 1831 will die 
the Pope in Rome, in 1832, there will be 
great wars all over the world… in 1837 
the world will know Gd’s Redemption, in 
1838-39, G-d will gather his children and 
rule the world…”.
The following is written on the verso of 
the leaf: “copied from the sage of Trieste’s 
writings [author of the “Ketav Sofer”]. 
Predicts events which will happen be-
tween the years 1829 and 1838”.
Rabbi Avraham Shlomo Zalman Tzoref of 
Jerusalem was sent to Italy on a fundrais-
ing mission for the associated Ashkenazi 
and Sephardic Kollelot during fall 1829, 
his mission lasted over three years. See A. 
Ya’ari, “Sheluchei Eretz Israel” pp. 774-777.
Rabbi Yehuda Brandburg of Trieste’s name appears 
in the “Chatam Sofer” responsum in several places, 
[since the Chatam Sofer] replied to his questions. 
See “Ishim Be-Teshuvot Ha-Chatam Sofer” p. 145 
and refer to the enclosed material. 18.5cm leaf, writ-
ten on both sides, greenish paper, good condition, stains 
and folding marks.

Opening Price: $500

541. Letter of Rabbi Uri Feibelman 
– Halachic Ruling Regarding the 
Argument in the Mantua Congregation 
Letter of Rabbi Uri Feibelman – Halachic 
Ruling Regarding the Argument in the Mantua 
Congregation 
Letter by the Dayan Uri Feibelman of Altona to the 
notables of the Mantua congregation. Altona, [c. 
1735]. 
The letter was written in light of a disagreement 
which erupted in 1732 between the Mantua congre-
gation leaders and four of the ten affluent residents, 
who refused to pay taxes to the congregation fund 
for assets which they owned out of town. The argu-
ment exceeded the borders of Mantua and after the 
rabbis of Italy were divided in their opinions and 
did not reach an agreement, the matter was brought 
before the Torah giants of Eastern Europe by Rabbi 
Moshe Chagiz. At least thirty rabbis took part in 
this polemic, among them: Rabbi Ya’akov Emden, 
Rabbi David Oppenheim, author of Shev Ya’akov, 
author of Knesset Yechezkel Av Beit Din of Altona, 
Hamburg and Wandsbek, as well as a few of the 
local Dayanim. [For additional detailed informa-
tion related to this matter see: Kovetz Beit Aharon 
VeYisrael, issues 69-71].
The following letter is a Halachic ruling written by 
Rabbi Uri Feibelman (passed away in 1735), Dayan 
in Altona [for additional information related to him 
see attached material], in which he supports the 
Mantua congregation leaders. 20cm. Good condition. 
Mildew stain. 

Opening Price: $300
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544. ארכיון קהילת פעסט - מסמכים ומכתבים - 
חתימות חשובות

[שלהי  (בודפשט).  פעסט  מקהילת  ומכתבים  מסמכים  אוסף 

שנות הת"ק].

אוסף חשוב ומגוון הכולל מכתבים מראשי הקהל בבודפשט, 

מקהילת  מכתב  ביניהן  אחרות,  מקהילות  אליהם  ומכתבים 

שונות,  מאסיפות  פרוטוקולים  סופר,  החתם  בחיי  פרשבורג 

וחתומים  מוזכרים  בהם  שונים.  ומסמכים  שטרות  דוחו"ת, 

הקהילה,  ואלופי  קציני  פעסט,  קהל  מאנשי  רבות  עשרות 

וביניהם אוטוגרפים חשובים.

הגאון  וחתימת  בכת"י  תקפ"ה  משנת  תשובה  המסמכים:  בין 

זו  תשובה  על  העיר].  ואב"ד  [רב  ווארמהן  סג"ל  ישראל  רבי 

[תלמיד  קרומוניא  אופנהיים  שמעון  רבי  הגאון  גם  חתומים 

שנים]  מיובל  למעלה  בבודפשט  וראב"ד  ביהודה"  ה"נודע 

שנה,  כארבעים  בבודפשט  [דיין  ברילל  עזריאל  רבי  והגאון 

דוד  רבי  הגאון  של  נוספות  חתימות  קודש"].  "הדרת  מחבר 

רבי  הגאון  סופר"],  ה"חתם  [תלמיד  מפרשבורג  גולדשטיין 

חיים בריל מפרשבורג [מגבאי ישיבת ה"חתם סופר"], הגביר 

הנודע רבי שלמה רוזנטל [מאהר] מבודפשט [ממנהיגי יהדות 

רבי  הקצין  מסמכים],  שני  על  חתום  ימים.  באותם  הונגריה 

הרש יפה מפרשבורג [שימש כמוהל בפרשבורג, נזכר בפנקס 

 25 ופריעה].  חיתוך  יחד  עמו  שעשה  החת"ס  של  המילה 

ומצב  גודל  עבים.  ניירות  על  כתובים  ביידיש,  רובם  מסמכים, 

שלמות.  שעוה  חותמות  בחלקם  טוב).  כללי  (מצב  משתנים 

כרוכים יחד בכריכה חדשה נאה.

פתיחה: $1200

543. שני פסקי דין בכתב יד רבי אלכסנדר סנדר 
אב"ד מדינת פדרבורן 

שני פסקי דין בכתב יד רבי אלכסנדר סענדר, אב"ד במדינות 

פדרבורן ו-ווסטפליה (צפון-גרמניה). תקל"ב 1772.

זאלש- יושבי  קהל  ל"האלופים  נשלח  הדין  מפסקי  אחד 

של  מעורער  הבלתי  סמכותו  כח  נראה  מהפסקים  קאטץ...". 

ובאיסור  בקנס  פקודתי  "תוקף  ימים:  באותם  בישראל  רב 

שחיטה על הש"ץ ושו"ב...". באזור צפון גרמניה היו היהודים 

מפוזרים באותם ימים בכפרים, ועליהם היה ממונה רב אזורי 

"אלכסנדר  חתימתו:  הפסקים  בשני  הקטנות.  הקהילות  לכל 

במדינת  ישראל]  לבני  פרוסה  [=מצודתו  לב"י  מצ"פ  סענדר 

פ"ב [פאדער-בורן] וליפא [ווסטפליה]".

עברית ויידיש. [2] דף [3 עמ' כתובים]. גודל משתנה, מצב טוב, 

כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $180

543. Two Piskei Din in Handwriting 
of Rabbi Alexander Sender Rabbi of 
Paderborn 
Two piskei din (Torah law decisions) in the hand-
writing of Rabbi Alexander Sender, Rabbi of 
Paderborn and Westfalia (Northern Germany). 
1772.
One of the decisions was sent to the "heads of the 
community who dwell in Zalsch-Katz…". The de-
cisions show the absolute status of a Jewish rabbi 
in those days: "the strength of my order to fine 
and forbid shechita to the sheliach tzibbur and 
the sho'chet u'vodek… ". At that time in northern 
Germany, the Jews were scattered in villages and 
a district rabbi was appointed over all the small 
communities. Both decisions have his signature: 
"Alexander Sender in the state of P. B. [Paderborn] 
and Lipa [Westfalia]".
Hebrew and Yiddish. [2] leaves [3 written pages]. 
Varied size, good condition, stains and folding marks.

Opening Price: $180

543
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545. קינה על אספת הרפורמים - רבי אהרן פולד 
מפרנקפורט

כתב יד, קינה על אספת הרבנים הריפורמים, מרבי אהרן פולד, 

פרנקפורט דמיין, תר"ה 1844. 

ומחריבנו...  מהרסינו  והמה  רבנים,  אספת  שונים...  "עצרת 

חוקי  הפרת  על  דברים  הקינה  בהמשך  יתכנו",  לא  ודרכיהם 

התורה, עידוד התבוללות, התרת אשת-איש בלא גט וכפירה 

בביאת הגואל. הקינה מסיימת "יתמו ַעְולוֹת, ונזכה להעלות, 

זבח ועולות, בציון קרית מועדנו". וחתומה "א. פולד". 

דמיין,  פרנקפורט  מחכמי  (תקנ"א-תר"ח),  פולד  אהרן  רבי 

תלמיד ההפלאה וחבר בית דינם של רבי זלמן טריר ורבי בער 

הגדול  "הרב  קנאות  במנחת  עליו  כותב  חיות  המהר"ץ  אדלר. 

שני  ועמו  פפד"מ,  אבד"ק  טריער  זלמן  מו"ה  הישיש  החסיד 

גדולי הדור, הרב הגדול ר' אהרן פולד והרב הגדול מוהר"ר בער 

אייגר  עקיבא  רבי  סופר",  ה"חתם  עם  רבות  התכתב  אדלער". 

ועוד. היה מגדולי הלוחמים ברפורמים בדורו, קינה זו נכתבה 

על  הוחלט  בה   ,1844 בבראונשוויג  הרפורמים  אספת  לאחר 

ליהודי  (להתיר  שונים  דינים  וביטול  התפילה  בנוסח  שינויים 

שינויים  נכריה,  לשאת 

מילה,  ברית  במצות 

ועוד). כנגד אספה זו יזם 

החתמת  סופר"  ה"כתב 

"בית  מספריו:  רבנים. 

והגהות,  שו"ת  אהרן" 

שם  לספר  והערות 

אודותיו  (ראה  הגדולים. 

חומר מצורף, עם צילום 

כתב ידו). 2 עמ', 17 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $250

544. Pest Community Archives – 
Documents and Letters – Important 
Signatures 
Document and letter collection from the commu-
nity of Pest (Budapest). [End of the 18th century]. 
Important and versatile collection, including let-
ters by the community leaders of Budapest, letters 
addressed to them by leaders of other communi-
ties, among which, a letter from the Pressburg 
community during the Chatam Sofer’s lifetime, 
meeting protocols, reports, contracts and various 
documents. Several dozens of Pest’s community 
members are mentioned in those documents and 
important signatures appear on those papers, some 
of which are valuable autographs by community of-
ficers and chiefs.
Among the documents: a 1825 reply letter, hand-
written and signed by the Gaon Rabbi Israel Segal 
Wahrman [who was the town’s rabbi and Av 
Beit Din]. The Gaon Rabbi Shimon Oppenheim 
Kromonea [disciple of the “Noda Bi-Yehuda” and 
Rosh Av Beit Din of Budapest for over fifty years] 
and the Gaon Rabbi Azriel Brill [Dayan in Budapest 
for forty years and author of the “Hadrat Kodesh”] 
also signed this response letter. There are additional 
signatures by the Gaon Rabbi David Goldstein of 
Pressburg [disciple of the “Chatam Sofer”], the 
Gaon Rabbi Chaim Brill of Pressburg [one of the 
Chatam Sofer’s Yeshiva’s Gabbaim], the famous 
wealthy man Rabbi Shlomo Rosenthal [Mahr] of 
Budapest [among the leaders of Hungarian Jewry 
at that time. Signed on two documents], the officer 
Rabbi Hersh Yaffe of Pressburg [served as Mohel in 
Pressburg, mentioned in the Brit Mila booklet of 
the Chatam Sofer]. 25 documents, most are in Yiddish, 
written on thick papers. Varying sizes and conditions 
(overall good condition). Some [of the documents] bear 
whole wax seals. Bound together in a fine, new binding

Opening Price: $1200

545. Lamentation About the Reform 
Movement Members Meeting – Rabbi 
Aharon Fuld of Frankfurt 
Handwritten lamentation about the Reform 
Movement Rabbis’ meeting, by Rabbi Aharon Fuld, 
Frankfurt am Main, 1844.
“An assembly of… Rabbis, who seek to destroy us… 
and their ways cannot be adopted”, the lamentation 
continues with words on Torah law violations, the 
encouragement of assimilation, the authorization 
of a woman’s remarrying without a Get and the 
denial of the Final Redemption. The lamentation 
ends with the following words: “May those evil 
ways come to an end and may we have the merit of 
offering sacrifices in Zion”. Signed “A. Fuld”.
Rabbi Aharon Fuld (1790–1847), of the sages of 
Frankfurt am Main, disciple of the “Hafla’ah” 
and member of the Rabbinical tribunal of Rabbi 
Zalman Trier and Rabbi Ber Adler. The Maharatz 
Chajes writes about him in the Minchat Kena’ot 
“The great Rabbi, elder Chassid, Rabbi Zalman 
Trier, Av Beit Din of Frankfurt am Main, with 
two of the leading sages of the generation Rabbi 
Aharon Fuld and the Great Rabbi Ber Adler”. 
Corresponded a lot with the “Chatam Sofer”, 
Rabbi Akiva Eiger and more. Was among the 
greatest fighters against the Reform Movement 
in his generation, this lamentation was written 
after the Reform Movement Members’ gather-
ing in Braunschweig 1844, during which deci-
sions were made to change the wording of the 
prayers and abolish several Torah laws (such 
as allowing intermarriages, changing the laws 
of circumcision, and more). The “Ketav Sofer” 
organized a petition signed by rabbis. 
Rabbi Aharon authored several books: the 
“Beit Aharon” responsum and glosses and re-
marks on the Shem Ha-Gedolim. (More about 
him in enclosed material, with a photocopy of 
his handwriting).2 pages, 17cm. Good condition.

Opening Price: $250
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546. מכתב רבי שמעון סגל וולנטין אב"ד יאנקוביץ
מכתב שנה טובה ועניני רבנות, מרבי שמעון סג"ל וולנטין. יאנקאוויץ, ערב ראש השנה תקצ"ט 

.(1838)

המכתב נשלח אל רבי אליקים געץ שווערין אב"ד ור"מ באיא, פותח בברכת "שנה טובה וברכה 

מאלוקי המערכה" - "הנני להודיע לאדמ"ו כי היום קבלתי כתב הרבנות החדש אשר הכין אדמ"ו, 

כתוב וחתום מרוב בנין ורוב מנין מאנשי עדתי".

רבי שמעון סג"ל וולנטין, אב"ד יאנקוביץ הסמוכה לבייאה, היה בין החותמים על אספת רבני 

מומחה  אישור  (ראה  תר"ד.  בשנת  בפאקש  שהתקיימה  הניאולוגים,  נגד  הראשונה  הונגריה 

מצורף). 22 ס"מ. מצב טוב, קמטים וקיפולי מכתב. מעבר למכתב רישום ארוך למשלוח המכתב 

וחותמת שעוה.

פתיחה: $250

546. Letter by Rabbi Shimon Segal Walentin Av Beit Din of 
Yankowitz
Shana Tova and rabbinical matters letter, by Rabbi Shimon Segal Walentin. 
Yankowitz, on the eve of Rosh Ha-Shana 1838. 
The letter was sent to Rabbi Elyakim Getz Shwerin Av Beit Din of Baia and opens 
with blessings of “Shana Tova and blessings from the Almighty”- “I wish to let 
my rabbi know that today I have received the new rabbinical script he has pre-
pared, written and signed by the members of my community”.
Rabbi Shimon Segal Walentin, Av Beit Din of Yankowitz near Baia, was among 
the rabbis who signed in the first Hungarian rabbinical gathering against the 
Neologists, which took place in Paks in 1844. (See enclosed expert authentica-
tion). 22cm. Good condition, wrinkles and letter folding. Long address caption on the 
back of the letter, wax seal.

Opening Price: $250

547. שלושה מכתבים - הגאון רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק, הגאון ר' איצל'ה 
פוניבז'ער והגאון רבי יוסף יהודה ליב בלוך

ראשי הישיבות בליטא,  של שלשת גאוני  ידם, חתימתם וחותמותיהם  בכתב  שלושה מכתבים, 

רבי חיים סולובייצ'יק אב"ד בריסק, רבי יצחק יעקב רבינוביץ אב"ד פוניבז' ורבי יוסף יהודה ליב 

בלוך ראש ישיבת טעלז. [בריסק, פוניבז' ושאדובה], תרס"ח-תרס"ט [1908-1909].

בקשת  וענינם  אפריקה,  שבדרום  יוהנסבורג  אב"ד  לנדא,  ליב  יהודה  רבי  אל  נשלחו  המכתבים 

שבעלה  כרב),  בלוך  הגרי"ל  אז  כיהן  (בה  שאדובה  מקהילת  ועניה  גלמודה  אשה  לטובת  עזרה 

שוהה שנים ארוכות ביוהנסבורג ונבצר ממנו מבחינה כספית לחזור לליטא. גדולי הדור מבקשים 

במכתביהם כי אנשי יוהנסבורג ירתמו לעזרת האשה האומללה ויעזרו לאב לחזור למשפחתו. 

בסוף מכתבו מסיים רבי חיים סולובייצ'יק: "ובענין גדול כזה הלא יספיק הקיצור בזה למעכ"ת... 

וכל המרחם ירוחם מן השמים וברכה וכ"ט למעכת"ה שי'". [מעניין לראות כיצד גדולי התורה 

ל"ר'  שעזרה  המוסר,  בעלי  של  הידוע  הכלל  לפי  פרטית,  בבקשה  לעזור  מכוחם  משקיעים 

ישראל", היא הדאגה האמיתית לטובת "כלל ישראל"].

הגאון רבי חיים סולובייצ'יק (תרי"ג-תרע"ח, אוצר הרבנים 6090), נולד בוואלוז'ין לאביו הגאון 

של  בתו  את  לאשה  נשא  הלוי".  "בית  ובעל  וואלוז'ין  ישיבת  ראש  סולובייצ'יק,  דוב  יוסף  רבי 

ישיבה  לראש  התמנה  הבאות  בשנים  הנצי"ב.  ונכדת  וואלוז'ין  ישיבת  ראש  שפירא  רפאל  רבי 

בוואלוז'ין. עם סגירת הישיבה עבר לכהן כרב בבריסק על מקום אביו, שם התקבצו תלמידים 

מובחרים לקבל תורה מפיו. הנחיל לדורות דרך חדשה בעיון ולימוד התורה, והיה ממנהיגי דורו. 

בנו הוא הגרי"ז סולובייצ'יק "הרב מבריסק".

איצל'ה פוניבז'ער] (תרי"ד-תרע"ט, אוצר הרבנים 11378),  הגאון רבי יצחק יעקב רבינוביץ [ר' 

בשנת  סולובייצ'יק.  חיים  רבי  בנו  עם  בחברותא  כשנתיים  ולמד  הלוי"  ה"בית  מתלמידי  היה 

תרנ"ד  בשנת  בסלבודקה.  הישיבה  בראשות  לעמוד  מסלבודקה"  ה"סבא  ידי  על  נקרא  תרמ"ט 

עזב את סלבודקה ועבר לכהן ברבנות גרוזד, ולאחר מכן בפוניבז'. בכל מקומות רבנותו הרביץ 

תורה לעדרים וסלל דרך חדשה בלימוד. נודע כמעיין המתגבר, וסברותיו וחילוקיו מפורסמים 

בעולם הישיבות עד היום. נפטר במגפת הטיפוס לאחר שעסק רבות בביקור חולים מבני עירו 

שנפגעו ממנה. שרידים מחידושי תורתו נדפסו בספר "זכר יצחק".

וקלם  וואלוז'ין  מתלמידי  הרבנים 8896),  אוצר  (תרי"ט-תר"ץ,  בלוך  ליב  יהודה  יוסף  רבי  הגאון 

ומגדולי מנהיגי תנועת המוסר ואציליה. נשא את בתו של רבי אליעזר גורדון מטלז ונתמנה לר"מ 

בוורנה  כרב  לכהן  ועבר  הישיבה  את  עזב  הראשון,  המוסר"  "פולמוס  לאחר  בישיבתו.  ומשגיח 

ושאדובה. עם פטירת חותנו בשנת תר"ע חזר לטלז ומילא את מקומו כאב"ד העיר וראש הישיבה. 

אבי שיטת טלז בלימוד ובמוסר. תורתו נדפסה בספרים "שיעורי הלכה" ו"שיעורי דעת". [3] עמ'. 

שלושת המכתבים נכתבו על שני דפים מחוברים יחד, כל מכתב בעמוד בפני עצמו. 21 ס"מ. מצב 

טוב. סימני קיפול וכתמים.

פתיחה: $16,000

546
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547. Three Letters – The Ga’on Rabbi Chaim Soloveitchik of 
Brisk, The Ga’on Rabbi Itzeleh Ponovizher and The Ga’on Rabbi 
Yosef Yehudah Leib Bloch 
Three letters, handwritten, signed and stamped, by three genius Rosh Yeshivot 
of Lithuania; Rabbi Chaim Soloveitchik Av Beit Din of Brisk, Rabbi Yitzchak 
Ya’akov Rabinowitz Av Beit Din of Ponevezh and Rabbi Yosef Yehudah Leib 
Bloch Rosh Yeshiva of Telz. [Brisk, Ponevezh and Shadova], [1908-1909]. 
The letters were sent to Rabbi Yehudah Leib Landau, Av Beit Din of Johannesburg, 
South Africa, and concern a request for assistance for a lonesome and destitute 
woman from the congregation of Shadova (where Rabbi Yosef Yehudah Leib Bloch 
served at the time as rabbi), whose husband is in Johannesburg for many years 
and is financially prevented from returning to Lithuania. In their letter the giants 
of the generation request that the Johannesburg residents gather assistance for 
the unfortunate woman and enable the father to return to his family. At the end 
of the letter Rabbi Chaim Soloveitchik con-
cludes: “and in such a grave matter there 
is no need to add on unnecessary words… 
and those who have mercy G-D will have 
mercy upon them and bless them”. [It is 
interesting to observe how Torah giants 
invest of their energy to promote a private 
appeal which exhibits sincere concern for 
the entire Jewish people]. 
The Ga’on Rabbi Chaim Soloveitchik 
(1853-1918, Otzar HaRabbanim 6090) 
was born in Volozhin to this father the 
Ga’on Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, Rosh 
Yeshiva of Volozhin and author of Beit 
HaLevi. Married the daughter of Rabbi 
Refael Shapiro Rosh Yeshiva of Volozhin 
and granddaughter of the Natziv. In the 
following years he was appointed as Rosh 
Yeshiva in Volozhin. Upon the closing of 
the Yeshiva he served as rabbi in Brisk as 
successor to his father, where prominent 
disciples gathered to study Torah from him. 
Bequeathed a new method of study of Torah 
for generations and was among the leaders 
of his generation. Son of the Ga’on Rabbi 
Yitzchak Ze'ev HaLevi Soloveitchik “The 
Rabbi of Brisk”. 
The Ga’on Rabbi Yitzchak Ya’akov 
Rabinowitz [Rabbi Itzeleh Ponovizher] 

(1853-1919, Otzar HaRabbanim 11378) was among the disciples of the Beit 
HaLevi and studied with his son, Rabbi Chaim Soloveitchik, as a learning 
companion for approximately two years. In 1889 was summoned by the Saba 
of Slabodka to head the Slabodka Yeshiva. In 1894 left Slabodka and served in 
the rabbinate of Grozed and later on in Ponevezh. In all places where he was he 
spread Torah and established a new method of study. Was known as a wellspring, 
and his reasoning and method of thought are famous in the Yeshiva world until 
this very day. Passed away in the typhus epidemic after great involvement in 
visiting ill residents of his town who were inflicted by the epidemic. Remnants of 
his Chiddushei Torah were printed in his book Zecher Yitzchak. 
The Ga’on Rabbi Yosef Yehudah Bloch (1859-1930, Otzar HaRabbanim 8896), 
among the disciples of Volozhin and Kelm and among the greatest leaders of 
the Musar movement and its noblemen. Married the daughter of Rabbi Eliezer 
Gordon of Telz and was appointed as Rosh Meitivta and Mashgiach in his 
yeshiva. After the first Musar Polemic, left the Yeshiva and served as Rabbi in 
Varna and Shadova. Upon the demise of his father-in-law in 1910 he returned to 

Telz and served as his successor as Av Beit Din of the city as well as 
Rosh Yeshiva. Founder of the Telz method of study and Musar. His 
Torah was printed in the books Shiurei Halachah and Shiurei Da’at. 
[3] pages. The three letters were written on two attached leaves; each 
letter on a separate page. 21cm. Good condition. Folding marks and 
stains. 

Opening Price: $16.000
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548. מכתב בדברי תורה מרבי יוסף זונדל הוטנר אב"ד איישישוק
מכתב בדברי תורה מהגאון רבי יוסף זונדל הוטנר. איישישוק, תרס"ג (1903). [לא נדפס]. 

המכתב נשלח לרבי יצחק מייזיל (אוצר הרבנים 10810) ובו תשובה על השגות שהקשה לו רבי 

יצחק על דבריו בספרו. בתוך הדברים הוא מתאמץ ליישב קושיא על בעל ה"תפארת ישראל" 

והוא כותב לו: "...קושיא גדולה הקשה, ונפלא מאד טעות כזה על אדם גדול דרב גובריה, וכדי 

לקיים דברי חכמים שלא יהיה כטועה ח"ו, נראה לי לדחוק בסברתו...". 

רבי יוסף זונדל הוטנר (תר"ו-תרע"ט), מגדולי גאוני ליטא. למד בחברותא מספר שנים עם רבי 

שעול  חשש  דווינסק,  מולדתו  עיר  רבנות  את  זונדל  יוסף  לרבי  וכשהציעו  הכהן,  שמחה  מאיר 

משנת  כיהן  שמח".  "אור  בעל  לרעו  ההצעה  את  והעביר  מלימודו,  יפריעהו  גדולה  עיר  רבנות 

יוסף" [שם  "חבל  ספרי  מחבר  איישישוק.  ור"מ  אב"ד  תרנ"ז  ומשנת  דרעטשין  ברבנות  תרמ"א 

כולל לספריו הנודעים על ארבעה חלקי שו"ע, "אולם המשפט", "חדרי דעה", "גנזי חיים" ו"חוקי 

העזרה"].

אליו לעצה  נערץ כאיש קדוש אצל בעל ה"חפץ חיים", שהיה רגיל לשלוח אליו אנשים שפנו 

וישועה, באמרו כי "הוא צדיק גדול - סעו אליו והוא יתפלל בעדכם". מפורסם הסיפור שה"חפץ 

מיוחד  שליח  אליו  שלח  חיים" 

וחשש  הבין  לא  והשליח  שיברכהו, 

יוסף  רבי  של  ברכתו  את  להשיב 

כי  חיים  החפץ  את  שברך  זונדל, 

אבנים  ולסחוב  יחף  לילך  יזכה 

כהן-גדול  להיות  שיזכה  [כלומר 

הנושא את אבני החושן והולך יחף 

כששמע  המקדש].  בית  בעבודת 

החפץ חיים את הברכה, אמר כי די 

לו גם בברכה האחת, כלומר שיזכה 

לעבוד בבית המקדש ככהן הדיוט... 

החפץ חיים אף ביקש ממנו הסכמה 

ס"מ,   21 הלכות".  "לקוטי  לספרו 

כ-20 שורות בכת"י קדשו וחתימתו. 

מצב טוב מאד.

פתיחה: $1200

548. A Letter of Torah Thoughts by Rabbi Yoseph Zundel 
Hutner Rabbi of Eišiškės
A letter of Torah thoughts by Rabbi Yoseph Zundel Hutner. Eišiškės, 1903. [Not 
printed].
The letter was sent to Rabbi Yitzchak Meisel (Otzar HaRabbanim 10810) with 
a response to Rabbi Yitchak's comments on his book. With effort, he answers 
a question on the Tiferet Yisrael and he writes: "A most difficult question and 
such a mistake is very surprising for such a great man and to establish the 
words of chachamim that they should not be found mistaken G-d forbid, I 
shall give a hard-pressed explanation…". 
Rabbi Yoseph Zundel Hutner (1846-1899), a great Lithuanian Torah genius 
learned chavruta with Rabbi Meir Simcha HaCohen for a number of years. 
When Rabbi Yoseph Zundel was offered the rabbinate of his native city, Dvinsk, 
he feared that the rabbinate of such a large city may hinder his studies, so he 
passed the offer on to his companion the author of Or Sameach. From 1881, 
Rabbi Yoseph Zundel served in the rabbinate of Deretchin and from 1897 he was 
Rabbi and Rosh Yeshiva in Eišiškės. He wrote Chevel Yoseph [a general name for 
his renowned books on the four parts of the Shulchan Aruch], Ulam HaMishpat, 
Chadrei Deah, Ginzei Chaim and Chukei Ha'Azara. 
The Chafetz Chaim admired him as a holy man and often sent people who 
turned to him for advice and salvation to Rabbi Yoseph Zundel saying, "He is 
a great tzaddik – go to him and he will pray for you". A famous story is told 
about the Chafetz Chaim who sent a special emissary to Rabbi Yoseph Zundel 
for a blessing. Since he did not understand the meaning, the emissary feared 
to deliver Rabbi Yoseph Zundel's blessing: That the Chafetz Chaim merit going 
barefoot and carrying stones [e.g. that he should merit being a Cohen Gadol 
who carries the stones of the choshen and go barefoot in the Beit HaMikdash]. 
When the Chafetz Chaim heard the blessing, he responded that even one of the 
blessings is sufficient, meaning he should merit serving in the Beit HaMikdash 
as a regular Cohen… The Chafetz Chaim even asked him for an approbation 
for his book Likutei Halachot. 21cm, c. 20 lines in his holy handwriting and his 
signature. Very good condition. 

Opening Price: $1200
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549. קבלה לישיבת ראדין - חותמת ה"חפץ חיים"
הישיבה הגדולה "חפץ חיים" בראדין. קבלה ללא מילוי בכת"י. 

[שנות התר"ץ]. יידיש ואנגלית.

ברכה ביידיש לתורמים מאת "החפץ חיים" [העתק בדפוס של 

הכהן  מאיר  "ישראל  רבי  חותמת  הקבלה  על  כת"י].  חתימת 

מצב  ס"מ.   11.5X35 ברורה".  ומשנה  חיים  חפץ  ס'  בעהמ"ח 

טוב. סימני קיפול. עם ספח רופף. 

פתיחה: $120

549. Receipt of the Radin Yeshiva – 
Stamp of Chafetz Chaim 
The Chafetz Chaim Yeshiva in Radin. Blank hand-
written receipt. [1930’s]. Yiddish and English. 
Blessing from the Chafetz Chaim in Yiddish to the 
donors [printed copy of handwritten signature]. 
The receipt contains the stamp of Rabbi “Yisrael 
Meir HaCohen author of Chafetz Chaim and 
Mishnah Berurah”. 11.5X35cm. Good condition. 
Folding marks. With loose stub

Opening Price: $120

550. מכתב וקונטרס "זכרון דברים" [סיפורי 
חלומות ונפלאות] - מרבי יהודה ליב דון יחיא אב"ד 

צ'רניגוב 

צר־ דון-יחיא,  ליב  יהודה  רבי  מהגאון  ומעניין,  ארוך  מכתב 

ניהאב (צ'רניגוב), תרצ"ד (1934). 

במכתב, שרובו הוא קונטרס "זכרון דברים" שנכתב בדריססא 

בשנת תרפ"ג, כותב רבי י"ל סיפורי מופתים והשגחה אלוקית 

מאביו הרב ז"ל, וסיפורי נפלאות שהיו עמו בעצמו (חלומות 

שהשיבו לו תשובות ע"י מלאכים מן השמים ועוד). 

רבי יהודה ליב דון-יחיא, (תרכ"ט-תש"ב) בעל "בכורי יהודה", 

מבריסק  חיים  רבי  של  המובהקים  ומתלמידיו  חב"ד  חסיד 

מווילנא  הכהן  שלמה  רבי  בת  את  נשא  וואלוז'ין.  בישיבת 

ובדריססא.  בשקלוב  אביו  ברבנות  כיהן  שלמה".  "חשק  בעל 

עלה  תרצ"ו  ובשנת  צ'רניגוב,  לרבנות  נתמנה  תרפ"ה  בשנת 

(ת"ר-תרע"ג)  דון-יחיא  חיים  רבי  הגאון  אביו  ישראל.  לארץ 

550. A Letter by Rabbi Yehuda Leib 
Don-Yichya Rabbi of Chernihiv
A long and interesting letter by Rabbi Yehuda Leib 
Don-Yichya, Chernihiv, 1934. In a letter, which was 
mainly written in Drissa in 1923, Rabbi Yehuda Leib 
writes stories of wonders and divine providence 
about his father, and wonders that happened to him 
(dreams that were answers from Heaven etc.).
Rabbi Yehuda Leib Don-Yichya, (1869-1941) the 
author of Bechorei Yehuda, was a Chabad Chassid 
and a devoted disciple of Rabbi Chaim of Brisk of 
the Volozhin Yeshiva. He married the daughter 
of Rabbi Shlomo HaCohen of Vilna, the author of 
Cheshek Shlomo. He served in his father's rabbinate 
in Shklov and in Drissa. In 1925, he was appointed 
to the Chernigov rabbinate, and in 1936, he im-
migrated to Eretz Yisrael. His father, Rabbi Chaim 
Don-Yichya (1840-1913) was the Rabbi of the 
Chassidic Congregation in Shklov and in Drissa. 
He was the son of Rabbi Shabtai Rabbi of Drissa, 
and one of the greatest disciples of the Tzemach 
Tzedek of Lubavitch. (See attached material). 9 
written pages. 20.5cm. Good condition, stains. Signed 
with initials Y.L.

Opening Price: $250

שבתי  רבי  בן  ובדריססא.  בשקלוב  החסידים  לעדת  אב"ד 

צדק"  ה"צמח  תלמידי  שבחבורת  מהאריות  דריססא,  אב"ד 

מליובאוויטש. (ראה חומר מצורף). 9 עמ' כתובים. 20.5 ס"מ. 

מצב טוב, כתמים. חתימתו בראשי תיבות "י"ל".

פתיחה: $250

551. כת"י תשובה ארוכה מה"מחזה אברהם" - אל 
רבי יוסף זכריה שטרן

מכתב הגאון הנודע רבי אברהם מנחם שטיינברג, אל רבי יוסף 

זכריה שטרן אב"ד שאוויל. סנעטין, תרנ"ד (1894).

לחכמי  אנצי'  (תר"ז-תרפ"א,  שטיינברג  מנחם  אברהם  רבי 

ומחשובי  גליציה  גאוני  מגדולי   ,(161-172 עמ'  ה,  גליציה, 

שו"ת  והחליף  ובבראדי,  בסנעטין  ברבנות  כיהן  רוז'ין.  חסידי 

עם כל גדולי דורו, בארצות שונות. בעל שו"ת "מחזה אברהם". 

כנראה שתשובה זו לא נדפסה, ראה מחזה אברהם ח"א סימן 

אחר  מתאריך  לריזש"ט  אחרת  תשובה  מודפסת  שם  נ"ו 

(כשבועיים לאחר תשובה זו שלפנינו). 4 עמ' גדולים כתובים 

טקסט,  חסרון  עם  רבים  קרעים  גרוע,  מצב  ס"מ.  בצפיפות, 29 

שיקום מודבק.

פתיחה: $200

551

550
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551. A long Handwritten Response by 
The Author of Machaze Avraham – To 
Rabbi Yoseph Zecharia Stern
A letter by the renowned Rabbi Avraham Menachem 
Steinberg, to Rabbi Yoseph Zecharia Stern Rabbi of 
Shavl. Snetin, 1894. 
Rabbi Avraham Menachem Steinberg (1847-1921, 
Encyclopedia L'Chachmei Galicia, 5, pages 161-
172), a prominent Galician rabbi and an important 
Ruzhin Chassid. Served in the rabbinate of Snetin 
and Brody, and exchanged responsa with all the 
great rabbis of his generation in various coun-
tries. He authored the book of responsa Machaze 
Avraham. Apparently, this responsum was not 
printed; see Machaze Avraham Part 1 Siman 56 
where another responsum was printed from a dif-
ferent date (c. two weeks after this responsum). 4 
large pages closely written, 29cm. Poor condition, many 
tears with missing text, glued restoration

Opening Price: $200

552. מכתב לרבי יוסף זכריה שטרן
מכתב להגאון רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוויל, מאת גיסו 

רבי ישראל יוסף. דובראווע (פולין), תרל"ה [1875].

מכתב בענייני שידוכין. מוזכר בו גם הביאור על שיר השירים 

שהדפיס רבי יוסף זכריה שטרן באותה שנה. [2] עמ' כתובים. 

21 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים, סימני קיפול.

פתיחה: $150

552. A Letter to Rabbi Yoseph 
Zecharya Stern 
A letter to Rabbi Yoseph Zecharya Stern Rabbi 
of Shavl, from his brother-in-law Rabbi Yisrael 
Yoseph. Dabrowa (Poland), 1875. 
A letter about matters of shidduchim. Also men-
tioned is the commentary on Shir HaShirim 
printed by Rabbi Yoseph Zecharya Stern that same 
year. [2] written pages. 21cm. Good condition. Stains, 
tears, folding marks. 

Opening Price: $150

553. מכתב רבי יוסף תומארקין אב"ד קרמנצוג'
תומארקין  יוסף  רבי  מהגאון  חתום,  הלכתית  תשובה  מכתב 

אב"ד קרמנצוג'. [תרכ"ט?].

רבי  האדמו"ר  את  אחדות  פעמים  מזכיר  הוא  הדברים  בתוך 

כמחליט  אינני  "...ואעפ"כ  צדק":  ה"צמח  של  בנו  נח,  ישראל 

אלא כמפליא על הסכמת מאהבינו הרה"ג מוהרי"נ נ"י, אם לא 

שיש לו טעמים לשבח על זה כרוחב דעתו".

העיר  שם  כתיבת  בענין  זה  מכתב  של  הראשון  חציו 

"נאווראדאק סיווערסקי" בגט, נתפרסם בקובץ "יגדיל תורה" 

(שנה ו, מד-מט - מכת"י הנמצא בספרית חב"ד), שם נקטעה 

אותה  של  החסר  הסיום  לפנינו  הדברים.  באמצע  התשובה 

תשובה, בחתימת כותבה. מכתב זה נכתב בחנוכה שנת תרכ"ט 

או שנת תרל"ג (ראה חומר מצורף).

הגאון החבד"י רבי יוסף תומרקין (תקע"ג-תרל"ד), מהאריות 

חביב  והיה  צדק",  "צמח  בעל  האדמו"ר  תלמידי  שבחבורת 

ונחשב מאד בעיני רבו. כיהן ברבנות סוראן וקרמנצוג'. נודע 

על  התורה, [הסכמותיו  מגדולי  כאחד  ורוסיה  ליטא  בארצות 

ספרים רבים, גם מבית מדרשם של תלמידי הגר"א]. כתבי ידו 

נזכרים בספר "בית רבי" (עמ' 254): "...והרבה רבני דורנו היו 

ונמצאים  מאד,  עמקו  ותשובותיו  שאלותיהם,  אליו  מריצים 

הדפוס".  לאור  להוציאם  ובדעתם  חלציו,  יוצאי  אצל  בכת"י 

למעשה, רוב כתבי ידו אבדו ואך שרידים מהם הגיעו לספרית 

בצפיפות  כתובים  ס"מ.   20.5 עמ',   2 בניו-יורק.  ליובאוויטש 

רבה. מצב טוב-בינוני, פגיעות משוקמות, הטקסט שלם.

פתיחה: $500

552553
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553. Letter by Rabbi Yosef Tumarkin Av 
Beit Din of Kremenchuk
Signed Halachic response letter by the Gaon Rabbi 
Yosef Tumarkin Av Beit Din of Kremenchuk. 
[1869?].
The son of the Tzemach Tzedek, Admor Rabbi 
Israel Noach is mentioned a couple of times in the 
letter: “…and despite that, I am not making judg-
ment, but merely expressing my surprise about 
our beloved friend Rabbi Israel Noach’s approval, 
which undoubtedly comes from his outstanding 
intelligence”.
The first part of the letter which deals with the spell-
ing of the Town’s name “Novardok Siwersky” on 
rabbinical divorce papers was published in a compi-
lation called “Yagdil Torah” (Year 6, 44-49 – based 
on a manuscript found in the Chabad library). The 
reply was cut in the middle and the present letter is 
the missing end of this reply, bearing the author’s 
signature. This letter was written on Hannukah 
1869 or 1873 (see enclosed material).
The Chabad genius Rabbi Yosef Tumarkin (1813-
1874), of the “lions” among the Tzemach Tzedek’s 
disciples, was dear and important in the eyes of his 
rabbi. Served as rabbi of Soran and Kremenchuk. 
Gained prominence in Lithuania and Russia as 
one of the leading Torah sages, [his approbations 
appear on numerous books, even on some of those 
authored by the Gra’s disciples].
His manuscripts are mentioned in the book “Beit 
Rabbi: (p. 254): “…and many rabbis of our gen-
eration ran their questions by him, his replies were 
very profound and can be found in manuscripts left 
to his descendants who intend to print them”.
In fact, most of his manuscripts were lost and only 
slight remnants reached the New York Lubavitch li-
brary. 2 pages, 20.5cm. Very tightly written. Good-fair 
condition, restored damages, the text is complete.

Opening Price: $500

554. מכתב הגאון מלובלין - רבי שניאור זלמן בעל 
"תורת חסד"

אבדק"ק  שהיה  זלמן  "שניאור  רבי  וחתימת  בכתב-יד  מכתב 

לובלין". חברון, תרנ"ט (1899).

נ"י  דובער  מוהר"ר  המפורסם...  הגאון  ל"הרב  נשלח  המכתב 

שליט"א כ"ץ ראפפורט אבד"ק ראווא". 

יתן  מראווא "השי"ת  הרב  נכד  לחתונת  ברכות  המכתב:  תוכן 

ברכתו על הזוג שיהיה למז"ט". בהמשך המכתב הוא מעתיר 

"ויתעוררו רחמי שמים על שני נכדיו שיחיו שצ"ל תחת שבט 

ה'  עובדי  להיות  ויזכו  לחופשי  שיצאו  אלה,  בעתות  הבקורת 

אין עוד מלבדו" [כנראה, עמדו לפני גיוס לצבא]. הכותב מודה 

"עבור מכתביו וידיעתו אלי מעניניו". 

בעל  [פראדקין-לאדיער],  זלמן  שניאור  רבי  מלובלין  הגאון 

צעיר  מגיל  נודע  בלאדי,  תק"ץ  בשנת  נולד  חסד".  ה"תורת 

כ"עילוי" וגאון מופלג. מגדולי חסידי ה"צמח צדק" ואדמו"רי 

554. Letter by the Ga’on of Lublin 
– Rabbi Shneur Zalman Author of 
Toraht Chesed 
Handwritten and signed letter by Rabbi Shneur 
Zalman Av-Beit-Din of Lublin. Hebron (1899). 
The letter was sent to the famous Ga’on Rabbi 
Dover Katz Rapaport Av-Beit-Din of Rava.
Content of the letter: blessings on the occasion of 
the wedding of the grandson of the Rabbi of Rava 
“May G-D bless the couple with Mazal Tov”. Later 
in the letter he pleas “May G-D have mercy on his 
two granddaughters in this difficult time, that 
they be liberated and merit to serve G-D” [ap-
parently prior to their enlistment in the army]. The 
author thanks “for his letters and information”. 
The Ga’on of Lublin Rabbi Shneur Zalman 
[Pradkin-Ladier], author of Toraht Chesed. Born in 
1830 in Lyady, was well-known from a young age as 
a prodigy and exalted genius. Among the greatest 
Hassidim of the Tzemach Tzedek and Admorim of 
Lubavitz throughout the generations. From 1868 
served as Av-Beit-Din of Lublin and was one of the 
most famous geniuses of his generation. In 1892 he 
immigrated to Jerusalem and was recognized as 
one of the Torah giants in Jerusalem (together with 
the Maharil Diskin and Rabbi Shmuel Salant). In 

לובלין  כאב"ד  תרכ"ח  משנת  כיהן  לדורותיהם.  ליובאוויטש 

עלה  תרנ"ב  בשנת  המפורסמים.  דורו  מגאוני  אחד  והיה 

עם  (יחד  בירושלים,  התורה  מגדולי  כאחד  והוכר  לירושלים 

המהרי"ל דיסקין ורבי שמואל סלנט). בשנת תרנ"ט עבר לגור 

תקופה  לאחר  אך  הרש"ב),  האדמו"ר  בקשת  (עפ"י  בחברון 

קצרה חזר לירושלים. נפטר בשנת תרס"ב ועל מצבתו נכתב 

"רבן של כל ישראל". 

בעל  רפפורט  הכהן  בעריש  דוב  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 

"דרך המלך" (תקפ"ד-תרס"ו), מתלמידי ה"דברי חיים" מצאנז, 

חסיד וידיד נאמן של האדמו"ר רבי יהושע מבעלז [ראה חומר 

ראווא-רוסקא.  אב"ד  תרל"ט  ומשנת  שינווא  אב"ד  מצורף]. 

מגדולי גאוני דורו ורבים מרבני גליציה נסמכו על ידו להוראה.

כ-22 ס"מ. מצב בינוני, בלאי, קרעים וכתמים קלים. 

פתיחה: $400
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1899 he moved to Hebron (upon the request of the 
Admor Shalom Dover Scheerson), however after a 
short period he returned to Jerusalem. Passed away 
in 1902 and on his gravestone it was written “Rabbi 
of all of Israel”. 
Recipient of the letter: the Ga’on Rabbi Dov Berish 
HaCohen Rapaport author of Derech HaMelech 
(1824-1906), among the disciples of the Divrei 
Chaim of Sanz, Hassid and loyal friend of the 
Admor Rabbi Yehoshua of Belz [see attached ma-
terial]. Av-Bei-Din of Shinova and from 1879 Av-
Beit-Din of Rava-Ruska. Among the greatest Torah 
giants of his generation who ordained many of the 
rabbis of Galicia. Approx. 22cm. fair condition, wear, 
slight stains and tears. 

Opening Price: $400

555. מכתבים מגדולי ירושלים
1. מכתב מ"בית דין צדק דקהל הקודש אשכנזים" בירושלים, 

בחתימת הראב"ד רבי משה נחום וואלענשטיין ורבי צבי פסח 

פראנק. שבט תרס"ט (1909).

צבי  רבי  ירושלים,  של  רבה  וחתימת  בכת"י  מעניין  2. מכתב 

תמוז  כ"ץ,  ראובן  רבי  פתח-תקוה  של  לרבה  פראנק,  פסח 

תרצ"ז (1937).

סיון  מלצר.  זלמן  איסר  רבי  וחתימת  בכת"י  מעניין  3. מכתב 

תרצ"ח (1938).

ניירות מכתבים רשמיים. גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200

555. Letters by Jerusalem Torah Sages 
1. Letter by the Ashkenazi Beit Din of Jerusalem, 
signed by the chief Av-Beit-Din, Rabbi Moshe 
Nachum Valenstein and Rabbi Tzvi Pesach Frank. 
Shvat 1909. 
2. Interesting letter handwritten and signed by 
Rabbi of Jerusalem, Rabbi Tzvi Pesach Frank, to 
Rabbi of Petach Tikva, Rabbi Reuven Katz, Tamuz 
1937. 
3. Interesting letter handwritten and signed by 
Rabbi Isser Zalman Meltzer. Sivan 1938. 
Official stationary. Various sizes, good condition. 

Opening Price: $200

556. צוואה ומסמכי בית-דין - ירושלים
הכהן  יצחק  שלמה  רבי  של  הקדש  ושטר  ארוכה  1. צוואה 

טארינהיים, בחתימת ידו, חתימות עדים וחתימות הרבנים רבי 

משה נחום וואלענשטיין, רבי צבי פסח פראנק, רבי אריה ליב 

בהרא"ד. ירושלים, תר"ע (1910). 

וחתימת  בכת"י  הדין,  בית  ולחתימות  לצוואה  קיום  2. שטר 

ירושלים,  באשי"].  כ"חכם  שכיהן  [בעת  דאנון  ניסים  רבי 

[תרע"ח בערך 1918?].

3. שטר חלוקת עזבון מיורשי משפחת טורנהיים. בחתימות 

וואלענשטיין  נחום  משה  רבי  רובין,  ליב  מרדכי  רבי  הדיינים 

ורבי יצחק פרענקיל. חתימת רבי משה בלויא.

רבי  בחתימת  טורנהיים,  להקדש  אפוטרופוס  מינוי  4. שטר 

556. Will and Documents of Beit Din 
– Jerusalem 
1. Lengthy will and Shtar Hekdesh of Rabbi Shlomo 
Yitzchak HaCohen Torenheim, signed by him, 
includes signatures of witnesses and rabbis; Rabbi 
Moshe Nachum Valenstein, Rabbi Tzvi Pesach 
Frank, Rabbi Aryeh Leib Beharad. Jerusalem, 1910.
2. Shtar Kiyum [bill of validation] for a will and 
for Beit Din signatures, handwritten and signed by 
Rabbi Nissim Danon [while serving as Chacham 
Bashi]. Jerusalem, [c. 1918?]. 
3. Bill of estate distribution of the Torenheim family 
heirs. Signed by the Dayanim Rabbi Mordechai 
Leib Rubin, Rabbi Moshe Nachum Valenstein, 
and Rabbi Yitzchak Frankel. Includes signature of 
Rabbi Moshe Blau. 
4. Bill appointing executor for the Torenheim 
estate, signed by Rabbi Tzvi Pesach Frank, Rabbi 
Chizkiya Shabtay and others. The Chief Rabbinate 
of Israel. Jerusalem, 1947. 
5-6. Two signed documents. Jerusalem, 1901, 1908. 
6 items, 7 written pages. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

הראשית  הרבנות  ועוד.  שבתי  חזקיה  רבי  פראנק,  פסח  צבי 

לארץ ישראל. ירושלים, תש"ז (1947).

5-6. שני מסמכים חתומים. ירושלים, תרס"א, תרס"ח (1901, 

.(1908

6 פריטים, 7 עמודים כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

557. פסק בית דין - רבי שאול חיים הורביץ - הרב 
מדוברובנא

בחתימת   .(1912) תער"ב  אדר  ירושלים,  עדות.  גביית  מסמך 

רבי "שאול חיים בהה"ג מוהר"ר אברהם הלוי הורביץ, החונה 

פה מאה שערים בק[רת]א קדישא ירושלם ת"ו" וחתימות רבי 

"יהושע טשערוינסקי" ורבי "דוב מאיר בהר"י ז"ל".

הרבנים  אוצר  (תק"ף-תרע"ו,  הורוויץ  הלוי  חיים  שאול  רבי 

חתן  עז)  עמ'  ג,  ישראל,  ארץ  חכמי  לתולדות  אנצי'   ,18013

555
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עלה  תרמ"ג  בשנת  שנה,   18 דוברובנא  אב"ד  דוד".  ה"נחלת 

לירושלים, בה נחשב לאחד מגדולי התורה בעיר. מייסד וראש 

ונפטר  ימים  האריך  שערים".  "מאה  והת"ת  הגדולה  הישיבה 

בשנת תרע"ו. מחיבוריו "כלילת שאול", "מצפה שאול" ועוד.

23 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי לחות וקרעים קלים.

פתיחה: $180

557. Beit Din Ruling – Rabbi Shaul 
Chaim Horowitz – Rabbi of Dubrovna 
Document of obtaining of evidence. Jerusalem, 
Adar (1912). Signed by Rabbi “Shaul Chaim son of 
Rabbi Avraham HaLevi Horowitz” and by Rabbi 
Yehoshua Tshervinski and Rabbi Dov Meir. 
Rabbi Shaul Chaim HaLevi Horowitz (1820-
1916, Otzar HaRabbanim 18013, Encyclopedia 
of Scholars of Eretz Israel, 3, page 77), son-in-law 
of the Nachalat David. Av-Beit-Din of Dubrovna 
for 18 years. In 1883 he immigrated to Jerusalem, 
where he was considered one of the greatest Torah 
giants of the city. Established and lead the Yeshiva 
and Talmud Torah Meah Se’arim. Was blessed 
with longevity and passed away in 1916. His com-
positions include Klilat Shual, Mitzpeh Shaul, and 
more. 23cm. Good-fair condition, mildew stains and 
minor tears. 

Opening Price: $180

558. מכתב הרב אברומוביץ לרבי שמואל סלנט, 
בענין קופות ארץ ישראל בארה"ב 

רבי  ירושלים,  של  לרבה  אבראמאוויץ,  בער  דוב  רבי  מכתב 

שמואל סלנט. ניו-יורק, אלול תר"ס (1900).

בעניני  עוסק  טובה")  "שנה  בברכת  (הפותח  הארוך  המכתב 

המפורסם],  הקופות"  "פולמוס  [בזמן  ארץ-ישראל,  קופות 

דסלוצק  הגאב"ד  דוד  יעקב  רבי  הגאון  מוזכר  הדברים  בתוך 

[ששהה באותו זמן בארה"ב]. 

רבי דוב בער אברומוביץ (תרכ"ה-תרפ"ו), נולד בליטא, עלה 

תורה  והרביץ  כמו"צ  בה  כיהן  בישיבותיה  למד  לירושלים, 

בשיעורים. בשנת תרנ"ה נסע לארה"ב וכיהן ברבנות בפילדל־

פיה, ניו-יורק וסט. לואיס. ממייסדי "אגודת הרבנים דארה"ב", 

מספריו: "דת ישראל", "כתב הדת" ועוד. נייר מכתבים רשמי, 3 

עמ'. 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $120

558. Letter from Rabbi Abramowitz to 
Rabbi Shmuel Salant, About the Eretz 
Israel Funds in the USA
Letter by Rabbi Dov Ber Abramowitz, to Rabbi 
Shmuel Salant, Rabbi of Jerusalem. New York, Elul 
1900.
The lengthy letter (which begins with blessings for 
the new Hebrew year) deals with the Eretz Israel 
funds, [this was at the time of the famous “funds 
polemic”], in his letter, Rabbi Abramowitz men-
tions the Gaon Rabbi Ya’akov David Av Beit Din of 
Slutzk [who was sojourning in the USA at the time].
Rabbi Dov Ber Abramowitz (1865-1926) was born 
in Lithuania, moved to Jerusalem, studied in its 
Yeshivot, served as a Moreh Tzedek and taught 
Torah classes. In 1895 he traveled to the USA and 
served there as Rabbi of Philadelphia, New York 
and st. Louis. He was among the founders of the 
“US Rabbis Association” and authored the “Dat 
Israel”, “Ketav Ha-Dat” and more. Official letter 
paper, 3 pages. 27cm. Good-fair condition.

Opening Price: $120

559. שטר שליחות מרבני עיה"ק חברון
חברון  עיה"ק  כוללות  עבור  דרבנן]  שדרו"ת [=שליחות  שטר 

מורנו  צדיק...  לאותו  "בן  פראנקו  ניסים  לרבי  מצרים,  לערי 

הרב... רחמים יוסף פראנקו זצוק"ל". חברון, תרע"א (1911).

כתיבת סופר נאה. חתימות רבני העיר: "הצעיר סלימאן מנחם 

שמואל  "מאיר  ס"ט",  חסון  חנוך  רבינו  "הצעיר  הי"ו",  מני 

קאשטיל ס"ט". חותמות הרבנים והכוללות. 

רבי סלימאן מנחם מאני (תר"י-תרפ"ד) נולד בבגדד לאביו רבי 

557

558
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560. מכתב הרב החרי"ף - רבי רחמים יוסף פראנקו
מכתב בכת"י וחתימתו של רבי רחמים יוסף פראנקו, רבה של 

חברון. "ניסן המבורך" תרנ"ח (1898).

ומשגיחי  פקידי  "שרי  פקאו"מ  להנהלת  לאמשטרדם  נשלח 

כספים  קבלת  על  קבלה  תוב"ב".  אה"ק  ד'  ואמרכלי  ומנהלי 

פראנקו  יוסף  רחמים  "הצב"י  חתום  נ"י".  הצדיק  השר  "מאת 

ס"ט" – הרב החרי"ף. רבי רחמים יוסף פראנקו נולד ברודוס 

559. Emissary Bill from the Rabbis of 
the Holy City of Hebron
Rabbinic emissary bill for Kollelot of the Holy City 
of Hebron to the cities of Egypt, to Rabbi Nissim 
Franko “son of the righteous… our mentor Rabbi… 
Rachamim Yosef Franko”. Hebron, 1911. 
Fine scribe writing. Signatures of the rabbis of the 
city: “Sliman Menachem Mani”, “Rabbino Chanoch 
Chasson”, “Meir Shmuel Kashtil”. Stamps of the 
rabbis and Kollelot. 
Rabbi Saliman Menachem Mani (1850-1924) was 
born in Baghdad to his father Rabbi Eliyahu Mani. 
Son-in-law of Rabbi Moshe Firrereh. Member of the 
Beit Din of the Sdeh Chemed and successor to him 
as chief rabbi of Hebron.
Rabbi Meir Shmuel Kashtil, born in 1860 in Hebron. 
Member of the Beit Din of the Sdeh Chemed. Was 
murdered in the 1929 Palestine riots. Rabbi Rabbino 
Chanoch Chasson, born in 1867, was murdered in 
the 1929 Palestine riots. 27X38.5cm. Good-fair condi-
tion, restored tears, scribbles in purple pencil. 

Opening Price: $350

560. Letter by Harav HaCharif – Rabbi 
Rachamim Yoseph Franko 
A letter handwritten and signed by Rabbi 
Rachamim Yoseph Franko, Rabbi of Hebron. "The 
blessed month of Nissan 1898. Sent to Amsterdam 
to the management of Pkidim VeAmarkalim "of-
ficers and supervisors and administrators of the 
Holy Land". A receipt for money received "from Sir 
Yitzchak". Signed "Rachamim Yoseph Franko" – 
Harav Hacharif. 
Rabbi Rachamim Yosef Franko was born in Rodos 
in 1835, immigrated to Jerusalem in 1868 and 
served as member of the Beit Din of Rabbi Ya'akov 
Shaul Elyashar. In 1878, he was appointed Chief 
Rabbi of Hebron, died in 1901, and was succeeded 
in the rabbinate by the Sde Chemed. 23cm. Good 
condition, small tear to margin.

Opening Price: $150

ה"שדי  של  דינו  בית  חבר  פירירה.  משה  רבי  חתן  מני.  אליהו 

חמד" וממלא מקומו כרב ראשי בחברון. 

בית  חבר  בחברון.  תר"ך  נולד  קאשטיל,  שמואל  מאיר  רבי 

ינוֹ  דינו של ה"שדי חמד". נרצח בפרעות תרפ"ט, הי"ד. רבי ַרבִּ

חנוך חסון, נולד בחברון תרכ"ז, נרצח בפרעות תרפ"ט, הי"ד. 

קשקושים  משוקמים,  קרעים  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   27X38.5

בעיפרון סגול.

פתיחה: $350

561. מכתב המלצה מרבני ירושלים וחברון - העתק 
ליטוגרפי ישן

העתק  וירושלים,  חברון  מרבני  לצדקה,  המלצה  מכתב 

המקוריות.  והחותמות  החתימות  המכתבים,  של  ליטוגרפי 

[ירושלים, 1904 בערך].

בירושלים  הדין  בתי  מכתב  חמד",  ה"שדי  בחתימת  מכתבים 

א"ד,  בהרב  ליב  אריה  רבי  שפירא,  יעקב  חיים  רבי  בחתימת: 

רבי ליפמאן דוד ועוד. מכתב מ"רועי צאן קדשים בע"ק ירוש־

לים" בחתימות: רבי דוד צבי מלעלוב, רבי שלמה זלמן בהר"ן 

וולנשטיין,  נחום  משה  רבי  שליזנגר,  יוסף  עקיבא  רבי  לעווי, 

ועוד. עברית, יידיש ואנגלית. 2 דף, 30 ס"מ. מצב בינוני, כתם 

גדול בשולי הדף.

פתיחה: $100

דינו  בית  חבר  והיה  בתרכ"ח  לירושלים  עלה  תקצ"ה,  בשנת 

של רבי יעקב שאול אלישר. בשנת תרל"ח נתמנה לרב ראשי 

ה"שדי  בעל  לכהן  עלה  מקומו  ועל  תרס"א  נפטר  בחברון. 

חמד". 23 ס"מ. מצב טוב, קרע קטן בשוליים.

פתיחה: $150
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561



מכתבים | 281 

561. Recommendation Letter by the 
Jerusalem and Hebron Rabbis – Old 
Lithographic print 
Charity recommendation letter, by the Jerusalem 
and Hebron Rabbis, lithographic print of the letters, 
the signatures and ink stamps. [Jerusalem, c. 1904].
Letters signed by the “Sdeh Chemed”, letter by the 
Jerusalem Rabbinical Tribunals signed by: Rabbi 
Chaim Ya’akov Shapira, Rabbi Aryeh Leib, Rabbi 
Lipman David and more.
Letter by “the Holy Shepherds of Jerusalem” signed 
by: Rabbi David Zvi of Lelov, Rabbi Shlomo Zalman 
Loewy, Rabbi Akiva Yosef Schlezinger, Rabbi 
Nachum Valenstein, and more. Hebrew, Yiddish 
and English. 2 leaves, 30cm. Fair condition, large stain 
on the leaf ’s edges

Opening Price: $100

562. מכתב בדברי תורה מרבי רפאל דוד סאבאן 
הרב הראשי לטורקיה

מכתב מרבי רפאל דוד סאבאן, לרבי יצחק הרצוג הרב הראשי 

לארץ-ישראל. איסטנבול, תשט"ו 1955.

המכתב - שאלה בדברי-תורה, בביאור מאמרי חז"ל.

562. Letter of Torah Thoughts by 
Rabbi Raphael David Saban Chief Rabbi 
of Turkey 
A letter by Rabbi Raphael David Saban, to Rabbi 
Yitzchak Herzog Chief Rabbi of Israel. Istanbul, 
1955.
The letter – A question on Torah thoughts explana-
tion of words of Chazal. 
Rabbi Raphael David Saban (1877-1961), a great 
scholar of Constantinople (Istanbul), exceptional 
genius of Halacha and aggada. Served in various 
rabbinic positions from the age of 20. In 1953, he 
was appointed as Chacham Bashi – head of the 
Rabbis of the Turkish Kingdom. Official document 
paper, 29cm. Very good condition, letter folding marks. 

Opening Price: $120

563. פסק דין רבי נסים אלישר ורבי זרח עפשטיין – 
ירושלים, 1918

שטר בוררות, ופסק דין. בחתימות המתדיינים, העדים, והרב־

נים רבי נסים אלישר ורבי זרח עפשטיין. ירושלים, חשון-כסלו 

תרע"ח 1918.

הבנקאות  של  הגדולים  הכספיים  לקשיים  נוגע  המסמך 

היהודית בירושלים בתקופת מלחמת העולם הראשונה והת־

מוטטות השלטון העותמאני בארץ ישראל. הבוררות היא בין 

הסוחרים יצחק ויוסף אלישר המייצגים גם את שותפם בן ציון 

קורקידי.  ומר  אסעסקאוויטש  יעקב  השותפים  לבין  קורוניל, 

המתדינים קבלו עליהם לדין את "הרה"ג הרב ר' נסים אלישר 

לפי  ידונו  והמה  טו"ת  לפניהם  להציע  עפשטיין  זרח  ר'  והרב 

ראות עיניהם...". דף 28.5 ס"מ כתוב בכתיבת רש"י משני צידיו. 

מצב טוב-בינוני, בלאי בשוליים ובקפלי הנייר.

פתיחה: $100

563. Psak Din of Rabbi Nissin Elyashar 
and Rabbi Zerach Epstein – Jerusalem, 
1918
A shtar of arbitration, and a psak din. With signa-
tures of the litigants, the witnesses and the rabbis, 
Rabbi Nissim Elyashar and Rabbi Zerach Epstein. 
Jerusalem, Cheshvan-Kislev 1918.
The document concerns the great financial difficul-
ties of the Jewish banks in Jerusalem during World 
War I and the collapse of the Ottoman rule in 
Eretz Yisrael. The arbitration is between merchants 
Yitzchak and Yoseph Elyashar who also represent 
their partner Ben Tzion Koronil, and the partners 
Ya'akov Aseskowitz and Mr. Korkidy. The litigants 
accepted the arbitration of "Rabbi Nissim Elyashar 
and Rabbi Zerach Epstein to present before them 
their claims and they will judge according to their 
understanding…". Leaf 28.5cm. written in Rashi 
script on both sides. Good-fair condition, wear to mar-
gins and in paper folds. 

Opening Price: $100

קושטא  חכמי  מגדולי  (תרל"ז-תשכ"א),  סבן  דוד  רפאל  רבי 

במשרות  כיהן  ובאגדה.  בהלכה  מופלג  גאון  (איסטנבול), 

רבנות שונות מגיל עשרים. בשנת 1953 מונה לתפקיד "חכם 

מסמכים  נייר  הטורקית.  בממלכה  הרבנים  ראש   - באשי" 

רשמי, 29 ס"מ. מצב טוב-מאד, סימני קיפול מכתב.

פתיחה: $120

562
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564. בית הדין בדמשק - מסמך חתום
הצדק,  דין  בית  הדיינים.  וחתימות  עדים  בחתימת  מסמך 

דמשק, כסלו תרצ"ו (1935).

חתימות  סוויד,  יעקב  אשת  מארי  מהאשה  הרשאה,  שטר 

הדיינים: "אנחנו בי"ד הצדק שבדמשק מאשרים את חתימות 

העדים... הצעיר יוסף יאודה דאנה ס"ט [תרמ"א-תשל"ד, רב 

בחיפה],  סוריה  יוצאי  כרב  וכיהן  לארץ  עלה  דמשק,  קהלת 

הצעיר יהודה אברהם מערבי חלאק, הצעיר נסים יצחק נדבו 

ומקובל  גאון  (נדבה),  נדיבו  יצחק  ניסים  [רבי  ס"ט".  הכהן 

מפורסם, מגדולי חכמי סוריה, כיהן שנים רבות כדיין וראב"ד 

בדמשק, ולימים נתמנה לרבה הראשי של העיר]. נייר מסמכים 

חלודה  כתמי  טוב,  מצב  ס"מ,  תכלכל. 27  בדיו  בהדפסה  רשמי, 

קלים וקמטים קלים.

פתיחה: $150

564. Damascus Rabbinical Court – 
Signed Document
Document signed by witnesses and rabbinical 
judges. Rabbinical Court of Damascus, Kislev 1935.
Permit by Mary, wife of Ya’akov Swed, signed by the 
Dayanim: “we, members of the Damascus rabbini-
cal court, authenticate the witnesses’ signatures… 
the young Yosef Yeuda Dana [1881-1974, rabbi of 
the Damascus community, moved to Israel and 
served as rabbi for the Syrian immigrants in Haifa], 
the young Yehuda Avraham Ma’aravi Chalak, the 
young Nissim Yitzchak Nedavo Ha-Cohen”. [Rabbi 
Nissim Yitzchak Nedava, famous Gaon and kab-
balist, of the leading sages of Syria, served many 
years as rabbinical judge and Rosh Av Beit Din 
in Damascus, was later appointed chief rabbi of 
Damascus]. Official document paper, printed with 
light bluish ink. 27cm, good condition, light foxing and 
light wrinkles.

Opening Price: $150

565. מכתב רבי יעקב חי זריהן לרבי שלמה בובר
אל  זריהן,  חי  יעקב  רבי  וחותמת  חתימת  יד,  בכתב  מכתב 

 .[1906 לתרס"ז   1902 תרס"ב  [בין  טבריה,  בובר.  שלמה  רבי 

תוכן המכתב החלפת ספרו "חלק יעקב" תמורת ספרי מדרש 

שהוציא ר"ש בובר, איחולים וברכות.

הרבנים  אוצר  (תרכ"ט-תשי"ג,  זריהן  חי  יעקב  רבי  הגאון 

"אמתחת  בעל  חמוי  בנימין  רבי  חתן  דורו.  מחכמי   ,(10063

העיר  לראב"ד  נתמנה  ילוז  אליהו  רבי  פטירת  לאחר  בנימין". 

(תקפ"ז-תרס"ז),  בובר  שלמה  רבי  המכתב,  מקבל  טבריה. 

ספרים  לאור  והוציא  ההדיר  מפורסם.  וחוקר  חכם  תלמיד 

גלוית  המדרש.  ספרות  לחקר  בתרומתו  ידוע  במיוחד  רבים, 

דואר. 9X13 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

565. Letter by Rabbi Ya’akov Chai 
Zerihan to Rabbi Shlomo Buber 
Handwritten signed and stamped letter by Rabbi 
Ya’akov Chai Zerihan, to Rabbi Shlomo Buber. 
Tiberias [between 1902 and 1906]. Content of the 
letter refers to the exchange of his book Cheleck 
Ya’akov for books of Midrash published by Rabbi 
Shlomo Buber, as well as greetings. 
The Ga’on Rabbi Ya’akov Chai Zerihan (1869-1953, 
Otzar HaRabbanim 10063), among the scholars 
of his generation. Son-in-law of Rabbi Binyamin 
Chamoy author of Amtachat Binyamin. After 
Rabbi Eliyahu Yaloz passed away he was appointed 
as chief Av Beit Din of the city of Tiberias. Recipient 
of the letter, Rabbi Shlmo Buber (1827-1907), 
Torah scholar and famous researcher. Edited and 
published many books, especially known for his 
contribution to the research of Midrash literature.
Postcard. 13X9cm. Good condition. 

Opening Price: $100

564565
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566. פסק בית דין - חתימת ה"בבא סאלי"
פסק בית דין, ארפוד (מרוקו), אלול תרצ"ז 1937.

אדמו"ר  הרה"ג  לקדאם  שית'  לד"ת  "ובאיו  ובעברית-רבנית:  בערבית-יהודית  כתוב  הדין  פסק 

ורבנו,  מורנו  אדוננו  הגדול,  הרב  לפני  שיתעלה,  תורה  לדין  [=והגיעו  נר"ו  כמוהריש"א  עט"ר 

עטרת ראשנו, כבוד מורנו הרב ישראל אבוחצירא, נטריה רחמנא ופרקיה] וזה אומר בכה וזה 

אומר בכה וכו', ואחר כל הערעורים והלגלוגים שעדו ביניהם וכו'...". חתומים הדיינים רבי מכלוף 

רבניות  (בחתימות  אבוחצירא  שמעון  ורבי  אלזרע 

סאלי"  ה"בבא  כתב  דבריהם  ומתחת  מסולסלות). 

אצלי...  מקוימות  אלו  "החתימות  קדשו:  יד  בכתב 

ע"ה ישראל אביחצרא סי"ט".

ה"בבא   - אבוחצירא  ישראל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 

מסעוד  רבי  בן   ,(1889-1984 (תר"ן-תשמ"ד  סאלי" 

רבי  האדמו"ר  של  בנו  (מרוקו),  תאפיללת  של  רבה 

יעקב אבוחצירא. גאון מופלג בנגלה ובנסתר, קדוש 

וטהור מנעוריו. כיהן כרב ראשי של ארפוד וסביבו־

תיה, עד שנת תש"י, בה עלה לירושלים, [בשנת תשי"ז 

חזר למרוקו ובשנת תשכ"ד שב לארץ ישראל]. קבע 

לביתו  נהרו  וטובים  גדולים  נתיבות.  בעיירה  מושבו 

כ"פועל  שמו  בישראל  ונודע  וברכה,  עצה  לקבל 

לבית  המפורסמים  האדמו"רים  הם  נכדיו  ישועות". 

אבוחצירא שליט"א. 

רבי שמעון אבוחצירא, דיין בארפוד ורב שכונה בירו־

שלים, תלמיד חכם מופלג וענוותן כהלל, למד שנים 

רבי  האדמו"ר  משפחתו  קרוב  עם  בחברותא  רבות 

מאיר אבוחצירא ("בבא מאיר"). נייר מסמכים רשמי 

של מדינת מרוקו (חותם מודפס וחותם מוטבע), כ-25 

נבדק  (לא  זכוכית  במסגרת  נתון  מאד,  טוב  מצב  ס"מ. 

מחוץ למסגרת).

פתיחה: $800

566. Psak Beit Din – Singature of the “Baba Sali” 
A Halachic verdict, Arpud (Morocco), Elul 1937.
The Halachic verdict is written in Judeo-Arab and in Rabbinical Hebrew: “[=and 
they have come to a Din Torah and have appeared in front of the great Rabbi, 
Rabbi Israel Abuchatzeira] one says this while the other says that, and at the 
end of all appeals and mockeries between the two…”. Signed by the members of 
the Rabbinical court Rabbi Machluf Elzera 
and Rabbi Shimon Abuchatzeira (ornate 
rabbinical signatures). The Baba Sali wrote 
in his holy handwriting below their words “I 
am keeping a record of those signatures… 
Israel Abuchatzeira”.
Rabbi Yisrael Abuchatzeira, the "Baba 
Sali", (1889-1984) son of Rabbi Mas'ud of 
Tafillat (Morocco), son of Rabbi Ya'akov 
Abuchatzeira. Brilliant in the seen and in 
the hidden, holy and pure from his youth. 
Served as chief Rabbi of Arpud and its 
vicinity. In 1950 moved to Jerusalem and 
returned to Morocco in 1957. In 1964 re-
turned to Eretz Israel. Settled in Netivot. 
Distinguished people turned to him for 
advice and prayer. His grandchildren are the 
famous Abuchatzeira Rabbis.
Rabbi Shimon Abuchatzeira, Dayan in 
Arpud and rabbi of a Jerusalem neighbor-
hood, outstanding Torah scholar and as 
modest as Hillel, spent many years studying 
with his relative, the Admor Rabbi Meir 
Abuchatzeira (“Baba Meir”). Official letter 
paper from the country of Morocco (printed and 
stamped ink stamp), about 25cm. Very good 
condition, comes in a glass frame (has not been 
checked outside of the frame).

Opening Price: $800
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567. מכתב האדמו"ר רבי שמעון שלום מאמשינוב 
- עם מכתב בנו האדמו"ר רבי ירחמיאל מאיר

עם  מאמשינוב,  קאליש  שלום  שמעון  רבי  מהאדמו"ר  מכתב 

מכתב בנו האדמו"ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר. ברוקלין, ניסן 

תשי"ד (1954).

הכשר  ביתרון  הקדוש  החג  את  "ותחוגו  הפסח,  לחג  ברכות 

אורה ושמחה עצומה בקודש הלולים להשי"ת". עצות וברכות 

ודברי ידידות. 

12 שורות בכת"י קדשו של הבן וחתימתו "יר"י מאיר קאליש". 

שלו'  "שמעון  וחתימתו  האב  של  קדשו  בכת"י  שורות   8

באאמו"ר הקדוש זצל"ה זי"ע מאמשינאוו יצ"ו".

(תרמ"ג-תשי"ד),  קאליש  שלום  שמעון  רבי  הקדוש  הרב 

באדמו"רות  כיהן  שלום",  "משמיע  בעל  מאמשינוב  אדמו"ר 

567. A Letter by Rebbe Shimon Shalom 
of Amshinov – With a Letter by his Son 
Rabbi Yerachmiel Meir
A Letter by Rebbe Shimon Shalom Kalish of 
Amshinov, with a letter by his son Rabbi Yerachmiel 
Yehuda Meir. Brooklyn, Nissan 1954.
Blessings for Passover, "You should celebrate the 
holy festival with light and joy". Advice and bless-
ings and words of friendship.
12 rows in the holy handwriting of the son and his 
signature "Meir Kalish". 8 rows in the holy hand-
writing of the father and his signature "Shimon 
Shalom son of the Rebbe of Amshinov".
Rabbi Shimon Shalom Kalish (1883-1954), Rebbe of 
Amshinov, author of Mashmea Shalom, served as 
Rebbe from 1898 and was renowned as one of the 
great Rebbes of Poland. His son, Rabbi Yerachmiel 
Yehuda Meir (1901-1976), ohev Yisrael and humble, 
served Hashem with all his heart. He immigrated 
to Eretz Yisrael in 1954, and after a short while he 
established the Amshinov Yeshiva in Jerusalem. 
His daughter's son is Rebbe Ya'akov Milkovsky, the 
current Amshinov Rebbe. Leaf 22cm. Good-fair con-
dition, tears in folds without text missing. 

Opening Price: $1000

משנת תרע"ח ונודע כאחד מגדולי האדמו"רים בפולין. ניצל 

כפי  ישראל,  את  באהבתו  נודע  לארה"ב.  והגיע  מהשואה 

רבי  הקדוש  הרב  בנו  זה.  מכתבו  בתוכן  גם  להבחין  שניתן 

ירחמיאל יהודה מאיר (תרס"א-תשל"ו), אוהב ישראל וענוותן, 

עובד ה' בכל לבו. עלה לארץ ישראל בשנת תשי"ד, ולאחר זמן 

האדמו"ר  הוא  בתו  בן  בירושלים.  אמשינוב  ישיבת  את  הקים 

רבי יעקב מילקובסקי שליט"א אדמו"ר מאמשינוב שליט"א.

דף 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרעים בקפלים ללא חסרון טקסט. 

פתיחה: $1000

568. מכתב האדמו"ר רבי ישראל מרדכי טברסקי 
מרחמסטריווקא

מכתב האדמו"ר מרחמסטריווקא, רבי ישראל מרדכי טברסקי. 

ירושלים, תשמ"ז.

רבי ישראל מרדכי טברסקי (תרפ"ט-תשס"ד, אנצי' לחסידות, 

פטירת  לאדמו"ר לאחר  נתמנה  וקדוש,  תתקכח), גאון  עמ'  ג' 

אביו רבי יוחנן בשנת תשמ"ב. התנהג בפשטות ובענווה רבה, 

למרות מעמדו כאחד מגדולי האדמו"רים בדור האחרון. נייר 

וחתימתו.  קדשו  בכת"י  שורות  כ-10  ס"מ.   22 רשמי.  מכתבים 

מצב טוב.

פתיחה: $120

568. Letter by the Admor Rabbi 
Israel Mordechai Twersky from 
Rachmastrivka
Letter by the Admor of Rachmastrivka, Rabbi Israel 
Mordechai Twersky. Jerusalem, 1987. 
Rabbi Israel Mordechai Twersky (1929-2004, 
Encyclopedia of Chassidut, 3 page 928), was a Torah 
genius and a holy man, he was appointed as Admor 
after the passing of his father Rabbi Yochanan in 
1982. Lived with great modesty and simplicity de-
spite his social status as one of the greatest Admors 
of his generation. Official stationary. 22cm. About 
10 lines in his holy handwriting and signature. Good 
condition.

Opening Price: $120

567
568
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569. רשימת קורות חיים של רבי אברהם יהושע 
העשיל טברסקי [מסקווירא] 

"ברית  טברסקי.  יהושע  הרב  בחתימת  חיים,  קורות  שאלון 

ראשונים", תל-אביב, ארץ-ישראל, תרצ"ח.

בן  (תרמ"ח-תשכ"ו)  טברסקי  העשיל  יהושע  אברהם  רבי 

האדמו"ר רבי משה דן מסקווירא. וחתן האדמו"ר רבי מרדכי 

מקראטי. כיהן ברבנות ובאדמו"רות, עלה לארץ בשנת תרצ"ה. 

מילוי בכת"י, על ההיסטוריה של פעילותו בתנועת "המזרחי" 

בסקבירה,  ציון  חובבי  תנועת  "מייסד  תרס"ג.  משנת  החל 

המ־ הציונית  ההסתדרות  נשיא  הייתי  לקראטי  וכשעברתי 

ולטובת  בכלל  הציוני  הרעיון  לטובת  פעלתי  הרבה  קומית, 

השפה העברית, גם בימי הסובייטים לא חדלתי לעבוד לטובת 

הכלל... השתתפתי בתור ציר בקונגרס הראשון בקיוב...". דף 

29.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $100

569. Biographical Record Belonging 
to Rabbi Avraham Yehoshua Heshil 
Twersky [from Skvira] 
Biographical questionnaire, signed by Rabbi 
Yehoshua Twersky. “Brit Rishonim”, Tel Aviv, Eretz 
Israel, 1938.
Rabbi Avraham Yehoshua Heshel Twersky (1888-
1966) was the son of the Skverer Admor Rabbi 
Moshe Dan from Skvira, and the son in law of the 
Admor Rabbi Mordechai of Kratie. Served as Rabbi 
and immigrated to Eretz Israel in 1935.
Filled in his handwriting, [with details] about 
his activity at the “Ha-Mizrahi” movement from 
1903 and on. “I am the Founder of the Hovevei 
Zion movement in Skvira and when I moved to 
Kratie I became the president of the local Zionistic 
Histadrut. I have worked a great deal for the ad-
vancement of the Zionistic cause as well as the 
Hebrew language, I kept working for the public 
even under the Soviet Regime… I was one of the 
delegates who participated in the First Congress in 
Kiev…”. 29.5cm leaf. Good condition.

Opening Price: $100

570. מכתב האדמו"ר רבי מרדכי מזוויעהל
גולדמן.  מרדכי  רבי  האדמו"ר  וחתימת  בכת"י  המלצה  מכתב 

ירושלים, תשי"ז (1956).

זצ"ל  ג"מ  בהרב  מרדכי  בכ"ט,  "המברך  המכתב:  חתימת 

גולדמן". 

אנצי'  (תרס"ו-תשמ"א,  גולדמן  מרדכי  רבי  הקדוש  הגאון 

במעשי  נודע  מופלג,  חכם  תלמיד  קצג),  עמ'  ג',  לחסידות, 

חסד ונשיאה בעול עם הבריות. פועל ישועות. אדמו"ר משנת 

תש"ט. בעל "יקרא דמלכא". דף 10X16 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

570. Letter from the Admor Rabbi 
Mordechai of Zvhil 
Handwritten letter of recommendation signed by 
the Admor, Rabbi Mordechai Goldman. Jerusalem, 
(1956).
The letter is signed: “[by] Mordechai… Goldman”.
Rabbi Mordechai Goldman was a holy Torah 
genius (1906-1981, Encyclopedia of Chassidut part 
3, page 193), an outstanding sage, who was highly 
acclaimed for his acts of kindness and deep com-
passion. A miracle worker. Became Admor in 1949. 
Author of the “Yikra De-Malka”. 16 X 10cm leaf. 
Good condition.

Opening Price: $120

571. מכתב קבלה מודפס בחתימת האדמו"ר רבי 
שמעון בידרמאן

יברכך ה' מציון, מכתב קבלה מודפס. ירושלים, שנת תרע"-. 

עם תמונת קבר רחל אמנו. 

ומבטיחים  הנדיבים,  את  מברכים  [ביידיש]  המודפס  בנוסח 

569

570

571
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572. שלשה מכתבים מהאדמו"ר ה"אמרי אמת" 
מגור לחתנו

מכתבים בכת"י של האדמו"ר מגור, רבי אברהם מרדכי אלטר, 

לחתנו רבי יצחק מאיר אלטר. [שנות התר"ץ בערך].

במכתבים מוזכרים עניני קוויטלאך, כספים וצדקה ואחיו "רבי 

נחמיה נ"י". שלשת המכתבים כתובים בכת"י קדשו, אך אינם 

חתומים.

של  בנו  (תרכ"ו-תש"ח),  אלטר  מרדכי  אברהם  רבי  האדמו"ר 

ה"שפת אמת", גאון וקדוש. מייסד "אגודת ישראל". רבם של 

רוב  נהרגו  השואה  בשנות  בפולניה.  גור  חסידי  אלפי  עשרות 

571. Printed Receipt Letter Signed by 
the Admor Rabbi Shimon Biderman 
Yevarekhecha Hashem Mi-Tzion, printed receipt 
letter. Jerualem, 1910’s with a picture of Rachel 
Imeinu’s gravesite.
The printed text [Yiddish] blesses the benefactors 
and promises them that prayers will be recited in 
their favor at various holy sites, the Western Wall 
and the gravesite of Rachel.
Handsigned by Rabbi “Shimon Biderman”, ap-
parently the Lelov Admor. Torah genius Rabbi 
Shimon Nathan Neta Biderman, 1869-1930, of the 
Kabbalistic Yeshiva “Sha’ar Ha-Shamayim” great 
sages. It is fairly rare to find letters bearing his sig-
nature, most of his known letters were written by 
his son Rabbi Moshe Mordechai Admor of Lelov.
About 11cm. Good condition.

Opening Price: $180

572. Three Letters by the Admor the 
Imrei Emet of Gur to his Son-In-Law 
Handwritten letters by the Admor of Gur, Rabbi 
Avraham Mordechai Alter, to his son-in-law Rabbi 
Yitzchak Meir Alter. [c. 1930]. 
The letters refer to Kvitlach, monetary and Tzedakah 
matters and his brother Rabbi Nechmia. The three 
letters are written in his holy handwriting, however 
they are unsigned. 
The Admor Rabbi Avraham Mordechai Alter 
(1866-1848), son of the Sfat Emet, was a holy Ga’on. 
Established the Agudat Yisrael organization and 
was rabbi of tens of thousands of Gur Hassidim 
in Poland. The majority of his Hassidim as well as 
dozens of his descendants perished during the years 
of the Holocaust, however, the Admor miraculously 
survived and immigrated to Jerusalem, where he 
reestablished the Gur dynasty and Yeshivot. His 
remaining sons are the Admorim: the Beit Yisrael, 
the Lev Simcha and the Pnei Menachem. 

הקדושים,  במקומות  השי"ת  לפני  עליהם  להתפלל  להם 

הכותל המערבי וקבר רחל.

חתימת  כנראה,  בידרמאן"  "שמעון  רבי  של  כת"י  בחתימת 

האדמו"ר מלעלוב, הגאון הקדוש רבי שמעון נתן נטע בידרמן, 

נדיר  השמים".  המקובלים "שער  ישיבת  מחכמי  תרכ"ט-תר"ץ, 

למצוא מכתבים בחתימתו, רוב מכתביו הידועים לנו, נכתבו ע"י 

בנו האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב. כ-11 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $180

ניסים  בדרכי  ניצל  האדמו"ר  אך  מצאצאיו,  ועשרות  חסידיו 

ועלה לירושלים, בה כונן מחדש את חסידות גור וישיבותיה. 

בניו הנותרים הם האדמו"רים: ה"בית ישראל", ה"לב שמחה" 

וה"פני מנחם". 

רבי  אחיו  [בן  אלטר  מאיר  יצחק  רבי  המכתבים,  מקבל  חתנו 

משה בצלאל] נהרג בשואה. 3 מכתבים, גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $1000

His son-in-law, recipient of the letters, Rabbi 
Yitzchak Meir Alter [son of his brother Rabbi 
Moshe Bezalel] was killed in the Holocaust. 3 let-
ters, various sizes. Good condition. 

Opening Price: $1000

572



מכתבים | 287 

573. כרטיס ביקור עם מכתב - רבי יוסף ורטהיים 
מהרובישוב ובנדר

כרטיס ביקור של רבי "יוסף ווערטהיים, רב ואב"ד, הרובשוב, 

פלך לובלין".

בגב הכרטיס מכתב בכתב ידו וחתימתו: "ידידי הנכבד... אתו 

הסליחה... ויתן השי"ת להתראות מתוך נחת...".

הגאון רבי יוסף ורטהיים (תרמ"ב-תש"ו, אוצר הרבנים 8291, 

רבי  האדמו"ר  של  בנו  קי-קיא),  עמ'  ב'  לחסידות,  אנצי' 

הרובישוב  באוסטילא,  רב  מבענדר.  ורטהיים  שלמה  שמעון 

ימיו  בסוף  בנדר.  ואדמו"רות  ברבנות  אביו  מקום  וממלא 

התיישב בירושלים. 5.5X10 ס"מ. מצב טוב. חתוך מעט בפינה 

השמאלית-תחתונה.

פתיחה: $100

573. Calling Card with Letter – Rabbi 
Yoseph Wertheim of Hrubishov and 
Bender
A calling card of Rabbi "Yoseph Wertheim, Rabbi 
of Hrubishov, Lublin District".
On reverse side of card, a letter in his handwriting 
and signature: "My honored friend… I apolo-
gize… and Hashem should let us reunite with 
pleasure…". 
Rabbi Yoseph Wertheim (1882-1946, Otzar 
HaRabbanim 8291, Encyclopedia of Chassidut, 
2, pages 110-111), son of Rebbe Shimon Shlomo 
Wertheim of Bender. Rabbi in Ustila, Hrubishov 
and succeeded his father in the rabbinate and as 
rebbe of Bender. At the end of his life, he settled in 
Jerusalem. 10X5.5cm. Good condition. Slightly cut in 
bottom left corner. 

Opening Price: $100

574. האדמו"ר מפאלאטישאן - הזמנה מודפסת
אלעזר  רבי   - מפאלאטישאן  האדמו"ר  מאת  מודפסת  הזמנה 

(רומניה),  פאלאטישאן  לבתו.  שם  קריאת  למעמד  טברסקי, 

[תרפ"ד] 1924.

"אתכבד בקריאה של חיבה לבקש את כ"ה נר"ו לבוא לקחת 

עברית  למז"ט...".  הנולדה  בתי  שם  קריאות  בשמחתי...  חבל 

ורומנית.

האדמו"ר רבי אלעזר טברסקי מפאלאטישאן (תרנ"ג-תשל"ו, 

אנצ' לחסידות, א, עמ' רפט) גאון וצדיק מפורסם, משושלת 

מסקווירא.  שלמה  רבי  האדמו"ר  בן  טשרנוביל-סקווירא, 

אלעזר"  "פקודת  בספר  נדפסו  ממנו  וחידושים  דרשות 

סימני  רבים.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   17 תשנ"ט).  (ברוקלין 

האדמו"ר  חותמת  השני  בצדה  בדואר,  נשלחה  ההזמנה  קיפול. 

[חלקית], חותמת דואר ורישום כתובת בלועזית.

פתיחה: $250

574. The Rebbe of Falticeni - A Printed 
Invitation
A printed invitation by The Rabbi of Falticeni – 
Rebbe Elazar Twersky, to the ceremony of naming 
his daughter. Falticeni (Romania), 1924.
"I will be honored to affectionately invite you to 
take part in my joyous event… of giving a name to 
my newborn daughter…". Hebrew and Romanian.
Rabbi Elazar Twersky of Falticeni (1893-1976, 
Encyclopedia of Chassidut, A, page 289) was a 
renowned genius and tzaddik, from the Chernobyl-
Skvira lineage, son of Rebbe Shlomo of Skvira. 
His sermons and novella were printed in Pekudat 
Elazar (Brooklyn 1999). 17cm. Fair condition. Many 
stains. Folding marks. The invitation was sent by post, 
on reverse side is the Rebbe's stamp [partial], postal 
stamp and address written in foreign language. 

Opening Price: $250

573574
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575. מכתב מרבי ליב אתרוג אב"ד נייאמץ
מכתב אישור רווקות לגרוש, מרבי ליב אתרוג אב"ד נייאמץ, 

תר"ן (1890). 

ברצונה  אשתו...  את  שפטר  גמור  בבירור  לפני  "...נתברר 

המדינה,  נמוסי  כפי  הטריבונאל  על  רשיון  וכשישיג  הטוב, 

יותר לו לישא אשה בחו"ק באין מוחה...".

(מול־ נייאמץ  של  רבה  תרנ"ד)  (נפטר  אתרוג  ליב  רבי  הגאון 

ה"שואל  עם  שו"ת  בקשרי  עמד  שנים.  עשרות  במשך  דובה), 

גליציה.  מגאוני  ועוד  ווידענפלד,  יעקב  רבי  עם  ומשיב", 

תרמ"ד)  (ירושלים  משה"  "אבל  בספר  נדפסה  ממנו  תשובה 

ע"י בן אחיו רבי נחום אתרוג מרבני צפת. דף 21 ס"מ. 4 שורות 

בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב-בינוני, קרעים וכתמים קלים.

פתיחה: $200

575. Letter by Rabbi Leib Etrog Av Beit 
Din of Niametz
Letter of confirmation for a divorced man attesting 
that he is single, by Rabbi Leib Etrog Av Beit Din of 
Niametz, 1890.
“…It is now absolutely clear that this man has di-
vorced his wife… with her full agreement, and as 
soon as he receives a confirmation from the tribu-
nal as required by the state, he will indisputably be 
allowed to marry another woman...”.
The Gaon Rabbi Leib Etrog (Passed away in 1894) 
served as rabbi of Niametz (Moldova) for several 
decades. He regularly corresponded with the “Shoel 
U-Meshiv”, Rabbi Ya’akov Wiedenfeld, and more of 
Galicia’s Torah geniuses. One of his responses was 
printed in the book “Evel Moshe” (Jerusalem 1884) 
by his brother’s son Rabbi Nachum Etrog, one of the 
Safed rabbis. 21cm leaf. 4 lines in his handwriting and 
signature. Good-fair condition, tears and light stains.

Opening Price: $200

576. תשובה הלכתית מהרב מקאפיש – בענין עגונה 
מאושוויץ 

לאשה  נישואין  להתרת  וחתומה,  ארוכה  הלכתית  תשובה 

יעקב  רבי  מהגאון  באושוויץ.  נשרפו  וילדיה  שבעלה  עגונה, 

סג"ל לעבוויטש. בודפשט, תש"ט (1949). 

הגאון  חתן  תש"ם),  (נפטר  ליבוביץ  סג"ל  יעקב  רבי  הגאון 

קאפיש  כאב"ד  כיהן  דייטש.  יהודא  חיים  רבי  ממאקאווא 

האורתודוקסי  הדין  בית  ראש  היה  השואה,  לאחר  (הונגריה). 

הפליטה"  עגונות "שארית  בהתרת  בעיקר  שעסק  בבודפשט, 

משנת  שו"ת  ספרו  בהקדמת  שכותב  וכפי  השואה,  ניצולי 

אונגארן  במדינת  עגונות  דתקנת  ראב"ד  "בהיותי  יעקב: 

בעיגונא  היתרים,  יצא  ובס"ד  תש"י,  סוף  עד  תש"ה  משנת 

דאיתתא ועיגון הבעל, לערך חמשה אלפים בלי שום מכשול 

אפילו באחת מהם". בעשרות שנותיו האחרונות חי בארה"ב, 

"התאחדות  מראשי  היה  הפוסקים,  מגדולי  כאחד  הוכר  בה 

סאטמר  לחוגי  המשתייך  רבנים  (ארגון  בארה"ב  הרבנים" 

כתובים  עמ'   4 מקאפיש".  "הרב  בשם  ונודע  הונגריה)  ויוצאי 

רבים  קרעים  עם  ויבש  דק  נייר  גרוע,  מצב  ס"מ.  בצפיפות, 21 

(כמעט ללא חסרון טקסט)

פתיחה: $120

576. A Halachic Responsum by The 
Rabbi from Kapisch regarding Agunah 
from Auschwitz
A long and signed halachic responsum, for per-
mitting an agunah, whose husband and children 
perished in Auschwitz to remarry. By Rabbi Ya'akov 
Segal Leibowitz. Budapest, 1949.
Rabbi Ya'akov Segal Leibowitz (died 1980), son in 
law of the Rabbi Chaim Yehuda Deutsch of Mako, 
served as rabbi of Kapisch (Hungary). After the 
holocaust, he was the head of the Orthodox Beit 
Din in Budapest that mainly dealt with permitting 
agunot of she'erit Ha-Pleita, holocaust survivors, 
to remarry, and as he wrote in the introduction to 
his book of responsa, Mishnat Ya'akov: "When I 
was the Ra'avad (head of the Beit Din) of permit-
ting agunot in Hungary from 1945 until the end of 
1950, and with Heaven's help heterim were found 
for women agunot and men, approximately five 
thousand without making even one mistake". He 
lived his later years in the US where he was known 
as one of the greatest poskim. He was among the 
heads of the Union of Rabbis in the US (a rabbinical 
organization affiliated with the circles of Satmar 
and Hungarian emigrants) and he was known as 
the Rabbi of Kapisch. 4 pages closely written, 21cm. 
Poor condition, thin and dry paper with many tears 
(almost no text missing).

Opening Price: $120

575576
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577. מכתב רבי בן ציון וויזל אב"ד טורדא 
וויזל  ציון  בן  רבי  מהגאון  הש"ס,  לסיום  בכת"י  הזמנה  מכתב 

אב"ד טורדא. מודעה ארוכה הפותחת ב"אחד-עשר מי יודע" 

[לציון 11 שנים להקמת חברת ש"ס בטורדא]. על החתום "בן 

ציון וועזעל, ראש החברה לומדי ש"ס". 

הגאון רבי בן ציון ויזל (תרכ"ד-תרצ"ח, אוצר הרבנים 3913), 

אב"ד  אביו  מקום  על  עלה  תרנ"ח  ובשנת  בראששא  אב"ד 

טורדא. מגדולי הרבנים בדורו, ראש הלשכה האורתודוקסית 

להגן  השכיל  אישיותו  ובכוח  בחכמתו  טרנסילבניה,  רבני  של 

יוסף  רבי  הוא  מקומו  ממלא  (חתנו  החרדי.  הציבור  צרכי  על 

אדלר "הגאון מטורדא"). דף 22 ס"מ, כתוב בצפיפות. מצב טוב, 

פגיעות בשוליים התחתונים.

פתיחה: $200

577. Letter by Rabbi Ben-Zion Wiesel 
Rabbi of Turda 
Handwritten invitation for a Siyum of Shas (com-
pleting the study of the whole Talmud) from Rabbi 
Ben-Zion Wiesel, Rabbi of Turda. Long notice be-
ginning with “Achad Assar, Mi Yode’a” [celebrating 
the 11th year of the Turda Chevrat Shas]. Signed by 
“Ben-Zion Wiesel, Head of Chevrat Lomdei Shas”.
Rabbi Ben Zion Weisel (1864-1938, Otzar 
HaRabbanim 3913), Rabbi of Brasov. In 1898, 
succeeded his father as Av Beit Din of Turda. A 
prominent rabbi in his generation and head of 
The Orthodox Office of Transylvanian Rabbis, he 
utilized his wisdom and personality to protect the 
needs of the orthodox community. (His son in law 
who succeeded him is Rabbi Yoseph Adler “The 
Turda Gaon"). Leaf 22cm. closely written. Good condi-
tion, damage to bottom margins

Opening Price: $200

578. שני מכתבי רבנים
שני מכתבי רבנים בעלי תוכן מעניין, שנשלחו לרבי דוב בור־

שטיין אבד"ק באטאשאן והגליל:

ראשי  קישינוב, [רב  אב"ד  צירלסון  ליב  יהודה  רבי  1. מכתב 

למדינת בסרביא וחבר מועצת גדולי התורה]. תרצ"ב 1932.

2. מכתב רבי ברוך באסערעס אב"ד בארדיזען. תרפ"ט 1929. 

שתי גלויות דואר. מצב טוב-בינוני, קמטי קיפול.

פתיחה: $120

578. Two Letters from Rabbis 
Two interesting letters from Rabbis, sent to 
Rabbi Dov Borstein, Rabbi of Botoşani and the 
surroundings:
1. A letter by Rabbi Yehuda Leib Tsirelson Av 
Beit Din of Chişinău, [Chief Rabbi of Serbia and a 
member of Mo'etzet Gedolei HaTorah]. 1932.
2. A letter by Rabbi Baruch Beseres Rabbi of 
Burdujeni. 1929. 
Two postcards. Good-fair condition, folding creases.

Opening Price: $120

579. מכתב רבי מאיר וויסקופ מפיורדא
מכתב שאלה הלכתית, מרבי מאיר וויסקופ. פיורדה, תרס"א 

.(1901)

בכת"י ובחתימתו "הק' מאיר בלא"א מו"ר מוהר"ר דוד ווייז־

קאפף זצ"ל". כנראה, בנו של רבי דוד ווייסקאפ אב"ד וואל־

מגדולי  ווייסקופ  משה  רבי  של  ואחיו  ונארדלינגען  ערשטיין 

רבני פאריז (תקצ"ז-תרצ"ז). דף 22 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

579. A Letter by Rabbi Meir Weiskopf 
of Furth 
A letter with a halachic question, by Rabbi Meir 
Weiskopf. Furth, 1901. 
Handwritten and signed by "Meir son of David 
Weiskopf". Apparently, son of Rabbi David 
Weiskopf, Rabbi of Wallerstein and Nordlingen 
and brother of Rabbi Moshe Weiskopf one of the 
great rabbis of Paris (1837-1937). Leaf 22cm. Very 
good condition.

Opening Price: $100

577578579
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580. תפלה בכת"י מרבי יצחק באקירעשטיר - יאסי
וחותמת  חתימה  שונים.  מפסוקים  מלוקטת  בכת"י,  תפלה 

ראש   - באקירעשטיר  מרדכי  ב"ר  "יצחק  רבי  של  מפוארת 

ומנהיג קהל עדת ישורון דפה יאסי". דף 36 ס"מ, כיתוב בחציו 

העליון. מצב טוב, קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $200

581. רבי אהרן מנדל הכהן - טיוטת צוואתו 
וחתימתו

טיוטת צוואה של רבי אהרן מנדל (הרא"ם) הכהן אב"ד קהיר 

בכתב ידו וחתימתו.

כתובה בעפרון וחתומה בעט [בכתב רועד].

רבי אהרן מנדל הכהן (תרכ"ו-תרפ"ז). יליד טבריה, גאון ומחבר 

ספרים. שימש כרבה האשכנזי של קהיר כשלושים שנה. ידוע 

ה"סמיכה".  לחידוש  והמסועפת  הענפה  בפעילותו  במיוחד 

במסגרת זו ארגן את "אסיפת קראקא" בשנת תרס"ג (1903), 

הקים את "אגודת הרבנים", ולאחר מלחמת העולם הראשונה 

הקים את אגודת "כנסת ישראל" ופעל להקמת בית דין מרכזי 

[כעין סנהדרין] בירושלים. [1] עמ' [נייר מכתבים רשמי]. 26.5 

ס"מ. מצב בינוני. כתמים, חורי תיוק וקרעים.

פתיחה: $150

580. Handwritten Prayer by Rabbi 
Yitzchak Bakireshtir – Iasi
A handwritten prayer, compiled of various psukim. 
Signature and fancy stamp of Rabbi "Yitzchak son of 
Mordechai Bakireshtir – head of the Congregation 
of Adat Yeshurun of Iasi". Leaf 36cm, writing on 
upper part. Good condition, light tears to margins.

Opening Price: $200

581. Rabbi Aharon Mendel HaCohen 
– Draft of his Last Will and his 
Signature 
A draft of the last will of Rabbi Aharon Mendel (the 
Re'em) HaCohen Rabbi of Cairo in his handwriting 
and signature. Written in pencil and signed in pen 
[written with trembling hand].
Rabbi Aharon Mendel HaCohen (1866-1927). 
Native of Tiberias, a Torah genius and author, 
served as Ashkenazi rabbi of Cairo for 30 years. 
He is especially renowned for his expansive and 
outreaching actions for renewal of semicha. In this 
framework, he organized the Cracow Gathering 
in 1903, founded Agudat HaRabbanim, and after 
World War I he founded the Knesset Yisrael 
Association and acted for the establishment of 
the Central Beit Din [similar to the Sanhedrin] in 
Jerusalem. [1] page [official stationary]. 26.5cm. Fair 
condition. Stains, file holes and tears. 

Opening Price: $150

582. סמיכה לשחיטה - לרבי אהרן מנדל הכהן 
- צפת

כתב סמיכה לשחיטה, עבור רבי אהרן מנחם מנדל הכהן אב"ד 

קהילת האשכנזים בקהיר.

חכם  חכים,  יאודה  יוסף  ב"ר  שלמה  רבי  וחותמות  חתימות 

תרס"ה  בצפת.  שו"ב  הורוויץ  שלמה  ורבי  צפת,  בעיר  באשי 

.[1905]

הגאון רבי אהרן מנחם מנדל הכהן (תרכ"ו-תרפ"ז). ראה אודו־

תיו בפריט הקודם.

לקבל  פנה  הכהן  מנדל  אהרן  רבי  כי  היא  מעניינת  עובדה 

כרב  כהונתו  תקופת  באמצע  צפת,  בעיר  לשחיטה  סמיכה 

יצירת  למען  שניהל  למאבקים  קשור  שהדבר  ייתכן  בקהיר. 

"ועד שחיטה" מאוחד לקהילה האשכנזית והספרדית בקהיר 

[ראה חומר מצורף]. [1] עמ'. 22.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול 

וחורי תיוק.

פתיחה: $120

581

582

580
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582. Rabbinical Ordination for 
Slaughterer – for Rabbi Aharon 
Mendel HaCohen – Safed 
Rabbinical ordination for slaughterer, for Rabbi 
Aharon Mendel HaCohen Av Beit Din of the 
Ashkenazi congregation of Cairo. 
Signatures and stamps of Rabbi Shlomo son of 
Yosef Ye’udah Chakim, Chacham Bashi in the city 
of Safed, and Rabbi Shlomo Horowitz slaughterer 
and examiner in Safed. 1905.
About rabbi Aharon Menachem Mendel HaCohen 
see previous item. It is interesting to note that Rabbi 
Aharon Mendel HaCohen requested rabbinical or-
dination in the city of Safed, while he was serving as 
rabbi in Cairo. It is possible that this is related to the 
struggles which he conducted for the formation of a 
united Slaughtering Committee for the Ashkenazi 
and Sephardi congregations in Cairo [see attached 
material]. [1] leaf. 22.5cm. Good condition. Folding 
marks and filing holes. 

Opening Price: $120

583. מכתב המלצה - "אגודת השוחטים" בלובלין
לשוחט  והפלך"  בלובלין  השוחטים  מ"אגודת  המלצה  מכתב 

הנוסע למדה"י [מדינת הים, ארה"ב]. לובלין, תרפ"ז (1927).

הקודש  בעבודת  עוסק  היה  תמיד  כמוהו  איש  "...אשר 

במלאכת השו"ב, והעמיד תלמידים חשובים והגונים...".

חתימות 8 מראשי השוחטים ובודקים, וחותמות האגודה. נייר 

ובקפלים,  בשוליים  קרעים  בינוני-גרוע,  מצב  רשמי.  מכתבים 

מודבקים מאחור בהדבקות נייר לא מקצועיות.

פתיחה: $120

583. Letter of recommendation - 
Agudat HaShochatim in Lublin 
Letter of recommendation from “The Committee 
of Slaughterers in Lublin and its Region” to the 
slaughterer traveling to America. Lublin, (1927). 
Signed by 8 chief slaughterers and examiners, with 
stamps of the association. Official stationary. Fair-
poor condition, tears on margins and folds, unprofes-
sionally glued on back. 

Opening Price: $120

584. ישיבת חכמי לובלין – מסמכים
הדן  מראדום,  קניגסברג  יוסף  רבי  מאת  מכתבים  1-2. שני 

ברעיון העברת הישיבה לארץ ישראל, ובנושא מצבה הכספי 

של הישיבה. ראדום, [ללא תאריך]. 

רבי יוסף קניגסברג, גביר ולמדן בראדום, מנהל ישיבת חכמי 

ווארשא  בגטו  גם  בהתנדבות.  עשה  אותה  עבודה  לובלין, 

גטו  מרד  מיוזמי  תורה.  והחזקת  בחסד  בעסקנותו  המשיך 

ווארשא. נספה ע"י הנאצים, הי"ד. 

3. חוזר מודפס מאת "אגודת חניכי יח"ל": הודעה על פתיחת 

ר"מ  ספרי  והוצאת  בישיבה,  גשמית  תמיכה  ליח"ל,  מכינה 

שפירא. לובלין, תרצ"ו [1936].

סה"כ 3 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

584. Chachmei Lublin Yeshiva 
– Documents 
1-2. Two letters by Rabbi Yosef Koenigsberg of 
Radom, which deal with the notion of relocating 
the Yeshiva to Israel and the financial state of the 
Yeshiva. Radom [undated].
Rabbi Yosef Koenigsberg, wealthy and diligent 
Torah scholar and voluntary manager of the 
Chachmei Lublin Yeshiva in Radom. In the Warsaw 
Ghetto, as well, he was involved in acts of benevo-
lence and preservation of Torah. Among the initia-
tors of the Warsaw Ghetto Uprising. Killed by the 
Nazi’s. 
3. Printed circular by “Student Association of 
Chachmei Lublin Yeshiva” announcing the incep-
tion of a Mechina [preparatory program] for the 
Chachmei Lublin Yeshiva, materialistic mainte-
nance, and the publication of the books of Rabbi M. 
Shapiro. Lublin, [1936].
Total of 3 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120 583
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586. מכתב המלצה - ישיבות שארית הפליטה
פולניה  פליטת  שארית  המאוחדות  ישיבות  המלצה,  מכתב 

וליטא. באי (צרפת), כסלו תש"ו (1945).

המלצה להנהלות הישיבות בארץ ישראל, עבור הבחור ארי' ליב 

רבינוביץ, תלמיד ישיבת ראדין, שהגיע ככלות המלחמה לצרפת 

ישראל.  לארץ  לעלות  מתעתד  ועתה  באי,  בישיבת  ללמוד 

פש---".  ו"יצחק   "--- "משה  הישיבה:  מנהלי  הרבנים  בחתימת 

נייר מסמכים רשמי 26 ס"מ. מצב בינוני, קמטים וקרעים.

פתיחה: $100

587. מכתב רבי ישראל בורנשטיין אב"ד פלונסק
פלונסק,  משפחתו.  ובני  פלונסק,  אב"ד  ישראל  רבי  מכתב 

תרח"ץ 1938.

רבי ישראל הלוי בורנשטיין אב"ד פלונסק, בעל "כרם ישראל" 

כיהן  התר"ם,  בשנות  בזליחוב  נולד  תרפ"ט),  (פיעטרקוב 

הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  וקאמינקא,  ריוויץ  ברבנות 

שב לפולין וכיהן ברבנות פלונסק עד השואה, בה נספה, הי"ד.

2 עמ', 26.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $150

585. כת"י מכתב חידושי תורה מרבי יהודה הלוי 
רוזנר אב"ד סקלהייד (בצעירותו)

אב"ד  רוזנר  הלוי  יהודה  רבי  הגאון  של  תורה,  חידושי  כת"י 

סקלהייד, מימי צעירותו. 

מענדל  ר'  באאמו"ר  הלוי  יהודא  "הק'  חתום:  ממכתב  קטע 

ראזנער שליט"א".

אוצר  (תרל"ט-תש"ד,  רוזנר  סג"ל  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון 

סע־ ברבנות  כיהן  שנה   39 הונגריה,  מגדולי   ,(7101 הרבנים 

אחת הישיבות הגדולות  שהיתה  ובראשות הישיבה,  קלעהיד 

סאטמר,  אדמו"רי  של  שלומם  מאנשי  בהונגריה.  והחשובות 

מחבר הספרים "אמרי יהודה", על הש"ס, שו"ת ועל התורה. 

נספה בשואה עם משפחתו, הי"ד. 3 עמ', 29 ס"מ. מצב בינוני, 

כתמים, קרעים וקמטים.

פתיחה: $500

586. Letter of Recommendation – 
She’erit HaPleita Yeshivot 
Letter of recommendation, united Yeshivot of 
She’erit HaPleita [Holocaust refugees] of Poland 
and Lithuania. Bailly (France), Kislev 1945. 
Letter to the administration of the Yeshivot in Eretz 
Israel, recommending the young man Aryeh Leib 
Rabinowitz, disciple of the Radin Yeshiva, who ar-
rived in France after the War to study in the Bailly 
Yeshiva, and intends to immigrate to Eretz Israel. 
Signed by the rabbis, administrators of the Yeshiva: 
“Moshe ---“ and “Yitzchak Pash---“. Official station-
ary, 26cm. Fair condition, creases and tears. 

Opening Price: $100

587. Letter by Rabbi Israel Bornstein, 
Av Beit Din of Plonsk
Letter by Rabbi Israel, Av Beit Din of Plonsk and his 
relatives. Plonsk, 1938.
Rabbi Israel Ha-Levi Bornstein, Av Beit Din of 
Plonsk, author of the “Kerem Israel” (Piotrkow 
1929), was born in Zelichow sometimes during 
the 1880’s, filled the rabbinical office of Rivitz 
and Kaminka, returned to Poland after WWI and 
served as Rabbi of Plonsk until the Holocaust, 
during which he was killed. 2 pages, 26.5cm. Good-
fair condition, stains and light tears.

Opening Price: $150

585. Manuscript of Letter of 
Chiddushei Torah by Rabbi Yehudah 
HaLevi Rosner Av Beit Din of Sekelheid 
(From his Youth)
Chiddushei Torah manuscript from the youth of the 
Ga’on Rabbi Yehudah HaLevi Rosner Av Beit Din 
of Sekelheid. Passage from signed letter: “Yehudah 
HaLevi son of Rabbi Mendel Rosner”. 
The Ga’on Rabbi Yehudah Segal Rosner (1879-1944, 
Otzar HaRabbanim 7101), among the greatest rabbis 
of Hungary, served in the Sekelheid Rabbinate and 
in the Yeshiva leadership, which was one of the larg-
est and most prominent Yeshivot of Hungary, for 
39 years. Was closely associated with the Admorim 
of Satmar. Composed the books Imrei Yehudah on 
the Shas, responsa and Torah. Perished together 
with his family in the Holocaust. 3 pages. 29cm. Fair 
condition, stains, tears and creases. 

Opening Price: $500

585586587
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588. מכתב מרבי יהושע העשיל דוד גולדשלאג
שרפץ.  אב"ד  גולדשלאג  דוד  העשיל  יהושע  מרבי  מכתב 

תרצ"ח (1938).

יפו-תל  לקהלת  רב  רוטנברג  אלי'  אהרן  לרבי  נשלח  המכתב 

אסורות,  גבינות  על  מזויפת  כשרות  תעודת  בעניני  אביב, 

שנכתבה על נייר מסמכים רשמי של "אגודת הרבנים" בפולין. 

במכתב מוזכרים שמות של רבנים הקשורים לפרשה זו. הוא 

מביא משא ומתן בענין זה בין אביו זצ"ל בעל "ויחי יעקב" עם 

הגה"ק מוהר"א זצ"ל מסוכאטשוב בעל "אבני נזר". 

המכתב בכת"י סופר. כ-9 שורות אחרונות בכת"י הרב וחתימ־

תו "הצעיר יהושע העשיל דוד בהגה"ק רחז"ל, חופ"ק".

הרבנים  (אוצר  גולדשלאג  דוד  העשיל  יהושע  רבי  הגאון 

אב"ד  זליג  חיים  יעקב  רבי  של  בנו  פולין.  רבני  מזקני   ,(7739

לובראנץ, בעל "ויחי יעקב" ונכדו של רבי יחיאל מיכל אב"ד 

שעפס, בעל "אמרי אמת". היה חתנו של האדמו"ר רבי חיים 

ווארשא,  בגיטו  היה  השואה  בשנות  מקראשנוויץ.  לערמאן 

זמבה  מנחם  רבי  בבית  שנתקיימו  באסיפות  שם  והשתתף 

(ראה חומר מצורף). נייר מסמכים רשמי, 28.5 ס"מ. כתוב משני 

צידיו. מצב טוב, נקבי תיוק.

פתיחה: $100

588. Letter by Rabbi Yehoshua Heschel 
David Goldschlag 
Letter by Rabbi Yehoshua Heschel David Goldschlag 
Av-Bei-Din of Sharpatz. (1938). 
The letter was sent to Rabbi Aharon Elya Rottenberg 
rabbi of the Jaffa-Tel-Aviv congregation, concerning 
a forged certificate of Kashrut on prohibited chees-
es. Written upon official stationary of Association 
of Rabbis in Poland. Names of rabbis related to this 
affair are mentioned in the letter. He presents a ne-
gotiation in this matter between his father author 
of Vayechi Ya’akov and the Rabbi of Sochatshov 
author of Avnei Nezer. 
The letter is in scribe writing. Approx. 9 last lines 
in handwriting of the Rabbi and with his signature 
Yehoshua Heschel David. 
Rabbi Yehoshua Heschel David Goldschlag (Otzar 
HaRabbanim 7739), among the elderly rabbis of 
Poland. Son of Rabbi Ya’akov Chaim Zelig Av-
Beit-Din of Lovrantz, author of Vayechi Ya’akov 
and grandson of Rabbi Yechiel Michel Av-Beit-
Din of Sheps, author of Imrei Emet. Son-in-law of 
the Admor Rabbi Chaim Lerman of Krashnevitz. 
During the years of the Holocaust he was in the 
Warsaw Ghetto, and participated in the meetings 
which took place in the home of Rabbi Menachem 
Zamba (see attached material). Official stationary, 
28.5cm. Written upon both sides. Good condition, 
filing holes. 

Opening Price: $100

589. מכתב מרבי משה ברגר אב"ד בוקרשט
בוקרשט,  אב"ד  בערגער  משה  מרבי  וחתימתו  בכת"י  מכתב 

תרפ"ה.

נשלח לחברי בית דינו: "לכבוד אהוביי ידידיי חביריי הרבנים 

הגדולים יושבים על מדין שליט"א פ"ק".

גאון   ,(14500 הרבנים  אוצר  (תרל"ד-תש"ב,  ברגר  משה  רבי 

ובקראקא  בסטניסלב  מו"צ  ורבנים.  אדמו"רים  מגזע  וחסיד, 

הוספותיו  עם  לאור  הוציא  בוקרשט.  אב"ד  תרע"ט  ומשנת 

(מונקטש  תנינא"  ליואי-מהדורא  "בר  שו"ת  זקניו:  ספרי  את 

589. Letter by Rabbi Moshe Berger, Av 
Beit Din of Bucharest
Handwritten and signed letter by Rabbi Moshe 
Berger, Av Beit Din of Bucharest, 1924.
Sent to the members of his rabbinical court: “to my 
beloved friends, the great rabbis…”.
Rabbi Moshe Berger (1874-1942, Otzar Ha-
Rabbanim 14500), Torah genius and Chassid, de-
scendant of Admors and Rabbis. Moreh Tzedek of 
Stanislav and Cracow and Av Beit Din of Bucharest 
from 1919. Published his elders’ books with his 
own additions: the “Bar Leva’i – Second Edition” 
responsum (Mukachevo 1909) “Torat Ha-Ramal” 
(Sighet 1903), “Ahavat Shalom, Second Edition” by 
Rabbi Mendel of Kosov (Sighet 1907). 21cm. Good 
condition.

Opening Price: $120

תרס"ט) "תורת הרמ"ל" (סיגט תרס"ג), "אהבת שלום, תנינא" 

לרבי מנדלי מקוסוב (סיגט תרס"ז). 21 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

588
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590. מכתב תשובה הלכתית מרבי שמואל יעקב 
קאפיל אב"ד קאלושין

שמואל  רבי  מהגאון  חתומה  הלכתית  תשובה  כת"י,  מכתב 

יעקב קאפיל הכהן אב"ד קאלושין, אלול תרפ"ב.

נשלח  טובה.  וחתימה  כתיבה  בברכת  וחותם  פותח  המכתב 

לחתנו הגאון רבי ישראל ניסן אב"ד מאקאווע. עוסק בסוגיה 

הלכתית, ומעבר לדף מכתב נוסף בענינים משפחתיים.

(תרי"ח-תרצ"ה)  קליגסבערג  הכהן  קאפיל  יעקב  שמואל  רבי 

מגיל  כיהן  מלובלין".  "החוזה  מצאצאי  פולין,  רבני  מגדולי 

צעיר ברבנות בקאלושין, במודזיץ, ועוד מקומות. בשנת תר"ע 

נתמנה לראב"ד לובלין ובשנת תרע"א נתמנה לאב"ד קאלושין 

והגליל. (ראה אודותיו בחומר מצורף).

(תרי"ח- קופרשטוך,  ניסן  ישראל  רבי  המכתב:  מקבל  חתנו 

מאלכסנדר.  הראשון  האדמו"ר  יחיאל  רבי  של  גיסו  תר"ץ) 

כיהן ברבנות למעלה מארבעים שנה בפרשיסחא ובמאקאווא. 

שו"ת  ספרו  את  הוציא  שם  לירושלים,  עלה  תרפ"ה  בשנת 

"עני בן פחמא". 33 ס"מ. מצב גרוע, כתמים ופגעי רטיבות, עם 

פגיעות בטקסט.

פתיחה: $150

590. Halachic Response Letter by 
Rabbi Shmuel Ya’akov Kapil, Av Beit Din 
of Kalushin 
Handwritten letter, Halachic response, signed by 
Rabbi Shmuel Ya’akov Kapil Ha-Cohen Av Beit Din 
of Kalushin, Elul 1922.
The letter begins and ends with blessings of Ketiva 
and Chatima Tova. Sent to his son in law the Gaon 
Rabbi Israel Nisan, Av Beit Din of Mako, Deals with 
a Halachic subject, and another family related letter 
on the back of the leaf. 
Rabbi Shmuel Ya’akov Kapil Ha-Cohen Kligsberg 
(1858-1935) of the greatest Poland rabbis, a de-
scendant of the “Seer of Lublin”. Served as rabbi of 
Kalushin, Modzhitz and other places from a young 
age. Was appointed Rosh Av Beit Din of Lublin in 
1910 and became Av Beit Din of Kalushin and the 
region in 1911. (More About him in the enclosed 
material).
Hi son in law, recipient of the present letter: Rabbi 
Israel Nisan Kopershtoch, (1858-1930) was the 
brother in law of Rabbi Yechiel, first Alexander 
Admor. Filled the Pshischa and Mako rabbinical 
office for over forty years. Moved to Jerusalem in 
1925, where he published his responsum “Ani Ben 
Pahma”. 33cm. Poor condition, stains and moisture 
damages, damaged text.

Opening Price: $150

591. מכתב מרבי צבי הירש פרידלינג אב"ד 
ביסקאוויץ 

מכתב בכת"י וחתימת רבי צבי הירש פרידלינג אב"ד ביסקוביץ 

בבודפשט,  ישראל"  לחכמי  "הצופה  למערכת  נשלח  (פולין). 

[ביסקוביץ,  "הבאר".  לכתב-עת  פרסומת  למודעת  רישום  עם 

תרפ"ה].

בזאמוטשט,  נולד  (תרמ"ד-ת"ש),  פרידלינג  הירש  צבי  רבי 

ביסקוביצ'ה.  הסמוכה  העיירה  של  כרבה  לכהן  ונתמנה 

ודרוש,  פלפול  להלכה,  "הבאר",  בשם  רבני  עת  כתב  הוציא 

בו התפרסם בציבור כוחו התורני. מחבר הספרים "רץ כצבי" 

ועוד. בשנת תרצ"ו עבר לווארשא בה כיהן ברבנות אחד מפ־

רבריה. נהרג בשואה, הי"ד. (ראה אודותיו אלה אזכרה, ז', עמ' 

230-233). 4 עמ', כ-16.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

591. Letter from Rabbi Zvi Hirsch 
Friedling Av-Beit-Din Boskovice
Letter handwritten and signed by Rabbi Zvi Hirsch 
Friedling Av-Beit-Din Boskovice (Poland). Was 
sent to the editorial staff of the “Ha-Tzofe Le-
Chachmei Israel” Budapest, with an inscription for 
an advertising notice for the periodical “Ha-Be’er”. 
[Boskovice, 1925].
Rabbi Zvi Hirsch Friedling (1884-1940), was born 
in Zamosc and was appointed as Rabbi of the 
nearby city of Boskovice. Published a periodical 
on Halacha, homiletics and debate, through which 
he became known to the public for his religious 
greatness.
Author of "Ratz Ka-Zvi" and other books. Moved to 
Warsaw in 1936 where he served as rabbi in one of 
the suburbs. Perished in the holocaust. See attached 
material (Eile Ezkera, 7, pp. 230-233)

Opening Price: $120 591
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592. מכתב הסכמה - רבי אברהם יפהן
מכתב הסכמה בכת"י וחתימת רבי אברהם יפהן, לספר "בירור 

[תשכ"ח  ירושלים,  זילבר.  אברהם  יחיאל  רבי  מאת  הלכה" 

שנדפס  הלכה",  "בירור  ספר  בראש  נדפסה  ההסכמה   .[1968

בשנת תשל"ו.

גאון   ,(469 הרבנים  אוצר  תש"ל,  (נפטר  יפהן  אברהם  רבי 

מופלג, מגדולי מרביצי התורה בדורו, ממלא מקומו של חותנו 

רשת  בראשות  עמד  מנובהרדוק".  "הסבא  הורביץ  יוזל  רבי 

מצב  ס"מ.   27.5 שנים.  כיובל  יוסף-נובהרדוק"  "בית  ישיבות 

טוב. כתמים. קרעים קלים. סימני קיפול.

פתיחה: $200

592. Letter of Approbation – Rabbi 
Avraham Yafehn 
Letter of approbation handwritten and signed 
by Rabbi Avraham Yafehn, for the book Berur 
Halachah by Rabbi Yechiel Avraham Zilber. 
Jerusalem, [1968]. The approbation was printed at 
the beginning of the book Berur Halachah, which 
was printed in 1976.
Rabbi Avraham Yafehn (passed away in 1970, 
Otzar HaRabbanim 469), exalted genius, among 
the greatest Torah scholars of his generation, suc-
cessor of his father-in-law Rabbi Yozel Horowitz 
“the Alter of Novardok”. Headed the Beit Yosef-
Novardok Yeshiva network for approximately fifty 
years. 27.5cm. Good condition. Stains. Minor tears. 
Folding marks.

Opening Price: $200

593. מכתב רבי יעקב ישראל קנייבסקי 
- הסטייפלער

מכתב ברכה לחתונה, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יעקב 

ישראל קנייבסקי - הסטייפלער. 

בכוחי  שאין  לרבים  ידוע  אך  לחתונה...  ההזמנה  "קיבלתי 

בשמחתך,  שמחתי  מרחוק  אבל  ידידים.  בחתונת  להשתתף 

שמחת ת"ח. ויה"ר שזיווגך יעלה יפה יפה בגשמיות ורוחניות 

לטובה  תצליח  תפנה  אשר  ובכל  יבורך  ישרים  לדור  ותזכה 

593. A Letter by Rabbi Ya'akov Yisrael 
Kanievsky – The Steipler 
A letter of good wishes for a wedding handwritten 
and signed by Rabbi Ya'akov Yisrael Kanievsky – 
The Steipler. 
"I received the invitation to the wedding … but it 
is well known that I haven't the strength to par-
ticipate in friends' weddings. But from afar, I am 
joyous in your joy, the joy of a Torah scholar. It 
should be His will that the match should succeed 
materially and spiritually and you should merit 
a blessed good generation and succeed and be 
blessed in all your pursuits…". C. 11 lines in his 
holy handwriting. 20cm. Good condition. Stains. 

Opening Price: $750

טוב.  מצב  ס"מ.   20 קדשו.  יד  בכתב  שורות  כ-11  ולברכה...". 

כתמים. 

פתיחה: $750

594. מכתב רבי אליעזר יהודה פינקל - מיר, תרצ"ה 
מכתב בכתב-יד, מאת רבי אליעזר יהודה פינקל, ראש הישיבה. 

מיר, אוקטובר 1934 [י"ד חשון תרצ"ה].

מכתב על נייר מכתבים של "בית אולפנא רבתא, ישיבת מיר", 

כולל מעטפה רשמית, עם כתובת הנמען. 

הרב רבי אליעזר יהודה פינקל (תרל"ט-תשכ"ה, אוצר הרבנים 

2660), בן הרב רבי נתן צבי פינקל "הסבא מסלבודקה", ראש 

בירושלים.  ישראל  בארץ  ומייסדה  מיר,  בעיירה  מיר  ישיבת 

פינקל]  [ל"י   "L. J. Finkel" וחתום  גרמנית  כתוב  המכתב 

ובחותמתו, בלועזית. 21X13.5 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $150
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595. צוואה חתומה מ"הרב הנזיר" רבי דוד כהן 
צוואה בכת"י וחתימותיו של הרב הנזיר, רבי דוד כהן. נכתבה 

בהמשכים רבים, משנת תשי"ח עד שנת תשכ"ב. (1958-1961).

על  [כשהכוונה  שני"  "מעשר  דמי  על  מדבר  הצוואה  עיקר 

נתינת מעשר כספים נוסף עד לחומש] שינתנו "לחתני הגאון 

שליט"א... קודש לקניית ספרי קודש לו לספרייתו, שישתמש 

"כל  ינתנו  פטירתו  לאחר  כי  מצוה  גם  הוא  לטובה".  בהם 

ופוס־ ש"ס  תפלה,  ומדרש,  מקרא  בספריתי...  שלי  הספרים 

קים, ספרי קבלה ומוסר, מחקר ופילוסופיה, ועוד... הכל לבני 

הרב שליט"א, יחזה בהם ויוסיף תורה לשמה".

מקובל  גאון,  (תרמ"ז-תשל"ב),  כהן  דוד  רבי   - הנזיר"  "הרב 

ישיבת  כר"מ  כיהן  קוק,  הראי"ה  של  מתלמידיו  ופילוסוף. 

נפשית,  לשלמות  העזות  בשאיפותיו  (מרכז-הרב),  המרכזית 

קיבל על עצמו דיני נזירות מיין ותספורת, ואף נמנע מאכילת 

בשר ודברים מן החי. בנו הוא הרב שאר-ישוב כהן שליט"א רב 

(תרע"ח-תשנ"ה),  גורן  שלמה  הרב  הוא  וחתנו  בחיפה,  ראשי 

שכיהן כרב ראשי לצה"ל, לתל-אביב ולישראל. מצורף תצלום 

של הרב הנזיר על-יד הכתל המערבי יחד עם בנו, הרב שאר-

ישוב כהן, משוחח עם הרב צבי יהודה קוק. 4 עמ', 18-19 ס"מ, 

ומעטפה. מצב טוב, (על אחד הדפים נדבק נייר מהמעטפה). + 

תצלום 7X10 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

596. מכתבים - חסידות ברסלב - ל"ג בעומר 
במירון

אוסף מכתבים, מגדולי חסידי ברסלב בארץ ישראל.

1. מכתב ארוך ומעניין, בעניני הדפסת והפצת ספרי ברסלב, 

מרבי יהושע העשיל פרענקיל. כתוב במכונת כתיבה על נייר 

ברסלב  לחסידי  המדרש  בית  בנין  "ועדת  של  רשמי  מכתבים 

בירושלם". בתוך הדברים הוא מספר כי "את כל הספרים הנ"ל 

595. Signed Will by the “Nazir Rabbi” 
Rabbi David Cohen 
Will written and signed by the Nazir Rabbi, Rabbi 
David Cohen. Written in many installments, 
through years 1958-1961.
The main part of the will focuses on “Ma’aser Sheni” 
funds [related to extra tithing of money, up to 1/5 
of the revenue], which will be given to “My son in 
law… for the purchase of holy books for him to 
use and have in his library”. He also says that after 
his passing “All the books in my library… Bible, 
Midrash, Tefila, Talmud and Poskim, Kabbalah 
and Musar books, research and philosophy and 
more… all go to my son, so he could read them 
and grow his merit of learning Torah Lishma”.
The “Nazir Rabbi” – Rabbi David Cohen (1887-
1972), was a Gaon, Mekubal and philosopher. 
He was one of Rabbi Avraham Yitzchak Kook’s 
disciples, served as teacher at the Yehiva Merkazit 
(Merkaz Ha-Rav). It is through his constant pursuit 
of spiritual perfection that he committed himself to 
the laws of Nezirut, abstaining from wine consump-
tion and haircuts; he also kept a vegan diet. His son, 
Rabbi She’ar-Yeshuv Cohen is the chief rabbi of 
Haifa, and his son in law was Rabbi Shlomo Goren 
(1918-1995), who served as Tsahal’s Chief Rabbi of 
Tel-Aviv, Israel. Attached photograph of Rabbi David 
Cohen near the western wall with his son, She'ar-
Yeshuv, speaking to Rabbi Zvi Yehuda Kook. 4 pages, 
18-19cm, and envelope. Good condition, (envelope paper 
glued to one of the leaves) + Photograph 7X10cm.

Opening Price: $300

594. Letter From Rabbi Eliezer Yehuda 
Finkel – Mir, 1935
Handwritten letter from Rabbi Eliezer Yehuda 
Finkel, head of the Yeshiva. Mir, October 1934.
Written on the “Beit Ulpena Rabta, Yeshivat Mir” 
stationary, includes official envelope, with the re-
cipient’s address.
Rabbi Eliezer Yehuda Finkel (1879-1965, Otzar Ha-
Rabanim 2660), son of Rabbi Nathan Zvi Finkel, 
the “Saba of Slabodka”, was the head of the Mir 
Yeshiva in Mir, and the founder of the Mir Yeshiva 
in Jerusalem, Israel. The letter is written in German, 
signed “L. J Finkel” and ink stamped. 13.5 X 21cm, 
good condition.

Opening Price: $150

הדפסנו במסירות נפש ממש בזמן המלחמה, שאז היה איסור 

מטעם הממשלה להדפיס בלי רשיון מיוחד על הנייר".

הרב  וחתימת  בכת"י  משפחתיים,  בענינים  דואר,  2. גלוית 

מירון,  שמואל"].  "ימי  [בעל  הורוויץ  שמואל  רבי  החסיד 

תשי"ח (1958). "נא להכין את עצמכם לנסיעה למירון על ל"ג 

בעומר".

3. גלוית דואר, ממשפחת הורביץ, על השכרת חדרים במירון 

לבאים לל"ג בעומר. תשכ"ג (1963).

נחמן  רבי  (נכד  ברסקי  נתן  מרבי  מכתב  של  4. פתקה 

נ"י  ישראל  לבני  ליתן  "בבקשה  בנו:  של  למלמד  מברסלב) 

תרצ"ט  [ירושלים,  בעומר"  ל"ג  על  למיֶרן  הנסיעה  על  רשות 

בערך 1939].

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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596. Letters – Breslev Hassidism – Lag 
B’Omer in Meron 
Collection of letters from the greatest Breslev 
Hassidim in Eretz Israel.
1. Lengthy interesting letter, concerning the printing 
and distribution of Breslev books, by Rabbi Yehoshua 
Heschel Frankel. Typewritten upon official stationary 
of the “Construction Committee of the Breslev Beit 
Midrash in Jerusalem”. He mentions that “we have 
risked our lives to print all of the abovementioned 
books during the war while being prohibited by the 
government to do so without license…”.
2. Postcard concerning family matters, hand-
written and signed by the Hassid Rabbi Shmuel 
Horowitz [author of Yemei Shmuel]. Meron, (1958). 
“Please prepare yourselves for the journey to Meron 
on Lag B’Omer”. 
3. Postcard from the Horowitz family, regarding 
rental of rooms in Meron for those coming on Lag 
B’Omer. (1963). 
4. Paper note of a letter by Rabbi Natan Berski 
(grandson of Rabbi Nachman of Breslev) to his son’s 
teacher: “Please grant my son Yisrael permission to 
travel to Miren on Lag B’Omer” [Jerusalem, c. 1939.].
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

597. אוסף מכתבי אדמו"רים ורבנים 
המכתבים  רוב  ואדמו"רים,  רבנים  מתשעה  מכתבים  אוסף 

נשלחו לר' שמואל וינברג - ראש העיר בני ברק.

דושינסקי,  משה  ישראל  רבי  המכתבים:  וחותמי  כותבי  בין 

האדמו"ר  מראדזין,  ענגלארד  ישכר  אברהם  רבי  האדמו"ר 

רוקח  דוב  ישכר  רבי  האדמו"ר  מספינקא,  כהנא  נחמן  רבי 

מטשעבין],  הרב  אל  מכתב   - [תשי"ד  רבי"  ה"לינסקער 

יצחק  רבי  מבערגסאס,  ראטה  חיים  אברהם  רבי  האדמו"ר 

מכתבים  נייר  על  [כולם  מכתבים   9 סה"כ  ועוד.  אונגר  שלמה 

רשמי]. מצב כללי טוב.

פתיחה: $350

597. Collection of Letters of Chassidic 
Rebbes and Rabbis
A collection of letters by nine rabbis and rebbes, 
most letters were sent to R' Shmuel Weinberg – 
Mayor of Bnei Brak.
Some of the rabbis who wrote and signed the 
letters: Rabbi Yisrael Moshe Dushinsky, Rebbe 
Avraham Yissachar Englard of Radzin, Rebbe 
Nachman Kahana of Spinka, Rebbe Yissachar Dov 
Rokeach the Lisker Rebbe [1954 – the letter is to the 
Tschebiner Rebbe], Rebbe Avraham Chaim Roth of 
Bergsaz, Rabbi Yitzchak Shlomo Unger etc. Total 
of 9 letters [all on official stationary]. General good 
condition. 

Opening Price: $350

598. מכתב המלצה - ראשי ישיבת "פורת יוסף" 
והרב עובדיה יוסף 

את  להשיא  העומד  חכם  תלמיד  עבור  ארוך  המלצה  מכתב 

בתו. [ירושלים], תש"ם.

חתימות בכתב יד הגאון רבי יהודה צדקה [ראש ישיבת פורת-

בן  רבי  הגאון  ידו],  על  נכתב  המכתב  גוף  שגם  כנראה,  יוסף. 

ציון אבא שאול [ר"מ ישיבת פורת יוסף] והגאון רבי אברהם 

המכתב  בשולי  ארם-צובה].   - אר"ץ  רבני  [זקן  רפול  הררי 

יוסף.  עובדיה  רבי  הגאון  וחתימת  בכת"י  שורות  שתי  הוספת 

27.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וחורי תיוק.

פתיחה: $200

598. A Letter of Recommendation – 
Rosh Yeshivat Porat Yoseph and Rabbi 
Ovadia Yoseph 
A long letter of recommendation for a Torah scholar 
who is marrying off his daughter. [Jerusalem], 1980.
Handwritten signatures of Rabbi Yuda Tzadka 
[Rosh Yeshiva of Porat Yoseph. Apparently, he 
also wrote the letter], Rabbi Ben Tzion Abba Shaul 
[Rosh Metivta in Porat Yoseph Yeshiva] and Rabbi 
Avraham Harari Raful [senior rabbi of Aram 
Tzova], In margin of letter, two lines added in 
handwriting and signature of Rabbi Ovadia Yoseph. 
27.5cm. Good condition. Folding marks and file holes. 

Opening Price: $200

596
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598



298 | מרץ 2011

599. אוסף מכתבים ומסמכים 
אוסף מכתבים ומסמכים בכת"י. [ראשית המאה ה-20].

אונטרמן  יהודה  איסר  רבי  הגאון  של  ברכה  כרטיס  ביניהם: 

ישראל  לרבי  ברכה  מכתב  עם  אביב-יפו,  לתל  הראשי  הרב   –

איסר שפירא, בכתב ידו וחתימתו; מכתב רבי יוסף הרמן הרץ 

– הרב הראשי ליהודי בריטניה (אנגלית); פרוטוקול "החלטות 

הועד" של "חברת אהבת חסד לק"ק תימנים"; מכתב רבי יוסף 

כרב  מכן  לאחר  שימש  לציון",  ה"ראשון  של  [בנו  פניזיל  חי 

דוד  מאת  מכתב  איירס],  בבואנוס  הספרדים  לעדת  ראשי 

עדת  "ועד  של  ההקדש  בתי  בעניין  בירושלים  לרבנות  ילין 

"קמחא  למגבית  שעריים  מושב  מזכירות  קריאת  התימנים"; 

דפסחא" עבור עניי המקום (תרצ"ח), ומכתבים נוספים. סה"כ 

11 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

599. Collection of Letters and 
Documents 
A collection of handwritten letters and documents. 
[Beginning of 20th century].
Includes: A card of good wishes by Rabbi Isser 
Yehuda Unterman – Chief Rabbi of Tel Aviv-Yaffo, 
with a letter to Rabbi Yisrael Isser Shapira, in his 
handwriting and signature; a letter by Rabbi Yoseph 
Herman Hertz – Chief Rabbi of Great Britain 
(English); Protocol of "committee decisions" of 
the Chevrat (Association) Ahavat Chesed of the 
Yemenite Community; a letter by Rabbi Yoseph 
Chai Fenizil [son of the Rishon L'Tzion, later 
served as Chief Rabbi of the Sefardi community 
in Buenos Aires], a letter by David Yellin to the 
Jerusalem Rabbinate regarding the batei hekdesh of 
the Yemenite Community Committee; a call from 
Moshav She'arayim for Kimcha D'Pischa funds for 
the poor (1938), and other letters. Total of 11 items. 
Varied size and condition.

Opening Price: $1201939 ,600. פנקס "קופת גמ"ח הכללי" – ירושלים
תרצ"ט-ת"ש  משנת  בירושלים,  הכללי"  גמ"ח  "קופת  פנקס 

הערבויות.  או  המשכונות  פירוט  לווים,  חתימות   .(1939)

נלווים.  ומסמכים  לווים  ומכתבי  ערבות  מכתבי  גם  מצורפים 

600. Notebook Kupat Gemach HaKlali 
– Jerusalem, 1939
Notebook Kupat Gemach HaKlali (General 
Gemilut Chesed Fund) in Jerusalem, from 1939. 
Borrowers' signatures, details of securities or guar-
antees. Attached are letters of guarantee and letters 
of borrowers with attached documents. Dozens of 
leaves and hundreds of signatures. 
Many of the guarantee bills are signed by Rabbi 
Meir Yoseph Haltovsky and Rabbi Moshe Bezalel 
Margaliot of Chayei Olam Yeshiva. Amongst the 
names of borrowers, you can find men and women 
of all sectors of the Jerusalem public, from the sim-
plest people to the most famous rabbis. We shall note 
a short list of signatures of famous people: Rabbi 
Gershon Lapidot [Rabbi of Beit Yisrael neighbor-
hood], Rabbi Michel Shlepovarsky [Rosh Yeshiva of 
Tiferet Zvi], Rabbi Chaikel Ze'ev Miletsky, Rebbetzin 
of EišiškėsKreina Hutner, Rebbetzin Malka Ezrachi 
[wife of Rabbi Yisrael of Chebron Yeshiva], Rabbi 
Chaim Ezra Barzel, Rabbi Yechiel Grossbard, Rabbi 
Asher Freund [the "Tzaddik" Rebbe, founder of Yad 
Ezra community and institutes], etc.Bound notebook, 
c. 35cm. Good-fair condition. 

Opening Price: $200

עשרות דפים ומאות חתימות. 

הרבה משטרות הערבות חתומים ע"י רבי מאיר יוסף הלטובס־

קי ורבי משה בצלאל מרגליות מישיבת "חיי עולם". בין שמות 

הציבור  שכבות  מכל  ונשים  אנשים  למצוא  אפשר  הלווים, 

בירושלים, מפשוטי עם ועד רבנים מפורסמים. נציין רשימה 

לפידות  גרשון  רבי  מפורסמים:  אנשים  חתימות  של  קצרה 

[רב שכונת בית ישראל], רבי מיכל שלפוברסקי [ראש ישיבת 

מאיישישוק  הרבנית  מילצקי,  זאב  חייקל  רבי  צבי],  תפארת 

ישראל  רבי  [אשת  אזרחי  מלכה  הרבנית  הוטנער,  קריינא 

גרוסברג,  יחיאל  רבי  ברזל,  עזרא  חיים  רבי  חברון].  מישיבת 

רבי אשר פריינד [האדמו"ר ה"צדיק", מייסד מוסדות וקהילת 

"יד עזרה"], ועוד. פנקס כרוך כ-35 ס"מ. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $200
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601. מכתב - הרבי מליובאוויטש 
האדמו"ר  שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  בחתימת  מכתב 

מליובאוויטש-חב"ד. כ"ד מנ"א תשמ"ה (1985).

"... בטח כבר פנה או עכ"פ יפנה עתה לשדכנים (לשון רבים) 

טובים ויזרז אותם וכו".

האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון, בן רבי לוי יצחק אב"ד 

כבר  צדק.  הצמח  לבעל  בן  אחר  בן  שישי  דור  יקטרינסלאוו, 

מילדותו ניכרו בו כשרונותיו הגאוניים וכשרון ההנהגה. נשא 

בשנת  חותנו  מפטירת  והחל  הריי"צ  האדמו"ר  של  בתו  את 

תש"י הנהיג את חסידות ליובאוויטש העולמית. חיבר עשרות 

ספרים בכל מרחבי התורה. האדמו"ר האחרון לבית חב"ד. נייר 

כתיבה.  במכונת  מודפס  מצוין.  מצב  ס"מ.  רשמי 21.5  מכתבים 

חתימת ידו של הרבי + מעטפת הדואר.

פתיחה: $150

601. Letter –The Lubavitch Rebbe 
A letter signed by Rebbe Menachem Mendel 
Schneersohn the Rebbe of Lubavitch - Chabad. 24th 
of Av, 1985.
Rebbe Menachem Mendel Schneersohn son 
of Rebbe Levi Yitzchak Schneersohn, Rabbi of 
Yekatrinoslav, sixth generation descendent of the 
Tzemach Tzedek. Already in his childhood his 
genius and leadership were evident. He married 
the daughter of the Rebbe HaRayatz (Yosef Yitzhak 
Schneersohn) and after his father-in-law's death in 
1950, he led the worldwide Lubavitch Chassidut. He 
wrote dozens of books on many topics throughout 
the Torah. Last rebbe of Chabad. Official stationary, 
21.5cm. Excellent condition. Typewritten. Signed by the 
Rebbe + envelope.

Opening Price: $150

602. מכתב שנה טובה - הרבי מליובאוויטש 
מליובאוויטש  האדמו"ר  שניאורסון  מנדל  מנחם  מרבי  מכתב 

(חב"ד). 770 פארקוויי-ברוקלין, ניו-יורק. אלול תשכ"ו (1966).

בזה  הנני  החדשה...  השנה  "לקראת  טובה  שנה  ברכת  מכתב 

להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה 

מכתבים  נייר  וברוחניות".  בגשמיות  ומתוקה  טובה  לשנה 

602. Shana Tova Letter – The 
Lubavitcher Rebbe 
A letter by Rebbe Menachem Mendel Schneerson 
the Lubavitcher Rebbe [Chabad]. 770 Parkway, 
Brooklyn, NY. Elul 1966. 
A letter with New Year wishes "nearing the New 
Year… I wish to express my blessing to you and all 
of yours, a ketiva v'chatima tova for a good sweet 
year in material and spiritual matters". Official sta-
tionary 21.5cm. Very good condition, creases and light 
stains. Typewritten. With the Rebbe's signature. 

Opening Price: $200

רשמי 21.5 ס"מ. מצב טוב-מאד, קמטים וכתמים קלים. מודפס 

במכונת כתיבה. חתימת ידו של הרבי.

פתיחה: $200

603. ארכיון מכתבים ומסמכים - פעילי המחנה 
התורתי 

ארגון  של  ופרסומים,  כרוזים  ומסמכים,  מכתבים  של  ארכיון 

"פעילי המחנה התורתי בישראל". מהשנים תשט"ז-תש"ם. 

מכתבי רבנים, גבאים ואישי ציבור, בענינים שונים של חיזוק 

שיעורי תורה, רישום ילדים לחינוך תורני, הפצת ספרי קודש 

ספרי לימוד ותשמישי קדושה. איסוף כספים ונושאים שונים. 

החינוך  על  הארוכה  המלחמה  לתיעוד  ועשיר,  חשוב  ארכיון 

והדת במחנות העולים, בעיירות הפיתוח והמושבים.

הישיבות,  בחורי  ע"י  ה-40  בשנות  הוקם  ה"פעילים",  ארגון 

להיות  ה"פעילים"  הפך  השנים  במשך  התורה.  גדולי  בעידוד 

דבר  הארץ,  ברחבי  רבות  לקהילות  הרוחנית  המשענת 

גודל  נייר,  פריטי  מאות  שלפנינו.  בארכיון  רבות  המשתקף 

ומצב משתנים.

פתיחה: $180

603. Letter and Document Archives – 
Pe’ilei Ha-Machaneh Ha-Torati
Letter and Document Archives, placards and ads 
by the “Pe’ilei Ha-Machaneh Ha-Torati Be-Israel” 
organization. Years 1956-1980.
Letters from Rabbis, Synagogue Managers and 
public figures on a wide range of topics such as: 
strengthening Torah classes, giving children a 
Torah education, spreading holy books, study 
books and ritual objects. Fundraising and more.

601602603
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604. מכתבים מרבני צרפת, 1879-1893 
1. מכתב בכתב-יד, מאת [הרב ָלָזר איזידור?] רבה הראשי של 

בנו  על  המלצה  ובו  החינוך,  מחלקת  מנהל  אל  ממוען  צרפת. 

של ליאופולד לוי, ללימודים גבוהים. פריז, 1879.

 Zadoc Kahn,) 2-3. מכתבים בכתב-ידו של הרב צדוק הכהן

של  הראשי  ורבה  פריז  של  האורתודוקסי  רבה   ,(1839-1905
צרפת מסוף שנת 1888 ועד מותו. אחד כתוב על נייר מכתבים 

רשמי של הרב הראשי של פריז וממוען אל פרופ' ליכטנברג, 

דיקן הפקולטה לתיאולוגיה פרוטסטנטית בפריז, 1888; השני 

על נייר מכתבים של הרב הראשי של צרפת, ממוען אל מנהל 

השירות להיגיינה ציבורית, 1893. 

רבה   ,(1840-1919) לוי  אלפרד  הרב  של  בכתב-ידו  4. מכתב 

מותו  צרפת (לאחר  של  הראשי  רבה  ולימים  ליוֹן  של  הראשי 

של הרב צדוק כהן). המכתב על נייר-מכתבים רשמי של רבנות 

ליון, 1889.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

605. מזכרת לרבי אברהם פרינס - חתימות נכבדי 
אמשטרדם

אשר  שליט"א  פרינס  אברהם  הרב  לכבוד  אהבה  "מזכרת 

אמשטרדם,  לתורה...".  הבריות  את  לקרב  לעשות  הגדיל 

[תשי"ב 1952].

של  ועברית]  [בלועזית  בכת"י  חתימות  עשרות  עם  פנקס 

בדפי  המודבקים  מלבניים  ניירות  [על  הולנד  יהודי  נכבדי 

הפנקס]. כפי הנראה, הפנקס הוענק להרב פרינס לפני עלייתו 

לארץ ישראל.

כרב  כיהן  השואה  לאחר  הולנד.  מרבני  פרינס,  אברהם  רבי 

ראשי של קהילת גרונינגן והגליל. עלה לארץ בשנות החמי־

מצב  ס"מ.   22 רחובות.  בעיר  וקהילה  כנסת  בית  והקים  שים 

גרוע, כתמי עובש. כריכה פגומה.

פתיחה: $120

604. Letters from French Rabbis, 
1879-1893
1. A handwritten letter, by [Rabbi Lazar Isidor?] 
Chief Rabbi of France. Addressed to the Head of 
the Education Department, with recommendation 
for the son of Leopold Levi, for academic studies. 
Paris, 1879.
2-3. Handwritten letters by Rabbi Zadoc Kahn 
(1839-1905), the Orthodox Rabbi of Paris and Chief 
Rabbi of France from the end of 1888 until his death. 
One is written on the official stationary of the Chief 
Rabbi of Paris and addressed to Prof. Lichtenberg, 
the Faculty Dean of Protestant Theology in Paris, 
1888; the other is on the official stationary of the 
Chief Rabbi of France, addressed to the Manager of 
Public Hygiene Service, 1893.
4. A handwritten letter by Rabbi Alfred Levi 
(1840-1919), Chief Rabbi of Lyon, eventually the 
Chief Rabbi of France (after the death of Rabbi 
Zadoc Kahn). The letter is written on the official 
stationary of the Lyon Rabbinate, 1889.
Varied size and condition.

Opening Price: $250

This archives is rich and important and well docu-
ments the long fight about education and religion at 
the immigrant camps and the developing cities and 
settlements.
The “Pe’ilim” organization was founded in the 
1940’s by Yeshiva youth, encouraged by Torah 
leaders.
As years passed the “Pe’ilim” became the spiritual 
cornerstone for many congregations all over Israel, 
a fact that is greatly reflected in the present archives.
Hundreds of paper items, varying sizes and conditions.

Opening Price: $180
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605. Memento to Rabbi Avraham 
Prince – Signatures of Amsterdam 
Dignitaries  
“Memento in honor of Rabbi Avraham Prince who 
brought people closer to Torah…”. Amsterdam, 
[1952]. 
Notepad with dozens of handwritten signatures [in 
foreign language and Hebrew] of Jewish dignitaries 
of Holland [upon rectangular leaves glued to note-
pad leaves]. Apparently, the notepad was presented 
to Rabbi Prince prior to his immigration to Eretz 
Yisrael. 
Rabbi Avraham Prince, among the rabbis of 
Holland, served as chief rabbi of the Groningen 
and surroundings congregations post-Holocaust. 
Immigrated to Eretz Yisrael in the 1950’s and es-
tablished a synagogue and congregation in the city 
of Rechovot. 22cm. Poor condition, mildew stains. 
Damaged binding. 

Opening Price: $120

607. אוסף גלויות - רבי אריה ליב רוזן מפאלטישן 
לחתנו רבי זאב וולף גוטליב

גוטליב.  וולף  זאב  לרבי  שנשלחו  משפחתיות  גלויות  אוסף 

[תרצ"ט-תש"ב  ישראל],  וארץ  בלגיה  גרמניה,  [רומניה, 

.[1939-1942

בין הגלויות מכתבים בכתב יד וחתימת רבי אברהם אריה ליב 

מוסט,  קהילות  אב"ד  רומניה,  מגאוני  (תר"ל-תשי"ב),  רוזן 

איתן  שו"ת  מחבר  ובוקארשט.  פאלטישאן  מוינשט,  בוהוש, 

הוספת  הגלויות  באחת  אברהם.  וברכת  אריה  שאגת  אריה, 

בכתב יד וחתימת בנו, רבי דוד משה דוד רוזן, הרב הראשי של 

רומניה כארבעים וחמש שנה.

מקבל המכתבים, רבי זאב וולף גוטליב (תר"ע-תשמ"ג), חתנו 

ווינה,  מרבני  תרצ"ב-תרצ"ח  בשנים  רוזן.  ליב  אריה  רבי  של 

גלויות,   28 סה"כ  בסקוטלנד.  ראשי  לרב  נבחר  תש"י  בשנת 

גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $250

606. ארבע גלויות - מכתבי רבנים בגרמנית 
תר"ע- והונגריה,  [גרמניה  רבנים.  מכתבי  עם  גלויות  ארבע 

תרצ"ה 1910-1935].

אב"ד  במברגר,  הלוי  פנחס  זליג  רבי  מאת  בגרמנית  מכתבים 

קאליש  משה  ורבי  מהמבורג,  פלאטו  מנחם  הרב  בהמבורג; 

מ-אפאטפאלווא (Apátfalva, הונגריה). 4 גלויות. גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $200

607. Postcard Collection – From Rabbi 
Aryeh Leib Rozen of Paltishen to his 
son-in-low Rabbi Ze’ev Wolf Gottlieb
Collection of family postcards sent to Rabbi Ze’ev 
Wolf Gottlieb. [Romania, Germany, Belgium and 
Eretz Israel], [1939-1942].
Among the postcards, letters handwritten and 
signed by Rabbi Avraham Aryeh Leib Rozen (1870-
1952), among the Torah geniuses of Romania, Rabbi 
of the communities of Bohosh, Voinesti, Paltishen 
and Bucharest. Author of the Eitan Aryeh respon-
sum, the She’agat Aryeh and the Birkat Avraham. 
One of the postcards has a handwritten and signed 
addition by his son Rabbi Moshe David Rozen, 
chief rabbi of Romania for about forty five years. 
The letters’ recipient, Rabbi Ze’ev Wolf Gottlieb 
(1910-1983) was the son in law of Rabbi Aryeh Leib 
Rozen. He was among the rabbis of Vienna through 
the years 1932-1938, in 1950, he was elected chief 
rabbi of Scotland. Total of 28 postcards, varying 

sizes. Overall good condition.

Opening Price: $250

606. Four Postcards – Letters by 
Rabbis in German
Four postcards with letters by rabbis. [Germany 
and Hungary, 1910-1935]. Letters in German by 
Rabbi Zelig Pinchas Halevi Bamberger, Av Beit Din 
of Hamburg; Rabbi Menachem Plato of Hamburg, 
and Rabbi Moshe Kalish of Apátfalva, Hungary. 4 
postcards. Varying size and condition.

Opening Price: $200
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608. ספרים שנדפסו עבור שארית הפליטה 
במחנות העקורים 

1. סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם, סידור האר"י כמש"נ 

בערך].   1946 תש"ו,  [פערנוולד,  יפה.  דפוס  בברדיטשוב. 

כריכה מקורית "סדר תפלה ישרה ברדיטשוב".

במחנה  נדפסה  פרנולד.  יפ"ה  הוצאת  פסח,  של  2. הגדה 

אוצר  יערי 2636;  [תש"ו 1946].  פרנוואלד,  הפליטה  שארית 

ההגדות 4018.

פירוש  עם  וטרפות,  שחיטה  הלכות  על  חדשה,  3. שמלה 

מטה אשר. "נדפס עבור לומדי מלאכת הקודש מנדחי שארית 

הפליטה בגרמניא...". אוגסבורג, תש"ז (1947).

4. סידור שמע קולנו, תפלות לכל ימות השנה. "סדור זה נועד 

בשביל קהלות ישראל ההרוסות...". שטוקהולם, תש"ו 1946. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

שואה ושארית הפליטה
Holocaust and She'erit Ha-Pleita

608. Books Printed for the Holocaust 
Survivors in the D. P. Camps  
1. Seder Tefila Yeshara VeKeter Nehora HaShalem, 
Ari Siddur as customarily used in Berditchov. 
[Fernwald, c. 1946]. original binding: “Seder Tefila 
Yeshara Berditchov”. 
2. Passover Haggada. Printed in the Fernwald DP 
camp, [1946]. Ya'ari 2636; Otzar HaHaggadot 4018.
3. Sefer Simlah Chadasha about Halachic rules of 
Shechitot and Treifot, with Mateh Asher "printed 
for the survivors in Germany who study the holy 
task of Sh'chita". Augsburg (Germany), 1947.
4. Prayer book Shema Koleinu, prayers for all days 
of the year. Stockholm, 1946. "this prayer book is 
intended for the devastated Jewish communities…".
Varying sizes and condition.

Opening Price: $120

609. ספרי חסידות שנדפסו בגרמניה לאחר השואה
(האדמו"ר  מלאדי  זלמן  שניאור  מרבי  דרושים  אור,  1. תורה 

הזקן), על בראשית שמות. גרמניה, תש"ח (1948).

במדבר,  ויקרא,  מלאדי,  זלמן  שניאור  מרבי  תורה,  2. לקוטי 

דברים ועוד. גרמניה, תש"ח (1948).

3. נר מצוה ותורה אור, שער האמונה ושער היחוד, מרבי דוב 

בער שניאורסון (האדמו"ר האמצעי). גרמניה, י"ט כסלו תש"ח 

 .(1947)

4. כתבי קודש, מאדמו"רי סלונים. גרמניה, תש"ח (1948).

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $120

610. ירושת פליטה / עזרת נשים-תקנת עגונות
1. ירושת פליטה, "קובץ תשובות מרבני הונגריה אשר רובם 

בודפשט,  התש"ד".  הגזרה  בשעת  השם  קדושת  על  נהרגו 

קהל "עץ  ברוין" [רב  מאיר  "חיים  רבי  חתימת  תש"ו [1946]. 

חיים" בניו-יורק, בעל "תולדות חיים"].

"יסודות...  שני,  ספר  עגונות,  תקנת   – נשים  עזרת  2. ספר 

העולמית",  המלחמה  אחרי  שנשארו  העגונות  שאלת  לבירור 

[תש"י  דמיין-בריסל,  פרנקפורט  פויערוורגר.  מאיר  רבי  מאת 

 .[1950

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

609. Books of Hassidism Printed in 
Germany Post Holocaust 
1. Torah Ohr, Drushim by Rabbi Shneur Zalman 
of Lyady (Admor HaZaken), on Bereshit, Shmot. 
Germany, (1948).
2. Likutei Torah, by Rabbi Shneur Zalman of 
Lyady, Vayikra, Bamidbar, Dvarim and more. 
Germany, (1948).
3. Ner Mitzvah V’Torah Ohr, Sha’ar Ha’Emunah 
and Sha’ar Ha’Yichud, by Rabbi Dov Ber 
Schneersohn (Admor Ha’Emtza’i). Germany, 19 
Kislev (1947). 
4. Kitvei Kodesh, by the Admorim of Slonim. 
Germany, (1948). 
Various sizes, good condition. 

Opening Price: $120

610. Yerushat Pleita / Ezrat Nashim-
Takanat Agunot  
1. Yerushat Pleita. Budapest, 1946. Signature of 
Rabbi "Chaim Meir Braun" [Rabbi of Etz Chaim 
congregation in New-York, author of Toldot Chaim].
2. Ezrat Nashim-Takanat Agunot, second part, by 
rabbi Meir Forgever. Frankfurt am main- Brussels, 
1950.
Condition and size vary. 

Opening Price: $120

608
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611. סידור מנחת ערב - רודזיה, 1951 - יהודי 
רודוס בזימבבואה - קינות על השואה

מיוחד],  [סידור   Special Prayer Book ערב,  מנחת 

סולסברי  נוספות.  ותפילות  וערבית  מנחה  תפילות  עם 

בהוצאת   .[1951 [תשי"א  רודזיה-זימבבואה),   ,Salisbury)

הקהילה הספרדית ברודזיה.

תפילות  כולל  יד,  כתב  העתקת  של  ליטוגרפי  בדפוס  סידור 

סדר לימוד  שבת וחגים,  הוספות למוצאי  עם  מנחה וערבית, 

ואמירת תהלים על נפטרים, ותפילות מיוחדות לזכר קרבנות 

מנחם  רבי  שחיבר  קינה  ביניהן  שביוון,  רודוס  באי  הנאצים 

פאפו, רב קהילת הספרדים ברודזיה, שאף כתב את הסידור.

באי רודוס התקיימה קהילה יהודית עתיקה מאז ימי הביניים, 

ספרד.  גירוש  בעקבות  אליה  הגיעו  המקום  יהודי  רוב  אך 

סולסברי  לעיר  מרודוס  יהודים  היגרו  ה-20  המאה  בראשית 

שבאפריקה,  זימבבואה)  (כיום  רודזיה  בירת  הארארה),  (כיום 

והקימו שם בית כנסת. הסידור שלפנינו, כנראה הספר העברי 

היחיד שנדפס ברודזיה-זימבבואה, נדפס על ידי קהילת יוצאי 

מצב  ס"מ.   25 דף, 15-62.   [1] עמ',   14 דף,   [2] במקום.  רודוס 

טוב. כתמים, קרעים בעמוד השער. כריכה מקורית פגומה. נדיר. 

אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $250

611. Siddur Minchat Erev – Rhodesia, 
1951 – Jews of Rhodes in Zimbabwe – 
Holocaust Lamentations 
Minchat Erev, Special Prayer Book, with Mincha, 
Arvit and additional prayers. (Salisbury, Rhodesia-
Zimbabwe), [1951]. Published by the Sephardic 
community of Rhodesia.
Printed lithographic Siddur based on a manuscript 
copy, including Mincha, Arvit and additions for 
Motsaei Shabbat and holidays, learning order and 
Psalm reading for the deceased, and special prayers 
in memory of the victims killed by the Nazis in the 
island of Rhodes, Greece. Among those commemo-
rative prayers, there is a prayer authored by Rabbi 
Menachem Papo, rabbi of the Rhodes Sephardic 
community, who is also the author of that Siddur.
An antique Jewish community used to live on the 
island of Rhodes since the middle-ages, however, 
most of the Jews who lived there moved to the island 
following their expulsion from Spain. At the begin-
ning of the 20th century, many Jews moved from 
the island of Rhodes to Salisbury (known today 
as Harare), Rhodesia’s capital city (Zimbabwe) 
located in Africa, where 
they founded a synagogue. 
The present Siddur which 
is apparently the only 
Hebrew book ever printed 
in Rhodesia-Zimbabwe, 
was printed by the local 
community of Rhodes im-
migrants who lived there. 
[2] leaves, 14 pages, [1] leaf, 
15-62. 25cm. Good condition. 
Stains, tears on the title page. 
Damaged original binding. 
Rare. Doesn’t appear at the 
National Library.

Opening Price: $250

612. "ועד החינוך" בצ'ילה – תפלת "אל מלא 
רחמים" על קדושי השואה

נייר  על  כתיבה,  במכונת  מודפסת  רחמים"  מלא  "אל  תפילת 

רשמי של "ועד החינוך דצ'ילי". [צ'ילה]. 

השואה:  למאורעות  המתייחס  התפילה,  של  שגרתי  לא  נוסח 

שנהרגו  ואחיותינו  אחינו  נשמות  נכונה...  מנוחה  "...המצא 

ונשחטו... במלחמה בארצות הדמים באירופא...". 26 ס"מ. מצב 

טוב. נייר דק. כתמים, סימני קיפול וקרעים. תיקונים בכת"י.

פתיחה: $120

612. Va’ad HaChinuch in Chile – El 
Maleh Rachamim Prayer for Holocaust 
Martyrs  
Typewritten El Maleh Rachamim prayer, upon of-
ficial stationary of Va’ad HaChinuch of Chile. 
Unordinary version of the prayer, which refers to 
the events of the Holocaust: “…provide proper se-
renity… souls of our brethren who were murdered 
and slaughtered… in the bloody war in Europe…”.
26cm. Good condition. Thin paper. Stains, folding 
marks and tears. Handwritten corrections. 

Opening Price: $120
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דפוסי ארה"ב ואנגליה
Books Printed in USA and UK

613. ספר תהלים וספר איכה – לונדון, 1656 – 
תהלים עברי ראשון באנגליה

ספר תהלים וספר איכה, The Hebrew Text (הנוסח העברי). 

לונדון, [תט"ז] 1656.

("כעת  רוברטסון  ויליאם  הסקוטי  ההיסטוריון  ידי  על  נדפס 

מתגורר ומלמד עברית בלונדון").

באנגליה.  בעברית  שנדפס  הראשון  התהלים  ספר  כנראה 

נדפס כשנה לאחר חזרת היהודים לאנגליה (לאחר היעדרות 

של למעלה מ-300 שנה).

הטקסט  את  מכיל  זה  עותק  גרסאות,  בכמה  נדפס  הספר 

בעברית, ללא תרגום לאנגלית וללא ניקוד. [1], 4 דף; [2], 96, 

טוב.  מצב  ס"מ.   14.5 עמ'.   [1]  ,15;191-149  ,156-109  ,81-70

מעט כתמים. בלאי קל בשולי מספר דפים. רישום בעלות בדף 

המגן. כריכת עור בלויה. 

פתיחה: $200

614. מגילת אסתר - ארצות הברית, 1887
מגילת אסתר - Megilath Esther. [ניו יורק], [תרמ"ז] 1887.

בהוצאת  לאנגלית,  המגילה  סיפור  תרגום  עם  עברי  נוסח 

.The Hebrew Standard העיתון היהודי-אמריקני

[1], 16; 13, [2] עמ'. 17 ס"מ. שערי מעטפת. מצב טוב. כתמים. 

דפים רופפים.

פתיחה: $120

613. Tehillim and Eicha – London, 1656 
– First Tehillim in England  
Tehillim and Eicha, The Hebrew Text. London, 
1656. Printed by the Scottish historian William 
Robertson. 
Apparently the first Tehillim book printed in 
Hebrew in England. Printed approximately a year 
after the return of the Jews to England (after an 
absence of over 300 years). 
The book was printed in a number of versions; the 
text in this copy is in Hebrew, without an English 
translation and without vowel symbols. [1], 4 leaves; 
[2], 96, 70-81 109-156, 149-191; 15, [1] pages. 14.5cm. 
Good condition. Few stains. Minor signs of wear on 
margins of a number of leaves. Ownership notation 
upon first leaf. Worn leather binding. 

Opening Price: $200

614. Megilat Esther – US, 1887
Megilat Esther. [New York], 1887.
Hebrew version with translation of the story of 
the megila into English, published by the Jewish 
American newspaper "The Hebrew Standard". [1],16; 
13, [2] pages. 17cm. Jacket title pages. Good condition. 
Stains. Loose pages. 

Opening Price: $120

615. סדור שפתי צדיקים – פילדלפיה, תקצ"ח – 
חלק שישי

מחזור שפתי צדיקים, חלק ששי, כולל סדר התפלות לתעניות 

אליעזר,  ן'  אורי  בן  יצחק  בהגהת  יע"א,  ספרדים  ק"ק  כמנהג 

ש"ץ דק"ק מקוה ישראל בפילאדילפיא. פילדלפיה, [תקצ"ח 

1838], מהדורה ראשונה.

עברית ואנגלית עמוד מול עמוד, בספירת עמודים מקבילה.

[4], קפה, 186, [4], 12 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נקב-עש 

בודד בכל הדפים. כתמי-רטיבות וחלודה. כריכה חדשה. 

פתיחה: $700

615. Siddur Siftei Tzadikim – 
Philadelphia, 1838 – Vol. 6
Machzor Siftei Tzadikim, vol.6, including prayers 
for fast days, Sephardic rite, proofread by Yitzchak 
son of Uri Ibn Eliezer, Shliach Tzibbur of the Mikveh 
Yisrael congregation in Philadelphia. Philadelphia, 
1838. First edition.
Hebrew and English, page facing page, parallel 
pagination. [4], 185, 186, [4], 12 pages, 22.5cm. Good-
fair condition. Single moth hole through all leaves. 
Moisture stains and foxing. Rebound. 

Opening Price: $700

613
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616. שלש חוברות תפלות – לונדון 
להולדת  שנה  מאות  שמנה  לזכרון  לה',  וזמרה  1. שיר 

 .1935 לונדון,  השמים,  שער  בי"כ  ספרדים,  ק"ק  הרמב"ם. 

עברית ואנגלית.

להולדת  שנה  מאות  חמש  לזכרון  לה',  זמרה  וקול  2. תודה 

דון יצחק אברבנאל. ק"ק ספרדים, בי"כ שער השמים, לונדון, 

1937. עברית ואנגלית.

King George VI .3 [המלך ג'ורג' השישי] – דרשה בטקס 

הרמן  יוסף  ד"ר  הרב  לאנגליה,  הראשי  הרב  מאת  הכתרתו, 

הערץ. בית-הכנסת הגדול, לונדון, 1937. 

22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

617. חוברות-תפלה לכבוד המלכּות - לונדון
8 חוברות-תפלה לכבוד או לזכר מלכים ומלכות: סדר למספד 

על המלכה הנאהבה ויקטוריא ע"ה (תרס"א). ◆ בכי תמרורים 

על מות אדוננו המלך אידוורד (תר"ע). ◆ תפלה בעד אדוננו 

המלך יר"ה (תרפ"ט). ◆ סדר למספד על המלך האדיר והנאהב 

להכתרת  זמרה...  וקול  תודה  סדר   ◆ (תרצ"ו).  ע"ה  געארג 

◆ קול  יר"ה (תרצ"ז).  אלישבע  ג'ארג' והמלכה  המלך  אדונינו 

המלך  אדוננו  ראש  על  מלכות  נזר  הושם  ביום  וברכה  תודה 

המלך  על  למספד  סדר   ◆ (תרצ"ז).  אליזאבית  והמלכה  ג'ורג' 

האדיר והנאהב ג'ארג' ע"ה (תשי"ב). ◆ סדר תודה וקול זמרה 

עברית  (תשי"ג).  יר"ה  אליזבטה  המלכה  גברתנו  להכתרת 

ואנגלית. כ-22 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $180

616. Three Prayer Booklets – London 
1. Shir Ve-Zimra L’Hashem, commemorating the 
800th birth anniversary of Maimonides. Sephardic 
congregation of the Sha’ar Shamayim synagogue, 
London, 1935. Hebrew and English.
2. Toda Ve-Kol Zimra L’Hashem, commemorat-
ing the 500th birth anniversary of Don Yitzchak 
Abarbanel. Sephardic congregation of the Sha’ar 
Shamayim synagogue, London, 1937. Hebrew and 
English.
3. King George VI – lecture delivered at the 
coronation ceremony by the chief rabbi of England, 
Rabbi Dr. Yosef Herman Hertz. Great Synagogue, 
London, 1937.
22cm. Good condition.

Opening Price: $120

617. Prayer Booklets in Honor of the 
Monarchy - London
8 prayer booklets in honor of or in memory of 
kings and kingdom: Eulogy of the beloved Queen 
Victoria (1901). ◆ Memorial service on the death of 
His Majesty King Edward (1910) ◆ Prayer for Our 
Majesty The King (1929). ◆ Eulogy to be said at 
the memorial service of the powerful and beloved 
King George (1936). ◆ Prayer of thanksgiving and 
rejoicing… on the coronation of Their Majesties 
King George and Queen Elizabeth (1937). ◆ Prayer 
of thanksgiving and blessing on the coronation of 
Their Majesties King George and Queen Elizabeth 
(1937). ◆ Eulogy at the memorial service for the 
powerful and beloved King George (1952). ◆ Prayer 
of thanksgiving and rejoicing upon the coronation 
of Her Majesty Queen Elizabeth (1953). Hebrew and 
English. C. 22cm. Good condition.

Opening Price: $180
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619. מחזור – לונדון, 1852-1857 – כריכות מהודרות
Forms of Prayer. סדר התפלות כמנהג קהל קדוש ספרדים, 
די  אהרן  ב"ר  דוד  מאת  אנגלי  ותרגום  ותוספות  הגהות  עם 

וורטהיימר.  דוד  ב"ר  יוסף  בדפוס   ,1852-1857 לונדון,  סולה. 

מהדורה שניה. 

עיטורי-זהב  עם  מהודרות,  עור  בכריכות  חלקים  חמשה 

לשבת,  לחול,  תפלות  כולל  א'  חלק  מוזהב.  וחיתוך-דפים 

ונדפס  נוספות  ותפלות  העומר  ספירת  סדר  ופורים,  לחנוכה 

כולל   .1856-1857 בשנים  נדפסו  החלקים  יתר   ;1852 בשנת 

משתנה.  מצב  ס"מ.   22 כרכים,   5 שנים.  לחמישים  לוחות 

נחתכו  הכריכות  בחזיתות  שנטבעו  כיתובים  עור,  כריכות 

והותירו מלבנים חסרים בעור.

פתיחה: $180

618. מחזור – לונדון – כריכות מפוארות 
מחזור למועדי ה' כמנהג פולין, עם העתקה חדשה בלשון אינ־

גליש על ידי דוד בכ"ר אהרן די סולה יצ"ו, נז"י [נעים זמירות 

ישראל] בק"ק ספרדים. לונדון, [תרס"ו] 1906. 

של  סטריאוטיפי  דפוס  עמוד.  מול  עמוד  ואנגלית,  עברית 

פסח;  הכרכים:  חלוקת  סדר  להלן  תר"ך.  לונדון  מהדורת 

כפור;  יום  סדר  של  ושחרית  ערבית  השנה;  ראש  שבועות; 

מוסף, מנחה ונעילה של סדר יום כפור; סוכות. ששה כרכים 

ראשי- מוטבעים,  עיטורי-זהב  עם  מקוריות,  עור  בכריכות 

תיבות של שם הבעלים וחיתוך-דפים מוזהב. 18 ס"מ. כתמי-

חלודה. הקדשות בכתב-יד בפתח כל הכרכים. כולם במצב טוב, 

וכן  ופגומה  חלקית  מנותקת  שכריכתו  השלישי,  הכרך  למעט 

חלק מדפיו ניזוקו. 

פתיחה: $200

619. Machzor – London, 1852-1857 – 
Luxurious Binding
Forms of Prayers according to the custom of the 
Spanish and Portuguese Jews, with glosses, addi-
tions and English translation by David son of Rabbi 
Aharon di Sola. London, 1852-1857, Yosef son of 
Rabbi David Wertheimer’s print. Second edition.
Five volumes bound with luxurious leather bind-
ings, with golden adornments and gilded page cut-
ting. Vol. 1 includes the daily and Shabbat prayers, 
the Purim and Hanukkah prayers, the Seder Sefirat 
Ha-Omer and additional prayers, it was printed 
in 1852; the remaining volumes were printed in 
1856-1857. Fifty-year calendars included. 5 volumes, 
22cm. Varying conditions. Leather bindings, inscrip-
tions which were engraved on the bindings’ front were 
cut, leaving rectangular spots of missing leather.

Opening Price: $180

618. Machzor – London – Fancy 
bindings 
Machzor L'Mo'adei Hashem according to Polish 
custom, with English translation by David son of 
Rabbi Aharon Di Sola, Ne'im Zemirot Yisrael of 
the Sefardi community. London, 1906. Hebrew and 
English, page facing page. Stereotype printing of 
London 1860 edition. The order of division into vol-
umes: Pesach; Shavuot; Rosh Hashana; Evening and 
Morning Services of Yom Kippur; Mussaf, Mincha 
and Ne'ila of Yom Kippur; Succot. Six volumes in 
original leather bindings, with impressed golden 
decorations, owner's initials and golden leaf cut-
ting. 18cm. Foxing. Handwritten dedications in be-
ginning of each volume. All in good condition, except 
third volume, whose binding is partially detached and 
damaged and with some damaged leaves. 

Opening Price: $200
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הסטוריה וקהילות, ביוגרפיה והספדים
History and Jewish Communities, Biography and Eulogies

620. נוסחי מצבות בית העלמין היהודי בוינה, 1855
 Inschriften des alten זכרון]  ואבני  המצבות  [נוסחאות 

בית  מצבות  [כתובות   Jüdischen Friedhofes in Wien
וינה,  פרנקל.  אוגוסט  לודוויג  בוינה],  הישן  היהודי  העלמין 

.1855

כולל 704 נוסחי מצבות בבית העלמין היהודי ומפתח בגרמ־

נית בסדר א"ב, נוסחי המצבות כתובים עברית באותיות רש"י. 

סוף דבר מאת המעתיק "אלה נוסחאות המצבות ואבני זכרון 

הזמן  רוב  מחמת  ומלה  מלה  כל  לקראות  האיכות  מן  היו  לא 

שלמה  המעתיק:  ורוח...".  סערות  שלג,  הגשמים,  שטיפות 

נוסחי  עם  עמ'  עברי?); 3-124  (שער  חסר  דף   [1] שטרן.  זלמן 

מצבות; [4] דף מפתח; XXII עמ', 19 ס"מ. מצב בינוני. העטיפה 

הערות  רופפת.  כריכה  וחסרה.  קרועה  אך  נמצאת,  המקורית 

בעפרון בדפי הספר.

פתיחה: $200

620. Wordings on Tombstones of Jewish 
Cemetery in Vienna, 1855
Inschriften des alten Jüdischen Friedhofes in 
Wien [Wordings on Tombstones in the Old Jewish 
Cemetery of Vienna], Ludwig August Frankel. 
Vienna, 1855.
Contains wordings of 704 tombstones in the Jewish 
cemetery with a German index in the order of the 
Hebrew alphabet, the wordings are in Hebrew Rashi 
script. Endnote by the copier: "These wordings on 
the tombstones and memorial stones were hardly 
legible, due to passage of time, rains, snow, storms 
and wind…". Copier: Shlomo Zalman Stern.
[1] Missing leaf (Hebrew title-page?); 3-124 pages with 
wordings; [4] index leaves; XXII pages, 19cm. Fair con-
dition. Original jacket, although torn with omissions. 
Penciled notes in leaves.

Opening Price: $200

621. שבט יהודה – אמשטרדם, תט"ו - מגילת עיפה
רבי  מאת  ישראל,  עם  ומאורעות  קורות  יהודה,  שבט  ספר 

שלמה אבן ווירגא. אמשטרדם, [תט"ו 1655]. 

ות"ט,  ת"ח  גזירות  לאחר  סמוך  שנדפסה  זו,  מהדורה  בסוף 

הגזירות,  תיאור  ובה  עיפה"  "מגילת  את  המדפיסים  הוסיפו 

זו  הוספה  צוינה  הספר  בשער  הש"ך,   - כהן  שבתי  רבי  מאת 

כהמשכו הטבעי של החיבור: "יספר... צרות ורעות... שעברו 

נהייתה  הגדולה  הרעה  הכביד,  האחרון  וזה  ישראל...  על 

במלכות פולוניא [!] שנת ת"ח ת"ט". פח דף. 14 ס"מ. מצב טוב. 

שולי עמוד השער קצוצים. מעט כתמים.

פתיחה: $120

621. Shevet Yehudah – Amsterdam, 1655 
– Megilat Eifa
Shevet Yehudah, history and events of the Jewish 
Nation, by Rabbi Shlomo Ibn Virga. Amsterdam, 
[1655]. 
At the end of this edition, which was printed 
soon after the decrees of 1648-1649 [Khmelnytsky 
Uprising], the publishers added the Eifa Megila 
which describes the decrees, by Rabbi Shabtai 
Cohen – the Shach. This addition was mentioned in 
the title page as the anticipated continuation of the 
composition: “Relating… tragedy and distress… 
which the Jewish nation suffered… and this recent 
intensified disaster took place under the Polish 
kingship in the years 1648 and 1649. 88 leaves. 14cm. 
Good condition. Margins of title page cut off. Few stains. 

Opening Price: $120
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622. אוסף ספרי תולדות רבנים וביוגרפיה
בשנת  במלחמה  החת"ס  שכתב  זכרונות  יומן  זכרון,  1. ספר 

תקס"ט. פרעסבורג, תרל"ט (1879). מהדורה ראשונה.

2. אלון בכות, מספד על המהר"ם שיק. למברג 1879. מהדורה 

יחידה.

מונקאטש,  שיק.  למשפחת  היחס  ספר  משה,  ועד  3. ממשה 

שטרא־ "ברוך  רבי  (חתימת  יחידה.  מהדורה   .(1903) תרס"ג 

סבורגער נ"י").

תרפ"א  וינה,  איגרא.  משולם  רבנו  תולדות  המעלות,  4. גרם 

[1921]. הוצאה שניה עם הרבה הוספות. 

וורשא,  בבריסק.  והרבנים  הקהילה  תולדות  תהילה,  5. עיר 

מענדע־ בנימין  "יצחק  רבי  וחותמת  (חתימה   .1886 תרמ"ו 

לאוויטש אב"ד ק"ק פישפיקלאדאני יצ"ו"). 

תרומה",  וגדולי  לעתים"  "בינה  בעל  פיגו,  עזריה  6-10. רבי 

הש'.  בשנות  בוויניציא  היהודים  מחיי  ומונוגרפיה  תולדותיו 

דראהאביטש, תרס"ז. (חותמת הגאון רבי שלמה סופר אב"ד 

בערעגסאס בן הכתב סופר). ◆ כרוך עם: גרם המעלות, תולדות 

רבנו משולם איגרא. לבוב, תרע"ד 1914. מהדורה ראשונה. ◆ 

קורות עיר פרעסבורג וגדוליה. רבי יקותיאל יהודה גרינוולד. 

 Die Frankfurter ◆ .סיגעט, תער"ב 1911. מהדורה יחידה

(אסיפת   Rabbinerversammlung vom Jahre 1603
הורוויץ  מרקוס  מאת   ,(1603 בשנת  בפרנקפורט  הרבנים 

(גרמנית ועברית). פרנקפורט דמיין, [תרנ"ז 1897]. (חסר דף 

התורה  יסודי  חברה  וההוצאות,  ההכנסות  חשבון   ◆ ראשון). 

שלמה  רבי  האב"ד  מאת  תרמ"א.  משנת  דערעטשקע  בק"ק 

פרסבורג,  ידו).  בכתב  רישומים  (עם  סופר"  ה"כתב  בן  סופר 

תרמ"א 1881. (לא ידוע ביבליוגרפית). 

10 ספרים. גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני. מהאוסף הפרטי 

של ד"ר ישראל מהלמן - "גנזי ישראל".

פתיחה: $350

622. Collection of Rabbinical 
Biographies 
1. Sefer Zikaron, diary written by the Chatam 
Sofer during the War in the year 1809. Pressburg, 
(1879). First edition. 
2. Alon Bechut, eulogy on the Maharam Schick. 
Lemberg, 1879. Only edition. 
3. MiMoshe V’Ad Moshe, genealogy book of the 
Schick family. Mukachevo, (1903). Only edition. 
(Signature of Rabbi “Baruch Strassburger”). 
4. Gerem HaMa’alot, biography of Rabbi 
Meshulam Igra. Vienna, [1921]. Second publication 
with many additions. 
5. Ir Tehila, history of the rabbis and congregation 
of Brisk. Warsaw, 1886. (Signature and stamp of 
Rabbi “Yitzchak Binyamin Mendelovich Av Beit 
Din of Püspökladány”).
6-10. Rabbi Azarya Figo, author of Bina L’Itim 
and Gdolei Truma. Includes his history as well as 
a monograph of Jewish culture in Venice between 
1540-1640. Drohobych, 1907. (Signature of Rabbi 
Shlomo Sofer Av Beit Din of Beregszász son of the 
Ktav Sofer). ◆ Bound with: Gerem HaMa’a lot, bi-
ography of Rabbi Meshulam Igra. Lvov, 1914. First 
edition. ◆ Korot Ir Pressburg U’Gdoleha. Rabbi 
Yekutiel Yehudah Greenwald. Sighet, 1911. Only 
edition. ◆ Die Frankfurter Rabbinerversammlung 
vom Jahre 1603 (Assembly of Rabbis in Frankfurt 
in the year 1603), by Markus Horowitz (German and 
Hebrew). Frankfurt am Main, [1897]. (Missing first 
page). ◆ Cheshbon HaHachnasot VeHaHotza’ot, 
composed by Yesodei HaTorah in Deretshkeh in 
the year 1881. By Chief Av Beit Din Rabbi Shlomo 
Sofer son of the Ktav Sofer (with notations in his 
handwriting). Pressburg, 1881. (Bibliographically 
unknown). 
10 books. Various sizes and conditions, good to fair. 
From Dr. Israel Mehlman’s Private collection. 

Opening Price: $350

622
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623. קינה על מות רבי קופל חריף – אופן, תקצ"ו – 
גליון לא חתוך 

"זעקת שבר, על מות אדמ"ו הרב... מו"ה קאפל אלטינקונש־

טאטד אב"ד ור"מ דק"ק ווערבויא" [וורבו Verbo], מאת רבי 

אברהם פרידלר. אופן, [תקצ"ו] 1836. 

אוצר  (תקכ"ו-תקצ"ו,  חריף  קופל  רבי  הגאון  מות  על  קינה 

"הנודע  תלמיד  יעבץ",  "חידושי  בעל   ,(10303 הרבנים 

הבתים  תשעת  עבריים,  מחורזים,  בתי-שיר   43 ביהודה". 

האחרונים בגרמנית, באותיות עבריות. 15 עמ', לפנינו בצורת 

[1] גליון לא חתוך, מקופל ל-2. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים 

בשוליים. 

פתיחה: $350

623. Lamentation on the Death of 
Rabbi Kopel Charif – Ofen, 1836 – Uncut 
Sheet 
Za'akat Shever, on the death of Our Master, Teacher 
and Rabbi… Rabbi Kopel Altenkunstadt Rabbi of 
Verbo, by Rabbi Avraham Freidler. Ofen, 1836 
A lamentation on the death of Rabbi Kopel Charif 
(1766-1836), Otzar HaRabbanim 10303), author 
of Chiddushei Ya'avetz, disciple of the Nodah 
B'Yehuda. 43 rhyming poetic stanzas, Hebrew, nine 
last stanzas in German, in Hebrew letters. 15cm. in 
form of [1] uncut sheet, folded into 2. Good condition. 
Few stains and creases to margins.

Opening Price: $350

624. קינה על מות החתם סופר – אופן, ת"ר – 
גליונות לא חתוכים

אבל משה, על מות אדונינו מורינו ורבינו... מו"ה משה סופר 

זצ"ל אב"ד ור"מ בק"ק... פרעסבורג, מאת רבי איצק [יצחק] 

הרש קאהן [כהן]. אופן, [ת"ר] 1839. 

קינה על מות החתם סופר, בת 24 בתי-שיר עבריים, מחורזים. 

השלם  הגליון  חתוכים,  לא  גליונות   1.5 בצורת  לפנינו  עמ',   12

וכתמים  קלים  קרעים  קמטים,  כתמים.  טוב.  מצב  ל-2.  מקופל 

כהים בשוליים הימניים.

פתיחה: $450

624. Lamentation on Death of Chatam 
Sofer – Ofen, 1839 – Uncut Sheets 
Evel Moshe, on the death of… Our Teacher, 
Rabbi Moshe Sofer Rabbi and Rosh Yeshiva in… 
Pressburg, by Rabbi Itzik (Yitzchak) Hirsh Kahn 
[Cohen]. Ofen, 1839. Lamentation on the death of 
the Chatam Sofer, 24 Hebrew poetic rhyming stan-
zas. 12 pages, in form of 1.5 uncut sheets, the whole 
sheet in folded into 2. Good condition. Stains. Creases, 
minor tears and dark stains on right margins

Opening Price: $450

625. דעת קדושים – פטרבורג, תרנ"ז
ספר דעת קדושים, זכרונות לתולדות המשפחות המתייחסות 

היילפרין,  גינצבורג,  בכרך,  [אייזינשטאט,  ראזינאי  לקדושי 

ורוקח],  ראפפורט  קצינעלבויגן,  פרידלאנד,  מינץ,  מורוויץ, 

בהוצאת שמואל ווינר. פטרבורג, תרנ"ז-תרנ"ח 1897-1898. 

ספר יסוד בחקר הגניאולוגיה של יהודי אשכנז ופולין. 

ראבי"ה  ריבו  איש  נגד  פולק  יעקב  רבי  של  החרם,  פסק  עם: 

מינץ [שער נפרד], פטרבורג, תרנ"ז [1897].

כרוך עם: ספר הברית, ווילנא, תרס"ה 1904. ספירת עמודים 

הפורזץ.  בדפי  רישומים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.  משתנה. 21.5 

כריכת חצי עור משופשפת.

פתיחה: $150

625. Da’at Kdoshim – Petersburg, 1897
XDa’at Kdoshim, historical memories of families 
of the martyrs of Rasiniai [Eisenstadt, Bacharach, 
Ginzburg, Heilperin, Morowitz, Mintz, Freidland, 
Katzenelbogen, Rappaport and Rokach], published 
by Shmuel Weiner. Petersburg, 1897-1898. 
Basic research book for the genealogy of the Jews of 
Ashkenaz and Poland. 
Includes: Psak HaCherem, of Rabbi Ya’akov Polack 
in opposition of Rabbi Eliezer Bar Yoel HaLevi 
Mintz [separate title page], Petersburg, [1897]. 
Bound with: Sefer HaBrit, Vilna, 1904. Inconsistent 
pagination. 21.5cm. Good condition. Stains. Notations 
upon first leaves. Worn semi-leather binding. 

Opening Price: $150 624
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626. דרכי ידיעת התלמוד – ישיבת חכמי לובלין
 Szlakiem nauki talmudycznej - wiedza judaistyczna
(דרכי   a Wyższa Uczelnia Talmudyczna w Lublinie
ידיעת התלמוד – השכלה יהודית ב"בית ספר הגבוה" בלוב־

לין), מאת הלל זיידמן, [הקדמה מאת רבי אהרן לוין]. וורשא, 

[תרצ"ד] 1934.

של  מיסודו  (יח"ל)  לובלין"  חכמי  ל"ישיבת  שהוקדשה  חוברת 

הגאון  תצלומי  בתצלומים:  עשירה  שפירא.  מאיר  רבי  הגאון 

רבי מאיר שפירא והאדמו"רים לבית גור וטשורטקוב, תמונות 

שונות מישיבת חכמי לובלין, הקמתה והווי הישיבה. דגם בית 

[החוברת  שפירא  מאיר  רבי  הלווית  בישיבה,  שהוצב  המקדש 

יצאה זמן קצר לאחר פטירתו], ועוד. פולנית. 83 עמ' + 10 לוחות 

תצלומים. 24.5 ס"מ. מצב טוב מאד. נייר עבה. כריכת קרטון. 

פתיחה: $100

626. Darkei Yediat HaTalmud – 
Chachmei Lublin Yeshiva 
Szlakiem nauki talmudycznej - wiedza judaistyczna 
a Wyższa Uczelnia Talmudyczna w Lublinie (Darkei 
Yediat HaTalmud [methods of mastering the 
Talmud] – Jewish education in the Lublin College), 
by Hillel Seidman, [preface by Rabbi Aaron Lewin]. 
Warsaw, 1934. 
Booklet dedicated to the Chachmei Lublin Yeshiva 
established by the Ga’on Rabbi Meir Shapiro. 
Filled with photographs: photographs of the Ga’on 
Rabbi Meir Shapiro and the Admorim of Gur and 
Chortkov, various photographs of the Chachmei 
Lublin Yeshiva, its establishment and existence. 
Model of the Temple which was in the Yeshiva, 
funeral of Rabbi Meir Shapiro [the booklet was 
published a short while after his death], and more. 
Polish. 83 pages + 10 photograph plates. 24.5cm. Very 
good condition. Thick paper. Cardboard binding. 

Opening Price: $100

627. Biography of Rabbi Kestenberg Av 
Beit Din of Radom 
Di Virklechkeit In Licht Un Shaten – Rabbi 
Kestenberg Eder Radomer Rabbinate. By M. 
Guttman (Ish Tov). Warsaw, 1931.
Letters of Rabbis and writings of the rabbinate, pho-
tographs, articles and biography, of Rabbi Yechiel 
HaLevi Kestenberg Av-Beit-Din of Radom. [Born 
in 1898, killed in the Holocaust in Elul 1942 – for 
additional information related to him see attached 
material]. Yiddish. [1 title cover], 108 pages + 5 leaves 
containing photographs. 18.5cm. Good condition, 
number of detached leaves, original binding, slightly 
worn. 

Opening Price: $100

627. תולדות הרב קסטנברג אב"ד ראדום
קעסטע־ הרב   - שאטן  און  ליכט  אין  ווירקלעכקייט  די  ספר, 

טוב).  גוטמאן (איש  מ'  מאת  רבנות.  ראדאמער  אדער  נבערג 

ווארשא, 1931.

על  וביוגרפיה,  מאמרים  תמונות,  רבנות,  וכתב  רבנים  מכתבי 

נהרג  תרנ"ח,  [נולד  ראדום.  אב"ד  קסטנברג  הלוי  יחיאל  רבי 

בשואה באלול תש"ב - ראה אודותיו חומר מצורף]. יידיש. [1 

שער מעטפת], 108 עמ' + 5 דפי תמונות. 18.5 ס"מ. מצב טוב, 

מספר דפים מנותקים, כריכה מקורית, מעט בלויה.

פתיחה: $100
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לוחות-שנה ושונות
Calendars and various

628. דרכנו – עתונה של אגודת ישראל, תרצ"ו
אגודת-ישראל  של  המרכזי  מבטאה  כלי  "דרכנו",  כתב-עת 

שלישית [שנה  השנה  גליונות   25 תרצ"ו.  ווארשא,  העולמית. 

שונים].  יב,  גליונות  שני  יב-כה.  יא-יב,  א-ט,  גליונות  שלמה: 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

628. Darkeinu – Agudat Yisrael 
Newspaper, 1936 
Journal Darkeinu, primary means of expression 
of the worldwide Agudat Yisrael. Warsaw, 1936. 
25 sheets of its third year [a whole year: Sheets 1-9, 
11-12, 12-25. Two different Issues of No. 12]. Varied 
size and condition.

Opening Price: $120

629. שלום ירושלים – ענייני גאולה – לאדינו – 
גליונות לא חתוכים

ספר שלום ירושלים, אשר טפחתי ורביתי תשובה למלעיגים 

הנדפס  נועם,  דרכי  ספרי  בקדמת  באמת  הנאמרים  דברי  על 

אופן,  אלקלעי.  יהודה  רבי  מאת  [תקצ"ט],  בילוגראדו  בעיר 

[ת"ר 1840].

נולד   ,(6855 הרבנים  (אוצר  אלקלעי  חי  שלמה  יהודה  רבי 

בסראייבו בשנת תקנ"ח, עלה לארץ בשנת תרל"ג ונפטר בירו־

שלים בשנת תרמ"ח. גאון מופלא בנגלה ובנסתר. עיקר חיבורו 

כולל רמזים והוכחות מתוך כתבי הקודש, על הגאולה הקרובה 

מגיב המחבר  הספר  לאורך  ת"ר.  בשנת  ואשר ראשיתה  לבוא, 

על דברי הלעג שהושמעו על דברים מעין אלו, שכתב בהקדמה 

לחיבורו "דרכי נועם". החיבור כולו בלאדינו, באותיות רש"י. 10 

מקופלים  חתוכים,  לא  גליונות  בצורת 13.5  לפנינו  דף,  קב  עמ', 

ל-2. מצב טוב-מאד. קמטים בשוליים. מעט כתמים. 

פתיחה: $500

629. Shlom Yerushalayim – Matters of 
Redemption – Ladino – Uncut Sheets 
Shlom Yerushalayim, where I have expanded on 
answers to mockers of words of truth in the intro-
duction to my book Darkei Noam, printed in the 
city of Bilgoraj [1779], by Rabbi Yehuda Alkalai. 
Ofen, [1840]. 
Rabbi Yehuda Shlomo Chai Alkalai (Otzar 
HaRabbanim 6855), born in Sarajevo in 1798, 
immigrated to Eretz Yisrael in 1873 and died in 
Jerusalem in 1888. He was an exceptional genius 
in revealed and hidden Torah. His work primarily 
contains hints and proofs from Torah sources on the 
redemption which is on its way and which began in 
1840. Throughout the book, the author answers the 
words of mockery on similar thoughts written in 
his introduction to Darkei Noam. The entire book 
is written in Ladino in Rashi script. 10 pages, 102 
leaves, in form of 13.5 uncut sheets, folded into 2. Very 
good condition. Creases to margins. Few stains.

Opening Price: $500

630. מסע בחצי האי קרים / מלחמת קרים – אפרים 
דיינארד, תרל"ט-תר"ם 

אפרים  וההיסטוריון  הסופר  של  הראשונים  מספריו  שלשה 

דיינארד.

"כולל   .1879 תרל"ט  ורשה,  קרים.  האי  בחצי  1-2. מסע 

מסעותי בחצי האי קרים ונוף טבריה...". חלקים ראשון ושני 

כרוכים יחד. החלק השני נדפס בשנת תר"ם 1880.

3. ספר מלחמת קרים, ורשה, תרל"ט 1879. "יכלכל קורות כל 

סעוואסטאפאל  הבצורה  העיר  על  הנוראה...  המלחמה  דברי 

בשנות 1853-56".

21.5 ס"מ. מצב טוב, משתנה. עותקי-ספריה לשעבר.

פתיחה: $150
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631. ספר דקדוק עברי – דרזדן, 1825 
 Hebraische Paradigmen, Julius Friedrich Bottcher
העברי.  הדקדוק  ללימוד  מפורטות  טבלאות  עברי),  (דקדוק 

דף.   [18] ועברית.  גרמנית   .1825 [תקפ"ה]  (גרמניה),  דרזדן 

632. קסל – שלשה לוחות, תקנ"א / תקנ"ח / 
תקס"א 

לוח משנת תקנ"א 1791; לוח משנת תקנ"ח 1798; לוח משנת 

תקס"א 1801. קסל (Kassel, גרמניה). 

שלשה לוחות נדירים. כוללים מדורים על זמני משלוח הדואר, 

631. Hebraische Paradigmen – Dresden, 
1825 
Hebraische Paradigmen, Julius Friedrich Bottcher 
(Hebrew grammar), detailed charts for the study 
of Hebrew grammar. Dresden (Germany), 1825. 
German and Hebrew. [18] leaves. 28.5cm. Good-fair 
condition. Stains. Detached leaves. Worn and detached 
cardboard binding. Not exist in the National Library. 

Opening Price: $150

632. Kassel – Three Calendars, 1791 / 
1798 / 1801         
Calendar from 1791; calendar from 1798; calendar 
from 1801. Kassel, Germany.
Three rare calendars. Include sections on postal 
service schedules, chronicles, business contract, 
Hametz sale contract in Yiddish and drawings of 
the Zodiac signs.[18] leaves in each calendar, 13.5cm. 
Good condition. Stains and wrinkles.

Opening Price: $250

630. Journey in the Crimean Peninsula 
/ Crimean War – Ephraim Deinard, 1879-
1880  
Three books bound together, of the first books writ-
ten by the author and historian Ephraim Deinard.
1-2. Journey in the Crimean Peninsula. Warsaw, 
1879. "My journeys in the Crimean Peninsula…" 
First and second parts are bound together. The 
second part was printed in 1880.
3. The Crimean War, Warsaw, 1879. Contains ac-
count of the war over the fortified city of Sevastopol 
in 1853-1856.
21.5cm. Varying, good condition. Copies previously 
owned by libraries.

Opening Price: $150

633. לוחות – מיץ, תקנ"ט / פד"ם, תקע"ב
ציורי  עם   .[1799 [תקנ"ט  מיץ,  לפ"ק.  תק"ס  משנת  1. לוח 

כתמים.  דף.  עבריות. [16]  וגרמנית באותיות  עברית  המזלות. 

קרעים בשולי הדפים.

כריכת  מנותקים.  דפים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   28.5

קרטון בלויה ומנותקת. אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $150

קראניקא, שטר עסקא, שטר מכירת חמץ באשכנזית-יהודית 

וציורי המזלות. [18] דף בכל לוח, 13.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים 

וקמטים. 

פתיחה: $250

631632633 630
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633. Calendars – Metz, 1799 / 
Frankfurt am Main, 1812 
1. Calendar from 1799. Metz, 1799. With drawings 
of the Zodiac signs. Hebrew and German in Hebrew 
letters. [16] leaves. Stains. Tears on the leaves’ edges.
2. Frankfurt calendar, [1812]. The calendar also 
mentions Christian festivals and fair dates. [16] 
leaves + one big, folded leaf: “Schedule of services 
in the Frankfurt synagogue for the year 1812”. Good 
condition.

Opening Price: $200

634. ציר נאמן לשנת תקע"ה / לוח לשנת תקס"ט
תקע"ה  אלפים  חמשת  משנת  השנה  לוח   / נאמן  1. ציר 

רומא  נוצרי  "לוח  כולל  ישראל,  עם  לחשבון  עולם  לבריאת 

ושקיעת  מזריחת  לוח  חגיהם...  ימי  עם  ורייסען  יונים  ולוח 

מוסר,  ומשלי  הלב"  "לוח  והלבנה...",  החמה  ליקוי  החמה, 

[מאת יוסף פרל מטרנופול]. טרנופול, [תקע"ד]. מצב טוב. 

ורייסין.  ליטא  פולין,  כמנהג  לפ"ק,  תקס"ט  משנת  2. לוח 

ווילנא, [תקס"ח 1808]. מצב בינוני. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

634. Tzir Ne'eman, 1815 / Calendar of 
1809
1. Tzir Ne'eman / Calendar of 5575 (1815) from 
creation according to the counting of Am Yisrael, 
includes "the Christian Roman calendar and the 
Greek calendar with their holidays… calendar with 
sunrise and sunset, solar and lunar eclipses…", 
Luach HaLev and ethical parables, [by Joseph Perl 
of Tarnopol]. Tarnopol, [1814]. Good condition.
2. Calendar of 5569 (1809). Vilna, [1808]. Fair 
condition. 
Varied size and condition.

Opening Price: $120

635. אוסף לוחות שנה - ברלין, תקמ"ח-תקע"ז 
אוסף לוחות שנה. ברלין. דפוס "חברת חנוך נערים".

תקס"ח- תקס"ו,  תקס"ג,  תקס"א,  תקמ"ח,  מהשנים:  לוחות 

תקע"א, תקע"ד, תקע"ה, תקע"ו, תקע"ז. (1788-1817).

סה"כ 12 לוחות. 13-14 ס"מ. מצב כללי טוב, כתמים.

פתיחה: $750

635. Collection of Calendars – Berlin, 
1788-1816
A collection of calendars. Berlin. Chevrat Chinuch 
Ne'arim Printing. 
Calendars from the following years: 1788, 1801, 
1803, 1806, 1808-1811, 1814, 1815, 1816, 1817. (1788-
1817).Total of 12 calendars. 13-14cm. General good 
condition, stains

Opening Price: $750

636. לוח אינפורמטיבי ליהודי לודז', תרע"א-תרע"ב 
 ,1911 קַאלענדַאר  אינפָארמַאציָאנס  יודישער  לָאדזער 

שלמה  בדפוס  [תרע"א],   1911 פיעטרקוב,  תרע"א-ב. 

בעלכאטאווסקי.

פרסו־ עשרות  הכולל  לודז',  ליהודי  שנה  ספר  של  עבה  כרך 

ונתונים  גיאוגרפיה  בנושא  פרק  יהודיים,  בתי-עסק  של  מות 

פלשתינה,  יהודים,  הגירת  בעולם,  ארצות  על  סטאטיסטיים 

כולל  עברית,  ועוד.  בלודז'  יהודיים  בעלי-מלאכה  רשימות 

טוב.  מצב  ס"מ.   22 כרך  מיוחד.  שער  עם  ברוסית,  שלם  פרק 

כתמי-חלודה. כריכה רופפת ומעט בלויה. 

פתיחה: $120

636. Informative Calendar for the 
Jews of Lodz, 1911 
Informative calendar for the Jews of Lodz, 1911. 
Piotrkow, 1911. Shlomo Belchatowski’s print.
Thick year book for the Jews of Lodz, including 
dozens of Jewish business advertisements, a geogra-
phy chapter and statistical data on countries around 
the world, Jewish migrations, Palestine, a listing of 
Jewish professionals in Lodz and more. Hebrew, in-
cludes a whole chapter in Russian, with special title 
page. 22cm volume. Good condition. Foxing. Slightly 
worn, loose binding.

Opening Price: $120

נו־ חגים  גם  בלוח  צוינו   .[1812] תקע"ב  פרנקפורט,  2. לוח 

צריים ותאריכי ירידים. [16] דף + דף גדול, מקופל: "לוח לזמן 

תפלה בבית הכנסת בק"ק פפד"מ לשנת תקע"ב". מצב טוב.

פתיחה: $200

634

635
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מפתח מקומות הדפוס

אוגסבורג 608
אומזה 219

אונגוואר 246, 349
אוסטרהא 111, 441
אופיבאך 372, 427

אופן 381, 623, 624, 629
אורדיה 32

אזמיר 265-272
איוואר 323

איזנה 171
איידטנקונן 352

אלטדורף 317
אלטונה 81, 204, 243

אמשטרדם 31, 75, 80, 86, 155, 156, 
 ,220 ,214 ,206-210 ,197 ,196 ,194 ,158

 ,384 ,376 ,326 ,251 ,248 ,247 ,234 ,,228

621 ,414 ,411 ,409 ,408 ,406 ,388

אנטוורפן 25
ארם-צובה 33, 273

בגדאד 87
בודפשט 224, 249, 359, 610

בומבי 87, 200, 216, 217, 278-282
בוקרשט 88

בזל 183, 189
בילגורייא 133

בני ברק 48, 350, 354
ברדיוב 127, 443

ברדיטשוב 123, 138, 141, 144, 253
ברודי 125, 162
ברונא 250, 371

ברטיסלבה 26, 294, 326, 328, 359, 
622 ,394

בריסל 610
בריסק 256

ברלין 201. 218, 233, 257, 305, 319, 635
ג'רבה 87, 275

גרונינגן 31
גרמניה 356, 609

דיהרנפורט 231, 374
דעסוי 230

דרוהביטש 622
דרזדן 631

האג 86
הומבורג 366

הוסיאטין 133
הוראדנא 309, 311, 312

המבורג 54, 81, 165, 415, 423
המדאן 33

הנאו 188, 390, 405
הרובשוב 110
וואנזבק 365

ווארשא 87, 63, 46, 123, 124, 126-129, 
 ,222 ,199 ,161 ,160 ,140 ,139 ,134 ,131

 ,314 ,313 ,307 ,258 ,257 ,254 ,250 ,249

 ,391-393 ,387 ,353 ,349 ,344 ,322 ,318

 ,622 ,445 ,442 ,438 ,434 ,422 ,399

630 ,626-628

ווערבאטעך 63
וילהרמסדורף 82

וילנא 58, 76, 137, 139-142, 151, 257, 
 ,429 ,424 ,350 ,315 ,312 ,310 ,309 ,259

634 ,625 ,451 ,446 ,440 ,437 ,436

וינה 37, 38, 62, 68, 84, 123, 211, 260, 
 ,620 ,448 ,431 ,421 ,398 ,378 ,325 ,272

625

ונציה 73, 74, 157, 164, 170, 173-175, 
 ,215 ,213 ,202 ,192 ,190 ,184-187 ,181

 ,386 ,373 ,363 ,362 ,318 ,249 ,242 ,241

421 ,420 ,413 ,412 ,401-403

זולצבך 82, 83, 203
זולקווא 123, 125, 252, 367, 370, 382, 

385

זיטומיר 90-93, 95, 100-103, 105, 
447 ,106

טהרן 276
טנג'יר 87

טרנוב 133, 329
טרנופול 634
טשעבין 255

טשרנוביץ 117, 119
יוהניסבורג 142

יעסניץ 368, 383
יפו 49

ירושלים 23, 29, 33, 41-45, 60, 87, 103, 
 ,274 ,226 ,223 ,201 ,153 ,143 ,141 ,135

 ,343 ,334 ,330-332 ,324 ,316 ,286-304

 ,416 ,397 ,355 ,354 ,352 ,350 ,346-348

571 ,449

לאשצוב 113, 114
לובלין 123, 136, 444, 584

לונדון 225, 613, 616-619
ליוורנו 33, 39, 260, 261, 271, 342, 349

לייפציג 195, 236
לינוויל 79

ליריאה 168
למברג/לבוב 116, 118, 120, 122, 

 ,164 ,152 ,148-150 ,136 ,133 ,124-126

 ,380 ,379 ,367 ,359 ,314 ,308 ,238 ,237

622 ,450 ,433 ,430

מונקטש 133, 137, 250, 622
מינסק 306

מינקוביץ 311

מלבורן 47
מנטובה 72, 74, 179, 182, 213, 240, 

419 ,404

מעזירוב 111
מץ 79, 257, 345, 633

מקסיקו 350
נאווי-דוואהר 250, 389

ניו יורק 6, 51, 61, 143, 221, 227, 333, 
614 ,353

נירנברג 317
סאטמר 40, 128

סאיני 320
סאלונטא 52

סביוניטה 358
סגד 84

סדילקוב 439
סולסברי-רודזיה 611

סיגט 50, 132, 136, 327, 622
סלאויטא 89, 94, 96-99, 104

עדעלין 126
פאלטישאן 574

פאנו 166
פאס 167

פאקש 357
פודגורזה 133

פולנאה 107
פונה 282

פטרבורג 625
פיורדא 203, 250, 377, 394

פיזרו 168
פילדלפיה 615

פיעטרקוב 123, 127, 129, 130, 142, 
636 ,396 ,392 ,257-259 ,250

פראג 84, 86, 188, 191, 245, 250, 313, 
432 ,400 ,351

פריז 193
פרנוולד 608

פרנקפורט דאודר 244, 395, 407
פרנקפורט דמיין 70, 90, 159, 229, 364, 

633 ,622 ,610 ,410

פשמישל 87, 121, 125, 161

צ'ילה 612
צפת 34, 35, 301
קארלסרוא 218

קאשוי 253
קהיר 36, 87, 273, 277

קולומיאה 87, 426
קוריץ 112, 145, 146, 417

קורפו 85
קושטא 154, 168, 172, 212, 232, 262, 

271 ,263

קזבלנקה 87, 274
קישוארדה 87

קישינב 53
קלוז' 30
קלן 171

קניגסברג 138, 310, 315, 322, 425
קסל 632

קפוסט 235, 250, 315
קצ'קמט 126

קראקא 87, 130, 161, 185, 365, 375
קרימונה 176, 177

רגיו 87
רדלהיים 78, 205, 218, 369

רומניה 65
רוסיה-פולין 77, 115, 128, 147

ריווא דטרינטו 178
רייכבך 63

שאלוניקי 168, 169, 180, 198, 264, 265, 
421 ,418 ,272 ,269

שונצינו 163
שטוקהולם 608

שטטין 435
שטרסבורג 239

שיקגו 428
שנחאי 145, 283-285

שקלוב 108, 109, 235, 307, 311
תוניס 33, 87, 273, 275

תל אביב 350

על-פי  חיפוש  לערוך  ניתן  הדפוס.  מקומות  של  מפורט  מפתח  לפניכם 

המופיע  הדיגיטאלי  בקטלוג  אחרות  מלות-מפתח  או  שמות  נושאים, 

ניתן  כמו-כן,  "קדם";  של  האינטרנט  באתר   PDF-ה בקובץ  או  בדיסק, 

לפנות למשרדנו ולקבל רשימה בהתאם לבקשתכם.
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Altdorf 317
Altona  81, 204, 243
Amsterdam 31, 75, 80, 86, 155, 
156, 158, 194, 196, 197, 206-210, 214, 
220, 228, 234, 247, 248, 251, 326, 
376, 384, 388, 406, 408, 409, 411, 
414, 621
Antwerp 25 
Aram Tzova 33, 273 
Augsburg 608
Baghdad 87 
Bardejov 127, 443
Basel  183, 189
Berditchov 123, 138, 141, 144, 253 
Berlin  201. 218, 233, 257, 305, 
319, 635
Bilgoraj 133
Bnei Brak 48, 350, 354
Bombay 87, 200, 216, 217, 278-282 
Brody 125, 162
Bratislava 26, 294, 326, 328, 359, 
394, 622
Brisk 256 
Brno 250, 371
Brussels 610
Bucharest 88 
Budapest 224, 249, 359, 610
Cairo 36, 87, 273, 277 
Casablanca 87, 274 
Chernyshevskoye 352
Chicago 428 
Chile 612 
Cluj 30

Constantinople 154, 168, 172, 
212, 232, 262, 263, 271
Corfu 85
Cracow  87, 130, 161, 185, 365, 375
Dessau 230
Djerba 87, 275
Dresden 631 
Drohobych 622
Dyhernfurth 231, 374 
Edilyn 126
Evar 323
Falticeni 574  
Fano 166
Fernwald 608
Fes 167
Frankfort an der Oder 244, 
395, 407
Frankfurt am Main 70, 90, 159, 
229, 364, 410, 610, 622, 633 
Fürth 203, 250, 377, 394
Germany 356, 609
Groningen 31  
Hague 86 
Hamadan 33
Hamburg 54, 81, 165, 415, 423 
Hanau 188, 390, 405
Homburg 366 
Horodna 309, 311, 312
Hrubishov 110 
Husiatyn 133
Isny 171
Izmir 265-272
Jaffa 49

Jerusalem 23, 29, 33, 41-45, 60, 87, 
103, 135, 141, 143, 153, 201, 223, 226, 
274, 286-304, 316, 324, 330-332, 
334, 343, 346-348, 350, 352, 354, 
355, 397, 416, 449, 571 
Johannesburg 142
Karlsruhe 218
Kassel 632
Katchkamt 126 
Kishinev 53
Kisvarda 87
Koenigsberg 138, 310, 315, 322, 
425 
Koln 171
Kolomyya 87, 426
Kopys  235, 250, 315
Korets 112, 145, 146, 417
Kosice 253
Kremona 176, 177  
Lashzov 113, 114
Leipzig 195, 236 
Lemberg/Lvov 116, 118, 120, 122, 
124-126, 133, 136, 148-150, 152, 164, 
237, 238, 308, 314, 359, 367, 379, 380, 
430, 433, 450, 622 
Liria 168 
Livorno  33, 39, 260, 261, 271, 
342, 349
London 225, 613, 616-619
Lublin  123, 136, 444, 584
Luneville 79 
Mantua 72, 74, 179, 182, 213, 240, 
404, 419
Melbourne 47
Metz 79, 257, 345, 633
Mexico 350 
Mezirov 111
Minkovtsy 311
Minsk 306
Mukachevo 133, 137, 250, 622
New-York 6, 51, 61, 143, 221, 227, 

333, 353, 614
Nowy Dwor  250, 389 
Nuernberg 317
Ofen 381, 623, 624, 629
Offenbach 372, 427 
Omzsa 219 
Oradea 32
Ostrog 111, 441
Paks 357
Paris 193 
Pesaro:168 
Petersburg 625
Philadelphia 615 
Piotrkov 123, 127, 129, 130, 142, 
250, 257-259, 392, 396, 636 
Podgorze 133
Polana 107
Prague 84, 86, 188, 191, 245, 250, 
313, 351, 400, 432 
Przemysl 87, 121, 125, 161
Puna 282
Reggio 87
Reichenbach 63
Riva Di Trento 178 
Roedelheim 78, 205, 218, 369
Romania 65 
Russia-Poland 77, 115, 128, 147
Sabbioneta 358
Salisbury 611 
Salonika 168, 169, 180, 198, 264, 
265, 269, 272, 418, 421 
Salonta 52
Satmar 40, 128 
Sefad; 34, 35, 301
Seini 320 
Shanghai 145, 283-285 
Shklov 108, 109, 235, 307, 311
Sighet  50, 132, 136, 327, 622
Slavita 89, 94, 96-99, 104 
Soncino 163 
Stockholm 608

Strasbourg 239 
Sudilkov:439 
Sulzbach 82, 83, 203
Szeczin 435 
Szeged 84 
Tanger 87 
Tarnow 133, 329 
Tchernowitz 117, 119
Tehran 276
Tel-Aviv 350
Trzebinia 255 
Tunis  33, 87, 273, 275 
Uzhgorod 246, 349
Vansbeck 365
Venice 73, 74, 157, 164, 170, 173-
175, 181, 184-187, 190, 192, 202, 213, 
215, 241, 242, 249, 318, 362, 363, 
373, 386, 401-403, 412, 413, 420, 421
Vienna 37, 38, 62, 68, 84, 123, 211, 
260, 272, 325, 378, 398, 421, 431, 
448, 620, 625
Vilna 58, 76, 137, 139-142, 151, 
257, 259, 309, 310, 312, 315, 350, 424, 
429, 436, 437, 440, 446, 451, 625, 634
Warsaw 87, 63, 46, 123, 124, 126-
129, 131, 134, 139, 140, 160, 161, 199, 
222, 249, 250, 254, 257, 258, 307, 
313, 314, 318, 322, 344, 349, 353, 387, 
391-393, 399, 422, 434, 438, 442, 
445, 622, 626-628, 630
Wilhermsdorf 82  
Yashnitze 368, 383
Zhitomir 90-93, 95, 100-103, 105, 
106, 447
Zolkwa 123, 125, 252, 367, 370, 
382, 385 

Index of Printing Locations

Following is an index of printing locations. A search by key 
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our office.



טופס הצעת מחיר לפריטים

יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

יום רביעי, 02.03.2011, כ"ו אדר א' 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 
"שובר  שכותרתה  העמודה  סימון  ידי  על  נוספת  אחת  במדרגה  הצעתו  את 

שוויון".
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים

בקטלוג ואני מסכים להם.

מכירה מס‘ 14

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
Wednesday, 02.03.2011 at 17:00
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Date

Auction No. 14

Item No. Name and Description of Item
Max. Offered Price in US$
(not including commission and VAT) Tiebreaker
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של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה 
בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של 
בכפוף  הזוכה"),  "הקונה  (להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו 
זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע 
בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה 
(על  מע"מ  בתוספת  בשיעור 17%  עמלה  הפטיש,  למחיר 
ולא  המכירה  בסיום  מיד  יעשה  המלא  התשלום  העמלה). 

יאוחר מתום שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה. 
עמלה.  ללא  בנקאית  בהעברה  או  במזומן  לשלם  9. ניתן 
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 
הפריטים  את  ולשלוח  לארוז  מצידה,  אחריות  ללא  תוכל, 
בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח 
האריזה,  בסוג  מותנה  המחיר  "קדם".  למשרדי  לפנות  יש 

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. 
בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים  12. תשלום 
דולר  של  יציג)  (שער  החליפין  שער  לפי  יחושב  ארה"ב, 
ביום  או  המכירה  ביום  ישראל  בנק  ע"י  המפורסם  ארה"ב 

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  לשלם  מתחייב  אחר,  אדם 
מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו 
על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל 
בהוצאות  הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה, 
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  הפריטים  הצגת  במהלך  לבדוק  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 
בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד 
תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו 

לתשלום. 
17. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או 
יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.  להשתתף  מעוניינים  אינם 
המופיע  מחיר"  הצעת  "טופס  את  המכירה  יום  עד  למלא 
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
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