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1. ספר תורה על עור גוויל [מרוקו, המאה ה-18]
ספר תורה, על עור-גוויל צהבהב-בהיר. [מרוקו, שנות הת“ק, המאה 

ה-18]. 
אפריקה),  (צפון  המג‘רב  לארצות  אופיינית  ספרדית  סת“ם  כתיבת 
של  כתיבתו  תקופה,  אותה  בני  כותבים  שני  במיוחד.  נאה  כתיבה 
הכתיבה  גם  אך  רבים,  הלכתיים  בדקדוקים  מצטיינת  מהם  האחד 

השניה מהודרת ודומה לכתב הראשון.
גובה הקלף כ-53 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $3500

1. Torah Scroll Gevil-skin [Morocco, 18th 
Century]
Torah Scroll upon pale yellowish Gevil-skin. [Morocco, 
18th century]. 
Sephardic scribal writing typical of the Maghreb 
(northwest African) countries, especially fine writing. 
Two writers from the same period; the writing of one is 
exceptional in many Halachic minutiae; the second is 
elegant and similar to the first writing.
Height of parchment approx. 53cm. Good condition. 

Opening Price: $3500

חפצי קודש
Objects and Ceremonial art

1
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2. ספר תורה על עור גוויל [בבל, המאה ה-19]
המאה  הת“ק-ת“ר,  שנות  [בבל,  צהבהב.  עור-גוויל  על  תורה,  ספר 

ה-19]. 
כתיבת סת“ם ספרדית אופיינית לארצות בבל (עיראק).

גובה הקלף כ-47 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $1500

3. אוסף מגילות אסתר
אוסף מגילות אסתר על קלף מארצות שונות:

• מגילה על עור-גוויל, כתיבה ספרדית עפ“י הקבלה [בבל?, המאה 
[מרוקו?,  ספרדית  כתיבה  עור-גוויל,  על  מגילה   • בערך].  ה-19 
המאה ה-18-19?]. • מגילה, על קלף, כתיבה ספרדית בסגנון הכתב 
עמוד  ה-18-19?].  המאה  הבלקן?,  [יון?/ארצות  ספרד,  של  הקדום 
עץ מסוגנן, השלמת אותיות דהויות בכתב מאוחר. • מגילה על קלף, 
כתיבה ספרדית פשוטה, [המאה ה-19-20 בערך], עמוד עץ מסוגנן. 
• מגילה, מ“ב שורות, כתב האר“י (חסידי אשכנזי), [פולין?, המאה 

ה-19-20].
5 מגילות, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

2. Torah Scroll Upon Gevil-skin [Babylon, 
19th Century]
Torah Scroll upon yellowish Gevil-skin. [Babylon, 19th 
century]. 
Sephardic scribal writing typical of the Babylonian 
countries (Iraq).
Height of parchment approx. 47cm. Good condition. 

Opening Price: $1500

3. Collection of Megillot Esther
Collection of Megillot Esther on parchment from vari-
ous countries:
• Megillah on Gevil-skin, Sefardic writing according 
to Kabbala [Babylon?, c. 19th century]. • Megillah on 
Gevil-leather, Sefardic writing [Morocco?, 18th-19th 
century?]. • Megillah on parchment, Sefardic writing 
in Spanish ancient writing style, [Greece?/Balkan coun-
tries?, 18th-19th century]. Stylish wooden pole, faded 
letters replaced in later writing. • Megillah on parch-
ment, simple Sefardic writing, [c. 19th-20th century], 
stylish wooden pole. • Megillah, 42 rows, Ari writing 
(Ashkenazi Chassidic), [Poland?, 19th-20th century].
Five megillot, various sizes and conditions. 

Opening Price: $1000

23
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5. ספר תרי עשר - מגילת קלף 
מגילת קלף, ספר תרי עשר. כתיבת ”בית יוסף“ נאה [בסגנון רוסיה-

ליטא, המאה ה-19 בערך].
נעשה עפ“י דעת הגר“א מווילנא, שהחזיר ליושנה את עטרת קריאת 

ההפטרות בציבור מתוך מגילה כתובה ככל דיני כתיבת ספר-תורה.
גובה יריעות הקלף כ-24 ס“מ. 38 עמודות. מצב טוב-בינוני, דיו מעט דהוי, 

כתמים, פגעי בלאי בחלק מהיריעות.

פתיחה: $1800

5. Sefer Trei Asar – Parchment Scroll
Parchment scroll, Sefer Trei Asar. Fine “Beit Yosef” cal-
ligraphy [Russia-Lithuania style, c. 19th century]. 
Crafted based on the opinion of the Vilna Gaon, who 
reinstated the custom of public Haftara reading from a 
scroll written in accordance with the laws pertaining to 
the writing of a Sefer Torah.
Parchment sheets are approx. 24cm high. 38 columns. 
Good-fair condition, slightly faded ink, stains, wear 
damage affecting some of the sheets.

Opening Price: $1800

4. מגילת אסתר - כתיבה נאה ומיוחדת
מגילת אסתר, בכתיבת סת“ם אמנותית ונאה במיוחד, קישוטים מעל 
התגים ועוד, כתב ספרדי (דומה לכתב הידוע בשם ”מור וקציעה“), 

[ארץ-ישראל?, ראשית המאה ה-20].
תיבות  לראשי  מוגדלות  אותיות  נמצאו  זו  במגילה  מקומות  בכמה 
אבל  מגילת-אסתר,  בכל  נזכר  לא  ה‘  שם  כידוע  ה‘.  שם  שמות  של 
הוי“ה  שמות  את  ונוטריקון  בראשי-תיבות  מצאו  רמזים  דורשי 
הוא  במגילה,  ה“שמות“  את  להדגיש  המנהג  נוספים.  ושמות-קודש 
שאינן  אותיות  להגדיל  אין  הגר“א  לדעת  ואילו  נפוץ  חסידי  מנהג 
עם  ספרדית  מגילה  למצוא  מאד  נדיר  ה“מסורה“.  עפ“י  מוגדלות 

הדגשת האותיות האלו.
גובה הקלף, כ-43 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קמטים בקלף ואותיות סדוקות, 

כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $250

4. Megillat Esther – Especially Beautiful 
Writing
Megillat Esther, with artistic and especially beauti-
ful scribal writing, decorations on the letters’ crowns 
and more, Sefardi writing (similar to the handwriting 
known as “Mor U’Ketzia”), [Eretz Israel?, beginning of 
the 20th century].
Some places in the megillah have enlarged letters 
that form names of G-d. The name of G-d is not 
mentioned in all of Megillat Esther, but those who 
homiletically explain hints have found acronyms and 
initials of names of G-d and additional Holy Names. 
The custom to emphasize the “Names” in the megillah 
is a common Chassidic custom although according to 
the Vilna Gaon, letters that are not enlarged according 
to the Mesorah (tradition) should not be enlarged. It is 
very rare to find a Sefardic megillah with these letters 
emphasized.
Parchment height, approx. 43cm. Good-fair condition, 
creased parchment and cracked letters, stains and minor 
tears.

Opening Price: $250

45
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6. לוח כיסים לרישום בשבת - מרוקו
לוח כיסים תפור מעור ונייר, לרישום בשבת [של מצוות בביהכנ“ס, 

או רישום אחר?]. [מרוקו?].
כינויים  שמות [פרטיים] ולרשימת 180  מתחלק לרשימת 88  הלוח 
נמצאות  הלוח  בכיסי  למרוקו.  אופיינים  השמות  משפחה].  [שם 

פתקאות קטנות של שמות האנשים.
30X46.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות בלאי וקרעים, כתמים.

פתיחה: $200

6. Pocket Chart for Listing on Shabbat 
– Morocco 
Sewn leather and paper pocket chart, for listing on 
Shabbat [of Mitzvot in synagogue, or other listing?]. 
[Morocco?]. 
The chart is divided into list of 88 names [first name] 
and list of 180 nicknames [last name]. The names are 
typical of Morocco. Chart pockets contain small notes 
of paper with names of people. 30x46.5cm. Good-fair 
condition, wear and tear, stains. 

Opening Price: $200

7. מגילת אסתר מיניאטורית
צבעו־ עץ  ידית  על  ומגולגלת  מודפסת  מיניאטורית,  אסתר  מגילת 

נית. [המאה העשרים].
6 ס“מ. ידית: 11 ס“מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $200

7. Miniature Megillat Esther
Miniature Megillat Esther, printed and rolled on color-
ful wooden handle. [Twentieth century]. 6cm. Handle: 
11cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $200

67
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8. לוח גלגל לזמני היום, בכתב-יד
היום  ו“חצות  החמה“  ”הנץ  השחר“,  ”עלות  לזמני  בכתב-יד,  לוח 
ירוש־ מזרחי,  חצי-קולמוס  וכתב  מזרחית  סת“ם  [כתיבת  והלילה“. 

לים?], תרכ“ח.
הסתיו  לחודשי  הלוח  שנים.  לכמה  לשימוש  כגלגל  עשוי  הלוח 
היום  [זמני  ו“יוונים“.  ”אינגליז“  ללוח  ספטמבר-ינואר  תשרי-כסלו, 
משתנים משנה לשנה בלוח העברי שנקבע לפי חודשי הלבנה. ולכן 
הלוח  חודש  לפי  רק  להקבע  יכול  היום  וחצות  הזריחה  זמני  לוח 

האירופי שנקבע לפי חדשי החמה].
בראש הלוח פתקה מודבקת נוספת ובה תאריכים שונים הסותרים 
זה את זה: ”שנת התרכ“ח ליצירה, ד‘ למחזור קטן רצ“ז, כ“ח למחזור 
רפ“ג  אלף  יובב“א,  ביהמ“ק  לחורבן  ת“ת  אלף  שמיטה,  ר“א,  גדול 
לחשבון הישמעאלים עד חודש מוחרם (אייר) אלף תתס“ב לערלים 
כפי   ,1867 תרכ“ח  בסתיו  נכתב  שהלוח  [כנראה  יינירו“.  חודש  עד 
שמורים התאריכים: ליצירה ולחורבן בית המקדש. התאריך לחשבון 
תתס“ב  ”אלף  התאריך  ואילו  אחת,  בשנה  מוטעה  הישמעאלים 

לערלים“ הוא טעות וצריך לומר אלף תתס“ז 1867]. 
37.5X46.5 ס“מ. גלגל בקוטר 21 ס“מ. מצב בינוני, פגיעות חסרות וכתמים. 

חותמת תבליט עות‘מאנית על הנייר.

פתיחה: $200

9. שמע ישראל - כרזה מאוירת ביד
ספר- להולכת  תפילה  ביד.  וכתובה  משורטטת  לבית-הכנסת,  כרזה 
הקריאה בתורה: ”שמע ישראל...“ -  בימת  אל  תורה מארון-הקודש 
”לך ה‘ הגדולה והתהלה והתפארת...“, ”על הכל יתגדל ויתקדש שמו 

של מלך מלכי המלכים...“. [רומניה, שנות ה-40].
בתחתית: ”זאת נדבת צבי לויפמאנן לזכר נשמת אביו טוביה בן צבי 

שנפטר בטראנסניסטעריע ח‘ ניסן תש“ב בעיר מאלוב“. 
הפשיסטית,  רומניה  שלטונות  שילחו   1941-1942 השואה  בשנות 
כמאה ושמונים אלף מיהודי צ‘רנוביץ, בוקובינה ובסרביה אל ביצות 

טראנסניסטריה, שם מתו רובם ברעב בקור ובמגיפות.
69.5X61 ס“מ. מצב טוב, כתמים וקמטים.

פתיחה: $180

8. Handwritten Calendar Wheel for Daily 
Times 
Handwritten calendar, for times of “Alot Hashachar”, 
sunrise and chatzot. [Oriental scribal writing and 
Oriental soletreo writing, Jerusalem?], 1868.
The calendar is made on a wheel for several years’ use. It 
is for the autumn months of Tishrei-Kislev, September-
January for the English [Gregorian calendar?] and Greek 
[Julian calendar?]. [The times of day differ from year to 
year in the Hebrew calendar which is determined by the 
lunar months. Therefore, the times of sunrise and chat-
zot can only be determined by the European calendar 
that is calculated according to the solar months]. 
Another note is pasted at top of calendar with various 
contradicting dates. [Apparently, the calendar was writ-
ten in autumn of 1867, as indicated by dates counted from 
Creation and the destruction of the Beit HaMikdash].
37.5x46.5cm. Wheel diameter 21cm. Fair condition, damage 
with omissions and stains. Ottoman bullet stamp on paper.

Opening Price: $200

9. Shema Israel – Hand-illustrated 
Placard
Synagogue placard, illustrated and written by hand. 
Prayer for the leading of the Sefer Torah from the Aron 
HaKodesh to the Bima where the Torah is read: “Shema 
Israel…” – “Lecha Hashem HaGedula VeHaTehila 
VeHaTiferet…”, “Al Hakol Yitgadal VeYitkadash Shemo 
shel Melech Malchei HaMelachim…”. [Romania, 1940s].
The following caption: “Donated by Zvi Laufmann in 
memory of his father’s soul Tuvya son of Zvi who passed 
away in Transnistria, Spring 1942 in the town of Malov” 
appears on the bottom of the placard.
During the Holocaust years of 1941-1942, the Romanian 
Fascist Regime exiled 180,000 Jews from Chernovtsy, 
Bukovina and Serbia to the swamps of Transnistria, 
where most of them died of cold, hunger and disease.
69.5x61cm. Good condition, stains and wrinkles.

Opening Price: $180

דפים בודדים
Single Leaves

10. שני דפי שמירה - ווילנא, 1870
שני דפי שמירה: ”מזל טוב לזכר“ ו“מזל טוב לנקבה“. ווילנא, [תר“ל] 

1870. שם המדפיס ומקום הדפוס באותיות קיריליות.
[2] דף. 20 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, בלאי בשוליים. 

פתיחה: $150

10. Two Protection Leaves – Vilna, 1870
Two protection leaves: “Mazal tov for a male” and 
“Mazal tov for a female”. Vilna, 1870. Name and place 
of printing in Cyrillic letters.
[2] leaves. 20cm. Fair condition, stains, wear to margins.

Opening Price: $150

89
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11. Collection of Prayer and Protection 
Leaves
Collection of prayer leaves, piyutim and protection 
leaves, most printed in Oriental countries. 
For complete list, see Hebrew description. 
Approx. 16 leaves. Various sizes and conditions, some 
damaged and missing.

Opening Price: $200

11. אוסף דפי תפילה ושמירות 
אוסף דפי תפילה, פיוטים ושמירות, רובם מדפוסי ארצות המזרח: 
 •  .[1875 תרל“ה  [אזמיר,  לאדינו“  אין  וידוי   - כיפור  ליום  ”וידוי 
בחברון  לומר  שנוהגים  מאותה  ”...לקוחה  לשופר“,  פשוטה  ”תפלה 
 •  .[1921 תרפ“א  [אלג‘יר?,  מרעלי,  ראובן  רבי  וירושלים“.  צפת 
”סליחה“ - ”ליום צום בכי ומספד על ספרי התורה אשר נקרעו... ע“י 
המון עריצים... בליל צרה וחשכה, ליל ז‘ בכסלו, ונגנזו באדמת קודש 
ביה“ק הישן נושן ער“ח שבט שנת ככל התורה לפ“ג“ [תרפ“א 1921]. 
דפוס ליטוגרפי. • ”תפלה קודם תפלת ערבית ליום כיפור“ (עברית 
ולועזית), גרמניה. • ”שמירה לילד וליולדת“. ירושלים, דפוס ר“ש 
צוקערמאן. • ”עשרת הדברות“, ציור צבעוני. [בומבי, הודו]. • שיר 
סימן  הי“ו“.  סלוירה  דוד  החתן...  לכבוד  ”יסדתיו  זהובה:  בהדפסה 
המחבר ”שלמה חזק“. [ארם-צובה?]. • ועוד דפי שמירות ותפילות 

מדפוסי בגדאד, ירושלים, מרוקו ומקומות אחרים.
כ-16 דפים. גודל ומצב משתנים, חלקם פגועים וחסרים

פתיחה: $200

12. Poem for Dedication of Beit HaKnesset 
in Reggio – Modena 1857
Poem “On dedication of G-d’s temple in Reggio, that 
was inaugurated in a magnificent building and the 
honor of this house is greater than the first”. Signed 
“Baruch D. Cohen”. Modena, 1857.
Printed without vowels. Vowels filled in by hand.
44cm. Especially high quality thin paper, good condition, 
folding marks, minor tears.

Opening Price: $200

12. שיר לחנוכת בית הכנסת בריגייו - מודינה 1857
מפואר,  בבנין  שנתחדש  ריגייו,  קדוש  בקהל  ה‘  היכל  ”לחנוכת  שיר 
ויגדל כבוד הבית הזה אחרון מן הראשון“. חתום ”הצעיר מרֵנן, ברוך 

ד‘ כהן“. מודינה, [תרי“ז] 1857.
הדפסה ללא ניקוד. ניקוד מלא בכתב-יד.

44 ס“מ. נייר דק ואיכותי המיוחד, מצב טוב, סימני קיפול, קרעים קלים.

פתיחה: $200

13. שני דפים מודפסים – שירים לחנוכת בית כנסת – 
פירנצה, 1859

חנכת  פירנצה, [תרי“ט 1859]: ”שיר  שירים.  מודפסים –  דפים  שני 
בית המדרש אשר שר רחמ“י...“ (פותח: ”נשיש היום לכבוד איום“). • 
”בראותי גם בני אדם... מתלחשים“ – שיר לחנוכת בית תפלה ותורה 

בפירנצה (פותח: ”מקדש מעט קראת“).
[2] דף. 39 ס“מ. מצב טוב-בינוני. בלאי וקרעים בשוליים. נקבי עש, מעט 

כתמים.

פתיחה: $200
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14. שיר לחנוכת בית הכנסת בקיירי - 1844
של  הכנסת  בית  חנכת  יום  עקב...  ש“ק  ביום  הבית...  חנכת  ”שיר 
עיר קיירי, אשר חזקוהו וחדשוהו בכל גבולו סביב להגדילו למעלה 
מאשר היה מימי קדם“. קיירי [צפון-מערב איטליה], תר“ד (1844). 
השיר פותח בפזמון ”עושו בואו אחי, זקן נער וילד, לכבוד בית יוצר 

חלד, נרימה קול זמרה“.
2 עמ‘, 32 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול וקמטים קלים. 

דפוס אבן ליטוגרפי של כתב יד סופר.

פתיחה: $200

15. החפץ חיים – שני פריטי דפוס
”סדר  על  חיים“,  מה“חפץ  מודפס  כרוז   – התורה“  דרך  1. ”מאמר 
שיטות  ונגד  ורבותינו“  התלמוד  ע“פ  הישר...  והחינוך  הלימוד 
סיפורי  הקדושה...  תורתינו  ביזוי  ראיתי  ”כאשר  החדשות  הלימוד 
דברי הימים... שהרגילו ללמד את הנער תחת תורת אלקים“ (חתום 
בדפוס: ”ישראל מאיר ב“ר אריה זאב הכהן מעיר ראדין“). פיוטרקוב, 

[תרס“ג] 1903.
[2] עמ‘ (מודפסים על 2 דף). 34 ס“מ. מצב בינוני. קרעים משוקמים מק־

צועית, עם פגיעה בטקסט.

2. ”אבד צדיק מן הארץ – הגאון בעל חפץ חיים איננו“. דף מודפס 
שצורף לעיתון ”קול ישראל“. ”תלגרמא מוורשא שנתפרסמה בעי־
’חפץ חיים‘....  תוני הבוקר, מודיעה על הסתלקותו של הגה“צ בעל 

ההלוי‘ נקבעה להיום יום א‘“. ירושלים, תרצ“ג [1933].
[1] עמ‘. 34.5 ס“מ. מצב בינוני. קרעים, בלאי וכתמים.

פתיחה: $180

14. Poem for the Dedication of the Beit 
Knesset in Chieri – 1844 
“Poem for the dedication … on Shabbat Parshat 
Eikev… of the Beit HaKnesset in the city of Chieri, 
which they reinforced and renovated all around to 
make it greater than ever”. Chieri [north-west Italy], 
1844. The poem opens with the refrain “Come my 
brothers, old and young, to honor the House of the 
Creator, let’s lift our voices in song”.
Two pages, 32cm. Good condition, folding marks and light 
creases.
Lithograph stone printing of scribal handwriting.

Opening Price: $200

15. Chafetz Chaim – Two Printed Articles 
1. “Derech HaTorah Article” – Printed proclamation 
by the “Chafetz Chaim” regarding “order of proper 
study and education… according to the Talmud and 
our Sages” opposing the new methods of study “which 
are a debasement of our holy Torah…” (Signed in print: 
“Yisrael Meir son of Rabbi Aryeh Ze’ev HaCohen of 
Raduń”). Piotrkow, 1903. 
[2] pages (printed on 2 leaves). 34cm. Fair condition. 
Professionally restored tears with damage to text. 
2. “Avad Tzadik Min HaAretz – The Chafetz Chaim 
has departed from us.” Printed leaf attached to Kol 
Yisrael newspaper. “Telegram from Warsaw published 
in my newspaper this morning, announcing the death 
of the Chafetz Chaim… the funeral was scheduled for 
today, Sunday”. Jerusalem, [1933]. 
[1] page. 34.5cm. Fair condition. Tears, wear and stains. 

Opening Price: $180

13. Two Printed Leaves – Songs in Honor 
of Inauguration of Synagogue – Florence, 
1859 
Two printed leaves – songs. Florence, [1859]: “Song in 
honor of inauguration of study hall sung by Rachmi…”. 
• Song in honor of inauguration of synagogue and 
Torah hall in Florence. 
[2] leaves. 39cm. Good-fair condition. Wear and tear on 
margins. Moth holes, few stains. 

Opening Price: $200
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16. שלושה דפי תפילות מודפסים.
1. ”לדוד ה‘ אורי“, דף מודפס גדול (53X67 ס“מ), לתליה בבית הכנסת 

בחודשי אלול-תשרי. גלאנטא (הונגריה), [ראשית המאה העשרים].
2. ”תפלת מנוחה נכונה“, עם התפילה ”דאתפטר מן עלמא הדין...“. 

(עם כותרות בגרמנית). ברטיסלבה-גלנטה, [תאריך לא ידוע].
בבית  אבלים  ניחום  וסדר  והקבורה,  הלוויה  לזמן  תפילות  3. סדר 
הקברות. (עם כותרות בגרמנית). [מקום ותאריך הדפסה לא ידועים].

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

16. Three Printed Leaves of Prayers 
1. “LeDavid HaShem Ori”, large printed leaf (53x67cm.), 
to hang in synagogue during month of Elul-Tishrei. 
Galanta (Hungary), [early twentieth century]. 
2. “Menucha Nechona Prayer”, with prayer “De’etpater 
Min Alma HaDin…” (With German titles). Bratislava-
Galanta, [unknown date]. 
3. Prayers for funeral and burial, and order of condo-
lence to mourner in cemetery. (With German titles). 
[Location and date of print unknown].
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

17. אוסף כרוזים – רבי יוסף צבי דושינסקי
אוסף כרוזים ”מטעם מרן הגאב“ד שליט“א“ – הגאון רבי יוסף צבי 
כגאב“ד  כהונתו  מתקופת   ,(1868-1948 (תרכ“ח-תש“ט  דושינסקי 
בעניני  הכרוזים  תרצ“ו-תש“ח.  בשנים  בירושלים  החרדית“  ”העדה 
שלשה  נציין  נוספים,  ונושאים  ישיבות  בני  גיוס  ושחיטה,  כשרות 

כרוזים:
הנוכחי  הזמן  מצוקת  את  בידעי  שליט“א...  הגאב“ד  מרן  ”מטעם   •
לחובה  לי  ראיתי  התושבים...  רוב  של  הפרנסה  קושי  ואת  בעה“ק 
להודיע... שאפשר לקיים... את המנהג של כפרות גם בפריטי... רק 
שינהגו עם הכסף כמנהג הכפרות לסובב סביב הראש ולומר... ואת 
דפוס  ירושלים,  ממכיריו“.  נצרכים  לעניים  אחד  כל  ימסור  הכסף 
חורב [חש“ד. לא ידוע ביבליוגרפית]. • ”לאפרושי מאיסורא“ – ”... 
נאמנות  שום  להם  אין  בפרהסיא...  שבת  מחללים  תנובה  משקי  כי 
כלל בכל הנוגע לכשרות“. חתימות חברי הבד“צ ומהרי“ץ דושינסקי. 
ידוע  לא  בערך.   1941 תש“א  [חש“ד.  מרמורשטיין  דפוס  ירושלים, 
לבני  הדין...  ובתי  שליט“א  הגאב“ד  מרן  ”תשובת   • ביבליוגרפית]. 
להתגייס  אם  המתלבטים  הישיבות  לבני  תשובה   – הי“ו“  התורה 
אנו  אשר  הנורא  מהמצב  הצלתנו   ...” תש“ח:  במלחמת  להלחם 
נמצאים בו ה‘ ירחם, הוא רק בזכות התורה הקדושה, וכל זמן שקולו 
של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות אין ידי עשו שולטות 
בו... שכל בן-ישיבה חובש ותופס ביהמ“ד, אל יתייצב, ויפקד, וירשם 
לכל דבר גיוס וכדומה, אפילו גם לשעה קלה...“. ירושלים, כ“ג ניסן 

תש“ח (מאי 1948).
7 כרוזים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

17. Collection of Proclamations – Rabbi 
Yosef Zvi Dushinsky 
Collection of proclamations “on behalf of the Ga’avad 
Shlita” – Rabbi Yosef Zvi Dushinsky (1868-1948), from 
the time he served as Ga’avad of the Eida HaCharedit 
in Jerusalem from 1936-1948. The proclamations are on 
matters of kashrut and shechita, draft of Yeshiva stu-
dents and other topics.
For complete list, see Hebrew description. 
Seven proclamations, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

18. אוסף דפי-דפוס וכרוזים - על התיישבות חרדית בארץ 
ישראל 

יעקב  רבי  מאת  מפורט  תזכיר  החרדים“ -  ע“י  ישראל  ארץ  • ”בנין 
ברמה  ”קול   • שבעה“.  ”נחלת  בשכונת  מו“ץ  דזימיטרובסקי  יוסף 
ל“קבר  הסמוכות  הקרקעות  קניית  למען  הרבנים  קריאת   - נשמע“ 
מאגודת  שונים  פרסומים   •  .(1908) תרס“ח  ירושלים,  אמנו“.  רחל 
”רמתיים צופים“, ירושלים, תרפ“ד-תרצ“א (1924-1931): ”קול קורא 
לעזרה“; ”קצור תקנות הרוחניות של החברה“ ועוד. [”רמתים צופים“ 
היתה אגודה לייסוד מושבות חרדיות בארץ-ישראל, עיקר פעולתה 
האגודה  מזכיר  שמואל-הנביא.  קבר  באזור  קרקעות  בקניית  היתה 
וממייסדיה היה רבי עמרם בלויא המפורסם על עמדו בראש ”נטורי 
האגודה  מקרקעות  חלק  על  רמות  שכונת  נבנתה  לימים  קרתא“. 

שהופקעו].
6 פריטים, גודל ומצב משתנים (אחד מהמסמכים חסר חציו).

פתיחה: $200
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18. Collection of Printed Leaves and 
Proclamations – Charedi Settlement in 
Eretz Israel
• “Building Eretz Israel by Charedim” – Detailed 
memorandum by Rabbi Ya’akov Yosef Dzimitrovsky, 
Rabbi in “Nachlat Shiva” neighbourhood. • “Kol 
Barama Nishma” – Rabbis’ call to purchase land 
near “Rachel’s Tomb”. Jerusalem, 1908. • “Call for 
Assistance”; “Summary of the Association’s Spiritual 
Regulations” – various publications by the Ramatayim 
Tzofim association, Jerusalem, 1924-1931. [“Ramatayim 
Tzofim” was an association for establishing charedi 
settlements in Eretz Israel, its primary activity was pur-
chasing land near the tomb of Shmuel Hanavi. The as-
sociation’s secretary and one of its founders was Rabbi 
Amram Blau renowned as head of “Neturei Karta”. 
Later, the Ramot neighborhood was built on some of the 
association’s land that was expropriated].
Six items, various sizes and conditions (half of one docu-
ment is missing). 

Opening Price: $200

19. אוסף כרוזים ודפים – בעניני ספריות ציבוריות והדפסת 
ספרים 

הקמת  בענין  כרוזים  ירושלים:  מדפוסי  רובו  מגוון,  כרוזים  אוסף 
תרפ“ח  ירושלים,  ישראל.  אגודת  צעירי  ע“י  ישראל“  ”גנזי  ספרית 
ספריות  נגד  הרבנים  וחרמות  מכתבי  כרוז  אש“ –  ”גחלי   •  .(1928)
המשכילים [נגד ”בית הספרים הלאומי“...] ירושלים, תרפ“ז (1927). 
מינכן  האגדות“.  עקד  ”בית  [ירחון]  למכתב-חדשי  קורא“  ”קול   •
לעתון  מנויים  לרישום  מכתב   • תרמ“א (1881).  ופרנקפורט-דמיין. 
יומי חרדי ”ישראל“ בעריכת ד“ר מרדכי בוקסבוים. ירושלים, כסלו, 
תרצ“ג (1932). • ”תנו כבוד לתורה – תיקון ספרים וחלוקת ספרים“. 
על  הבד“צ  מודעת   – חמורה“  ”אזהרה   •  .(1925) תרפ“ו  ירושלים, 
ספרים שנעלמו ונגנבו מבית המדרש ”באר שבע“. ירושלים, תרצ“ד 
(1934). • ”אזהרה חמורה“ – מכתב הבד“צ למחות על חילול הקודש 
ע“י מוכרי מוצרי המזון שמשתמשים בכיסים [שקיות-נייר] עשויים 
 •  .(1940) תש“א  תשרי  ירושלים,  קודש.  כתבי  של  מודפס  מנייר 
בבול-דואר  להשתמש  ולא  לגנוז  הבד“צ,  מכתב   – גדולה“  ”אזהרה 
 •  .(1970) תש“ל  ירושלים,  הקדוש.  השם  בו  שמופיע  אג‘   15 של 
”הזדעזעי ירושלים“ – כרוז נגד הספר ”האיש על החומה“ לתולדות 
גדולה  קיר  מודעת   – והתעוררות“  קורא  ”קול   • זוננפלד.  הגרי“ח 
מחאה   – הראש“  שערות  ”תסמר   • ברסלב.  ספרי  הדפסת  לחיזוק 
נגד ”כת הקוראים לעצמם סקוויריער חסידים“ שקורעים ושורפים 

את ספרי ברסלב. • ועוד מספר מודעות פרטיות.
כ-15 כרוזים ודפי-דפוס בודדים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

19. Collection of Proclamations and 
Leaves – Issues of Public Libraries and 
Book Printing
Varied proclamation collection, most from Jerusalem 
printing.
For complete list, see Hebrew description. 
Approx. 15 proclamations and single printed leaves, vari-
ous sizes and conditions.

Opening Price: $200

20. אוסף כרוזים - פולמוס ועניני כשרות – ירושלים, 
תר“ס-תש“י

התר“ס-תש“י  בשנות  בירושלים  נדפסו  רובם  כרוזים  אוסף 
.1900-1950

הקהל  את  שהסעירו  שונות  בפרשיות  עוסקים  ברובם  הכרוזים 
היהודי בירושלים: פולמוס הרבנות ובחירת הרב קוק; איסור וחרם 
והתבדלות  הלאומי  ל“ועד“  ובחירות  הצטרפות  הספר“;  ”בתי  על 
(”כוללי“  הצדקה  בארגוני  פנימיות  מלחמות  החרדית“;  ”העדה 

החלוקה); עניני כשרות שונים (אזהרות ופולמוסי השחיטה ועוד).
חלק קטן מכותרות הכרוזים: ”דברים כהוויתן“ [כרוז נגד בית החולים 
של ד“ר וואלאך, ירושלים, תרע“ב 1912]. • ”הסתכל בשלשה דברים 
ואין אתה בא לידי ועד הלאומי“. • ”מחאה נמרצה“ (מכתב רבי יוסף 
התערבותו  על  מגור  האדמו“ר  מבזי  נגד  דינו  ובית  זוננפלד  חיים 
בעצמותינו  ”כרצח   • תרפ“ז 1927).  ירושלים,  קוק,  הרב  בפרשיית 
”תנובה“  תוצרת  קנית  נגד  קרתא“  ”נטורי  מחאת  צוררנו“,  חרפונו 
(בכרוז מוזכרת פרשיית חילול וביזוי ספר-תורה בקיבוץ ”מגדיאל“). 
• ”אלות הברית“ - העתק החרם על בתי הספר המלמדים ”חכמות 
לפני  פראנק  פסח  צבי  הרב,  שם  אשר  התורה  ”וזאת   • חיצוניות“. 
בני ירושלים...“. • ”אזהרה מפני הרמאים!“ (מכתב רבני טבריה נגד 
”אנשים רמאים בורים והדיוטים“ ה“עושים עצמם שלוחי כולל של 
בקופותינו  יד  לשלוח  כדי  טבריה  ותפארתנו]  קדשנו  [עיר  עיקו“ת 
עוזבי  מרשעים  אחזתנו  ”זלעפה   • תרפ“ב.  טבריה,  הקדושות“). 
בקשה  על  שחתם  שערים  מאה  ישיבת  ראש  נגד  [מחאה  תורתך“ 
”מה   • החנפים“.  את  לפרסם  ”מצוה   • נפרדת“].  עברית  ל“עיריה 
ישתמש  לא  האם  השחיטה??  הכנסות  מכספי  הלאומי  הועד  יעשה 
בכספי השחיטה להוצאות החינוך של כפירה ומינות?“. • ”קול מעיר 
גליציה-וויזניץ,  בכולל  הסכסוכים  על  פולמוס  (כרוז  צורח“  מר  ה‘ 

תרס“ח (1908). • ועוד כרוזים רבים בנושאים מגוונים ומעניינים.
למעלה מ-50 כרוזים ודפי-דפוס. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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20. Collection of Proclamations – 
Polemics and Kashrut Issues – Jerusalem, 
1900-1950
Most of the proclamations deal with various issues that 
caused uproar in the Jewish community in Jerusalem: 
the polemic of the Rabbinate and elections of Rabbi 
Kook; the prohibition and ban on “schools”; the joining 
and elections to the national “Committee” and separa-
tion from the Eida HaCharedit; internal struggles in the 
charity organizations (distribution “kollels”); various 
kashrut issues (shechita warnings and polemic, etc.).
For complete list, see Hebrew description. 
More than 50 proclamations and printed leaves. Various 
sizes and conditions.

Opening Price: $250

21. אוסף כרוזים בעניני חיזוק הדת והצניעות – ירושלים
כרוזי  חיזוק;  ודפי  חוברות  שונים:  פרסומים  של  ומגוון  ענק  אוסף 
(פאשקוילים)  מנשרי-רחוב  לוח,  ומודעות  רחוב  מודעות  פולמוס, 
ומודעות חתומות בחותמות הבדצי“ם וארגונים שונים. רוב הכרוזים 

נדפסו בירושלים בשנות התר“ס-תש“מ 1900-1980.
הת“ר);  משנות  (רובם  כנסיות  בבתי  שנתלו  שונות  חיזוק  מודעות 
הרבנים  ואיסורי  חילונית  בעיתונות  קריאה  נגד  שונים  כרוזים 
בברכות- מעורבת  רחצה  נגד  כרוזים  ב“טעלעוויזיען“;  צפיה  נגד 
מפולמוס  שונים  כרוזים  המלח“;  ים  וב“מרחצאות  מעורבות  שחיה 
[שנפטר  אגרון,  מר  ירושלים  עירית  ראש  ע“י  שהוקמה  ה“בריכה“ 
בעיצומו של המאבק ובכרוזים שלפנינו נטען, כי מת בעקבות חרם 
”פולסא דנורא“ שהוטל עליו באותו הזמן]; כרוזים שונים מפולמוס 
שבת“;  ”מזהירי  מחברת  כרוזים  טדי“];  [”אצטדיון  ה“איצטדיון“ 
בקשר  וכרוזים  בלוי  עמרם  רבי  של  השבת“  ”מלחמות  על  כרוזים 
תורה“;  ”עזרת  לשכונת  הסמוך  רמות“  ב“כביש  השבת  למלחמות 

ועוד כרוזים רבים בנושאים שונים.
למעלה מ-90 פריטים ודפי-דפוס. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

21. Collection of Proclamations on 
Strengthening Religion and Modesty 
– Jerusalem
Huge and varied collection of various publications: 
booklets and leaves to strengthen religious practices; 
polemic proclamations, street and board notices, street 
flyers (pashkevilim) and signed notices by Badatz and 
other organizations. Most of the proclamations were 
printed in Jerusalem 1900-1980.
For complete list, see Hebrew description. 
More than 90 items and printed leaves. Various sizes and 
conditions.

Opening Price: $250

22. אוסף דפים מודפסים - ירושלים
אוסף דפים שונים, מודעות קבלות ומסמכים, ליטוגרפיות צבעוניות 

ועוד. ירושלים, [רובם משנות התר“ס-ת“ש 1900-1940].
• ”ברוך אתה בצאתך“, קישוט לסוכה בציורים צבעוניים. • בקשה 
למוצאי שבת, מהרב הקדוש מברדיטשוב. תרצ“ב (1932). • אשור 
התר“פ.  שנות  האשכנזים“,  לקהלת  העיר  ”ועד  מהבד“צ  נישואין 
עץ  ציור  עמי“.  ימי  העץ  כימי   - ותחתמו  תכתבו  טובה  ”לשנה   •
הברכות בהדפסה צבעונית. • ”יברכך ה‘ מציון“ - 4 מכתבי קבלה, 
”צדקה   • החודש.  ברכת  עם   - זכרון  מצבת   • אחד.  בדף  מודפסים 
גדולה - בקערות ערב יום כפור והושענא רבא“. עבור ”ישיבה רא־

22. Collection of Printed Leaves 
– Jerusalem 
Collection of various leaves, notices, receipts and docu-
ments, lithographic, colored etc. Jerusalem, [most are 
from 1900-1940].
For complete list, see Hebrew description.
Various sizes and conditions, very good-fair.

Opening Price: $200

בינקה שערי דת ודין יכב“ץ לעדת הספרדים“. • ”קול קורא לעזרה“ 
רבני  שמות  עם  ישראל“  ארץ  ישוב  ”כולל  עבור  ואנגלית,  בעברית 
משה  רבי  זילברמן,  ליב  אברהם  רבי  (הרבנים:  וטבריה  צפת  וגבאי 
מכתב  ועוד).  גייגער  צבי  יוסף  גרוסמן,  זלמן  שניאור  רבי  קליערס, 
מצבת   - לנפש  ”ציון   • דינו.  בית  ומכתבי  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי 
עם  הכללי“,  ”ועד  מטעם  מודפסת  יארצייט-ליסט  חוברת  זכרון“, 
תמונות רבנים ועוד. [תרצ“ח 1938 בערך]. • עשרות דפי יאהרצייט 

מודפסים עם מילוי בכת“י או במכונת-כתיבה.
גודל ומצב משתנים, טוב-מאד עד בינוני.

פתיחה: $200
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23. אוסף דפים מודפסים - כרוזים, קבלות ומסמכים - צפת
התר“ע-תר“צ  משנות  רובם  צפת,  מהעיר  מודפסים  דפים  אוסף 

.(1910-1940)
מדרש  ובתי  מוסדות  של  וקבלות  פרסומות  תעודות,  מגוון:  אוסף 
הסכם   • טובה  שנה  ברכות   • מודפסות  המלצות   • צפת.  בעיר 
עם  צאנז  חסידי  מדרש  בית  הנהלת  של  כתיבה]  [במכונת  מודפס 
ליב  אברהם  רבי  צפת:  רבני  של  [ריקים]  רשמיים  דפים   • החזן. 
זילברמן, רבי נחום אתרוג [בשולי הדף חתימה בכתב-ידו], ועוד. • 
חשבון הכנסות והוצאות מודפס של ”כולל רומניה“ בצפת, תרפ“ד. 

• כרוזים של הרבנות הראשית בצפת, ועוד.
כ-30 פריטים. גודל ומצב משתנה [רובם במצב טוב].

פתיחה: $250

24. כרוז נגד בתי ספר מודרניים – ירושלים, תר“ץ
הנעשה  האיסור  לשון  ”זה  בירושלים,  מודרניים  ספר  בתי  נגד  כרוז 
תרט“ז,  משנת  החרם  נוסח  של  חוזרת  הדפסה   – תרט“ז...“  בשנת 
יוסף  רבי  ברדקי,  ישעיה  רבי  ירושלים [ובראשם:  גדולי  חתמו  עליו 
זונדל מסלנט ורבי שמואל מסלנט] בתגובה להקמת בית ספר ”למל“ 

.[c1930 תר“צ בערך] ,[ירושלים] .ע“י ד“ר לודוויג פרנקל
61X46 ס“מ. מצב בינוני. סימני קיפול וקרעים, נקבי תיוק במרכז הכרוז.

פתיחה: $120

23. Collection of Printed Leaves – 
Proclamations, Receipts and Documents 
– Safed
Collection of printed leaves from the city of Safed, most 
from 1910-1940.
Varied collection: certificates, advertisements and 
receipts of institutes and Batei Midrash of Safed. • 
Printed recommendations • New Year greetings • A 
printed agreement [typewritten] of the Management of 
Beit Midrash Chassidei Sanz with the cantor. • Official 
leaves [empty] of Safed rabbis: Rabbi Avraham Leib 
Zilberman, Rabbi Nachum Etrog [his signature is on leaf 
margin], etc. • Printed account of income and expenses 
of Kollel Romania in Safed, 1924. • Proclamations of 
the Chief Rabbinate of Safed, etc.
Approx. 30 items. Various sizes and conditions [most in 
good condition]. 

Opening Price: $250

24. Proclamation Opposing Modern 
Schools – Jerusalem, 1930
Proclamation opposing modern schools in Jerusalem, 
“This is the language of prohibition carried out in 1857…” 
– a reprint of the version of the ban signed by Jerusalem 
leaders [headed by: Rabbi Yeshaya Brodky, Rabbi Yosef 
Zundel of Salant and Rabbi Shmuel of Salant], in 1857, as 
a rejoinder to the establishment of Lemel School by Dr. 
Ludwig Frankel. [Jerusalem], [c. 1930].
61X46cm. Fair condition. Folding marks and tears, file 
holes in the center of the proclamation.

Opening Price: $120
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כתובות ונשואין
Ketubot and Marriage Documents

25. כתובה מצויירת - אספאהן 1875
תרל“ו  חשון  פרס),  (אספאהן,  האצפהן  וצבעונית,  מצויירת  כתובה 
הקהל  ונכבדי  הרבנים  החתן,  העדים,  של  רבות  חתימות   .(1875)

ונכבדי המשפחה. ציורי אריות, ציפורים, שמש ועוד.
נתונה  בטקסט,  פגיעות  עם  וקרעים  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.   71X55-כ

במסגרת 77X61 ס“מ (לא נבדקה מחוץ למסגרת).

פתיחה: $200

25. Illustrated Ketuba – Isfahan 1875  
Illustrated and colorful Ketuba, Isfahan (Persia), 
Cheshvan 1875. Many signatures of witnesses, groom, 
rabbis, honored attendants and family members. 
Illustrations of lions, birds, sun etc.
Approx. 71x55cm. Fair condition, stains and tears with 
damage to text, placed in frame 77x61cm. (Not examined 
out of frame).

Opening Price: $200

26. כתובה – יזד (פרס), ת“ר
לחכמי  וגדולה  ויקר  והילולא  אורה  יאה...  ובמזלא  טבא  ”בסימנא 
הגולה“ – כתובה לנישואי החתן ”צדיק בן ה“מ אליעזר“, עם הכלה 

”רחל בת הכ“ב גד“. [יזד?], ת“ר [1840].
דיו על נייר. בשולי הכתובה, מלבד חתימות העדים, חתימות רבות 

של בני המשפחה ומשתתפים בחתונה (כמנהג קהילות אחדות).
דף 42 ס“מ. במסגרת 45X34 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, כתמים, קרעים (עם 

פגיעה בטקסט) ובלאי.

פתיחה: $200

26. Ketubah – Yazd (Persia), 1840  
Ketubah in honor of marriage of groom “Tzadik son of 
Eliezer”, and bride “Rachel daughter of Gad”. [Yazd?], 
[1840]. 
Ink upon paper. Borders of Ketubah contain many sig-
natures of family members and wedding participants 
(as customary in certain congregations), in addition to 
signatures of witnesses. 
42cm. Leaf in 45x34cm. frame. Fair-poor condition, 
stains, tears (with damage to text) and wear. 

Opening Price: $200
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28. האדמו“ר רבי אהרן מבעלז והרבי מבילגוריי - הזמנה 
לנישואי בן אחיהם

הזמנת האדמו“ר רבי אהרן רוקח מבעלז ואחיו האדמו“ר רבי מרדכי 
רוקח מבילגוריי [אבי האדמו“ר מבעלז שליט“א], לנישואי רבי יצחק 
בשואה.  שנרצח  מירוסלב  רוקח  יהושע  רבי  אחיהם  בן  רוקח,  דוד 

ירושלים, תש“ו [1946].
 - רוקח  יהושע  רבי  של  אביו  הוא  רוקח,  דוד  יצחק  רבי  החתן, 
האדמו“ר ממחנובקא שליט“א. באותה עת טרם נולד רבי ישכר דוב 
רוקח שליט“א – האדמו“ר מבעלז הנוכחי, והחתן היה אז הממשיך 

היחיד לבית בעלז.
8.5 ס“מ. מצב טוב. נקבי תיוק, רישום מחוק. 

פתיחה: $200

28. Rebbe Aharon of Belz and the Rebbe of 
Bilgoraj – An Invitation to the Marriage 
of Their Nephew
An invitation from Rebbe Aharon Rokeach of Belz 
and his brother Rebbe Mordechai Rokeach of Bilgoraj 
[the Belzer Rebbe’s father], on the marriage of Rabbi 
Yitzchak David Rokeach, son of their brother Rabbi 
Yehoshua of Jaroslaw who was murdered in the 
Holocaust. Jerusalem, 1946.
The groom, Rabbi Yitzchak David Rokeach is the father 
of Rabbi Yehoshua Rokeach – the Rebbe of Makhnowka. 
At that time, Rabbi Yissachar Rokeach, the current 
Belzer Rebbe, had not yet been born and that groom was 
the only successor of the Belz dynasty.
8.5cm. Good condition. File holes, erased inscription. 

Opening Price: $200

27. Colorful Printed Ketubah – Plovdiv 
(Bulgaria)   
Colorful printed Ketubah, pages adorned with leaf 
and flower patterns, Star of David and more. Filled in, 
in handwriting in honor of marriage of groom Chaim 
Pardo and bride Zimbol Ramat Tilkamshiach. Plovdiv 
(Bulgaria), [1938].
Symbol of “Central Council for Jews of Bulgaria” in back-
ground of Ketubah. Glued stamps and official ink-stamps. 
61x44cm. Good-fair condition. Stains, creases, tears and 
wear. 

Opening Price: $300

27. כתובה צבעונית מודפסת – פלובדיב (בולגריה)
כתובה צבעונית מודפסת, דגמי עמודים מעוטרים בעלים ופרחים, 
מגן דוד ועוד. עם מילוי בכת“י לנישואי החתן חיים פרדו, עם הכלה 

זימבול רמת טילקאמשיח. פלובדיב (בולגריה), תרצ“ח [1938].
בולים  בולגריה“.  ליהודי  המרכזית  ”המועצה  סמל  הכתובה  ברקע 

מודבקים וחותמות רשמיות.
61X44 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים,קמטים קרעים ובלאי.

פתיחה: $300
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תמונות
Pictures

29. רבני וגדולי ישראל – צילום מוקדם, המבורג 1870
יד  וכתב  גזורים  מצילומים  מורכבת  עבודה   – ישראל“  וגדולי  ”רבני 
שהודבקו וצולמו פעם נוספת. ”חובר ע“י הק‘ ישראל... זויעזען סופר 
סת“ם וש“ץ מ“ץ מאונגארן פה ק“ק המבורג“, [המבורג, תר“ל 1870].
ומלומדים,  רופאים  הרבנים,  גדולי  של  ”קבוצתיות“  תמונות   12
אישי ציבור ידועים וראשי המשכילים. רוב המצולמים הם מארצות 
הונגריה, גרמניה, פולין, צרפת והולנד. רשימה חלקית: ה“ערוך לנר“ 
רפאל הירש  רבי שמשון  ה“כתב סופר“,  יוסף איזקזאהן,  רבי  וחתנו 
(תמונה לא ידועה), משה דעססוי (מנדלסון), רבי וואלף היידענהיים 
(הרוו“ה), רבי שי“ר רפופורט מפראג, רבי יהוסף שווארץ, רבי בנימין 
(שאג),  צוובנר  אברהם  רבי  לעהמאן,  מאיר  רבי  מירושלים,  ברגמן 
המגיד מקוזניץ, משה מונטיפיורי, הברונים רוטשילד, עקיבא לעהרן 

מאמשטרדם, דוד ששון מבומביי. ועוד דמויות רבות.
טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   34.5X36 ישנה  במסגרת  ס“מ,   23X26 תמונה 

כתמים. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $250

29. Rabbis and Giants of Israel – Early 
Photograph, Hamburg, 1870
“Rabbis and Giants of Israel” – creation composed 
of cut-out photographs and manuscript glued and re-
photographed. “Created by Yisrael… Zevizen scribe 
and cantor and Halachic ruler of Ungarn, Hamburg”, 
[Hamburg, 1870].
Tweve group photographs of leading rabbis, physicians 
and scholars, known public figures and prominent fig-
ures of the Enlightenment. Majority of photographed 
are from the countries Hungary, Germany, Poland, 
France and Holland. Partial list: The “Aruch LaNer” 
and his son-in-law Rabbi Yosef Izkazan, the “Ktav 
Sofer”, Rabbi Samson Raphael Hirsch (unknown pho-
tograph), Moshe Dessoi (Mendelssohn), Rabbi Shlomo 
Yehuda Rapoport of Prague, Rabbi Yehosaf Schwarz, 
Rabbi Binyamin Bergman of Jerusalem, Rabbi Meir 
Lehman, Rabbi Avraham Tzvebner (Shag), the Maggid 
of Koznitz, Moshe Montefiore, the Rothschild Barons, 
Akiva Lehren of Amsterdam, David Sassoon of Bombay, 
and many other figures. 
23x26cm. photograph, in old frame of 34.5x36cm. Good-
fair condition, stains. Not examined outside of frame. 

Opening Price: $250

30. Pictures of Prominent Rabbis – Breslau 
c. 1890
“Prominent Jewish Rabbis” – lithograph printed large 
leaf – S. Schottlaender. Breslau, no note of year of print-
ing. [Printing press operated from 1888-1894].
Portraits of 40 leading rabbis: Rambam, Rabbi Shmuel 
Eidels (the Maharsha), Maggid of Koznitz, Vilna 
Ga’on, Chatam Sofer and his sons, Ba’al Shem Tov of 
Michelstadt, Rabbi Akiva Eiger, and others.
40x51.5cm. Printed with gold and olive green decorations. 
Good condition. Minor tear to upper margins and few stains. 
Placed in frame 45x57.5cm. Not examined out of frame.

Opening Price: $200

30. תמונת גאוני וגדולי ישראל – ברסלאו 1890 בערך 
 S. Schottlaender .גאוני וגדולי ישראל“ – דף גדול בדפוס ליטוגרפי”
ברסלאו, ללא ציון שנת הדפסה [ע“פ שנות פעילות בית הדפוס בין 

1888 ל-1894]. 
שמואל  רבי  רמב“ם,  ביניהם:  הדורות,  מגדולי   40 של  דיוקנאות 
סופר  החתם  מווילנא,  הגר“א  מקוזניץ,  המגיד  אידלש (המהרש“א), 

ובניו, הבעל שם טוב ממיכלשטאט, רבי עקיבא אייגר ואחרים. 
40X51.5 ס“מ. הדפסה בעיטורי זהב וירוק-זית. מצב טוב. קרע קל בשו־

נבדק  לא  ס“מ.   45X57.5 במסגרת  נתונה  כתמים.  ומעט  העליונים  ליים 
מחוץ למסגרת.

פתיחה: $200
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32. חמש תמונות - הכנסיה הגדולה השניה - וינה, תרפ“ט
אוסף תמונות מה“כנסיה הגדולה“ השניה של ”אגודת ישראל“. וינה, 

תרפ“ט 1929. 
5 תמונות, גודל ומצב משתנים, חלקן עם פגיעות ונקבי תיוק. רוב התמו־

נות נדירות ואינן ידועות.

פתיחה: $400

33. אסיפת הרבנים בקובנה - שני תצלומים
שני תצלומים מאסיפת ”אגודת הרבנים בליטא“, בעיר קובנה, ו‘ אייר 

תרפ“ו (1926). 
בתצלום אחד שולחן הנשיאות, סביבו יושבים הרבנים הגאונים: רבי 
בנגיס,  ראובן  זליג  רבי  שפירא,  דובער  אברהם  רבי  בלוך,  ליב  יוסף 
רבי ברוך הורביץ ורבנים נוספים. תצלום נוסף מרחוק, בו נראה גם 

קהל המשתתפים.
של  הפועל  ”ועד  בחותמת  חתומים  כגלויה.  מחולקים  תצלומים.  שני 

אגודת הרבנים בליטא“.

פתיחה: $200

32. Five Photographs – Second Great 
Assembly – Vienna, 1929 
Collection of photographs from the Second “Great 
Assembly” of “Agudat Israel”. Vienna, 1929. 
Five photographs, various sizes and conditions, some 
damaged and with filing holes. Majority of photographs 
are rare and unknown. 

Opening Price: $400

33. Assembly of Rabbis in Kaunas – Two 
Photographs  
Two photographs from assembly of “Association of Rabbis 
in Lithuania”, in the city of Kaunas, 6th of Iyar 1926. 
One photograph depicts the directorate table, sur-
rounded by the genius rabbis: Rabbi Yosef Leib Bloch, 
Rabbi Avraham Dovber Shapiro, Rabbi Zelig Reuven 
Bengis, Rabbi Baruch Horowitz and additional rabbis. 
Additional photograph from far, in which the partici-
pants appear as well. 
Two photographs. Divided as a postcard. Stamped with 
stamp of “Executive Committee of Association of Rabbis 
of Lithuania”. 

Opening Price: $200

31. רבי עקיבא אייגר (פורטרט מאת הרמן שטרוק)
”רבי עקיבא אייגר“, הדפסה ליטוגרפית של רישום פחם, מאת הרמן 

שטרוק. ברלין, 1910 בערך.
האמנים  מגדולי  ברלין-חיפה,   (1876-1944) שטרוק  הרמן  הצייר 

היהודיים במאה ה-20. 
20.5 ס“מ. מצב טוב, נקבי עש זעירים בשוליים.

פתיחה: $150

31. Rabbi Akiva Eiger (Portrait by Herman 
Shtruk)
“Rabbi Akiva Eiger”, lithographic printing of coal 
sketch, by Herman Shtruk. Berlin, c. 1910.
The artist Herman Shtruk (1876-1944) Berlin-Haifa, a 
leading Jewish artist of the 20th century. 
20.5cm. Good condition, tiny moth holes to margins.

Opening Price: $150

31
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35. יום ההילולא של רבי חיים מצאנז - איור מודפס
זצ“ל  הלברשטאם  חיים  מהור“ר  והקדוש  הה“ג  של  ההילולא  ”יום 
המאה  ראשית  [פולין,  מודפס.  איור   - צאנז“  בעיר  ציונו  ותואר 

.Lidja Triebling :העשרים]. הציירת
באיור נראה קהל גדול סביב ציונו של האדמו“ר רבי חיים הלברש־
של  דמויות  שלוש  בחלקו העליון  צאנז.  בעיר  הקברות  בבית  טאם, 
רבנים ישישים, מרחפות על ענן, עם הכיתוב: ”למי הצדק אני עמו“, 
[כנראה, בא הצייר להביע מושב בית-דין של שלושה, ביחס לדמותו 

של רבי חיים מצאנז כאב בית דין של העיר צאנז]. 
25X30 ס“מ. מודפס על לוח קרטון. מצב בינוני. כתמים, קמטים וקרעים 

בשוליים. 

פתיחה: $200

34. תמונה היסטורית של הגראי“ה קוק והגרי“ח זוננפלד
תצלום של תמונה היסטורית בה יושבים יחד: הרב קוק, הרב הראשי 
לארץ ישראל עם רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ”העדה החרדית“ 
בירושלים [קהילה שנוסדה עקב ההתנגדות לרבנותו של הרב קוק 
ויסוד הרבנות הראשית ע“י ועד הצירים הציוני] עם עוד מרבני ירו־
שלים. התמונה צולמה כנראה, ב“הנחת אבן פינה“ לאחת השכונות 
הרבנים,  שני  בין  הציבורית  היריבות  למרות  בירושלים.  החדשות 
שררה ביניהם הערכה אישית וידידות רבה, הדבר ניכר גם בתמונה 

המעניינת שלפנינו.
כ-12X17 ס“מ. תמונה ברורה במצב טוב-מאד, חותמת מוטבעת של הצלם 

”צדוק בסן, ירושלם“.

פתיחה: $150

35. Anniversary of Death of Rabbi Chaim 
of Sanz – Printed Illustration 
“Anniversary of death of the holy Rabbi Chaim 
Halberstam and depiction of his gravestone in the city 
of Sanz” – printed illustration. [Poland, early twentieth 
century]. Artist: Lidja Triebling. 
The illustration portrays a large gathering around the 
gravestone of the Rebbe Rabbi Chaim Halberstam 
in the cemetery of the city of Sanz. The upper section 
portrays three images of old rabbis, floating on top of 
a cloud, with the caption: “I am with whoever is just”, 
[apparently, the artist is portraying a Beit Din session of 
three, in respect of Rabbi Chaim of Sanz as Av Beit Din 
of the city of Sanz]. 
25x30cm. Printed upon cardboard plate. Fair condition. 
Stains, creases and tears on margins. 

Opening Price: $200

34. Historical Photograph of Rabbi 
Avraham Yitzchak HaCohen Kook and 
Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld
Historical photograph in which Rabbi Kook, Chief 
Rabbi of Israel is sitting together with Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld, Rabbi of “Eida HaCharedit” of 
Jerusalem [congregation which was established as a 
result of the opposition to the rabbinate of Rabbi Kook 
and the establishment of the Chief Rabbinate by the 
Zionistic Delegate Committee] together with other 
rabbis of Jerusalem. Apparently the photograph was 
taken during the “cornerstone-laying” of one of the new 
neighborhoods of Jerusalem. Despite the public rivalry 
between the two rabbis they had a deep friendship and 
appreciation of one another. This is also apparent in this 
interesting photograph. 
Approx. 12x17cm. Clear photograph in very good condi-
tion, imprinted stamp of photographer “Tzakov Basan, 
Jerusalem”. 

Opening Price: $150
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36. ספר תהלים עם מעמדות – סלאוויטא, תקפ“ז
ספר תהלים, עם מצודת דוד ומצודת ציון. עם סדר מעמדות. סלאוויטא, תקפ“ז [1827]. דפוס 

רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא. 
ידועה סגולתם המיוחדת של ספרי התפלה שנדפסו ע“י בני הרב שפירא מסלאוויטא ונכדי רבי 

פנחס מקוריץ, אשר התכוונו במעשיהם לעורר הרחמים בתפילתם של ישראל.
עותק שלם. שער נפרד לסדר מעמדות.

[2], קעח דף. 19 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. דף השער ומספר דפים מחוזקים בדבק נייר. כריכת עור 
ישנה, פגומה ורופפת.

פתיחה: $8000

36. Sefer Tehillim with Ma’amadot – Slavita, 1827 
Sefer Tehillim, with Metzudat David and Metzudat Zion. Includes Seder 
Ma’amadot. Slavita, [1827]. Printing press of Rabbi Shmuel Avraham Shapiro 
son of Rabbi of Slavita. 
Prayer books printed by sons of Rabbi Shapiro of Slavita and grandsons of 
Rabbi Pinchas of Koritz are well-known for their unique quality, who intended 
in their actions to evoke mercy for the through the prayers of the Jewish nation. 
Complete copy. Separate title page for Seder Ma’amadot. 
[2], 178 leaves. 19cm. Good condition, stains and wear. Title page and number of 
leaves reinforced with tape. Old, damaged and loose leather binding. 

Opening Price: $8000

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

Books Printed in Russia and Poland
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37. Chamisha Chumshei Torah – Slavita, 
1826 – Magnificent Set 
Chamisha Chumshei Torah with Rashi commen-
tary, Onkelos translation, Ba’al HaTurim and Siftei 
Chachamim. Includes Megillot [with second transla-
tion of Megillat Esther]. Five sections in five volumes 
[Bereshit-Devarim]. Slavita, 1826. Press of Rabbi Shmuel 
Avraham Shapiro, son of Rabbi of Slavita. [According 
to approbations, publisher of the Chumash is the Rabbi 
of Slavita – Rabbi Moshe Shapiro, son of the righteous 
Rabbi Pinchas of Koretz. Name of Chumashim and 
place of print in red ink. Sefer Shemot is mistakenly 
dated 1836. Oriental ownership signatures.
Five volumes: 222 leaves; 222 leaves; 150 leaves; 175 leaves; 
176 leaves. Sefer Bamidbar missing leaves 21-24. 20-
21cm. General condition very good. Bluish paper. Stains on 
some leaves (last leaves of Sefer Shemot contain prominent 
stains). Tears without omission on several leaves. Ancient 
and magnificent damaged leather bindings. Includes three 
antique leather boxes for the Chumashim.

Opening Price: $2500

37. חמשה חומשי תורה – סלאוויטא, תקפ“ו – סט מפואר
חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש“י, תרגום אונקלוס, בעל הטורים 
אסתר].  מגלת  על  שני  תרגום  [ועם  המגילות  עם  חכמים.  ושפתי 
שנת  סלאוויטא,  [בראשית-דברים].  כרכים  בחמשה  חלקים  חמשה 
אברהם  שמואל  הרב  בדפוס   .[1826 [תקפ“ו  ולילה  יום  בו  והגית 
שפירא בן הרב מסלאוויטא. [לפי ההסכמות, המו“ל של החומש הוא 
הרב מסלאוויטא – האדמו“ר רבי משה שפירא, בנו של הצדיק רבי 

פנחס מקוריץ].
פרט  שמות  בספר  אדומה.  בדיו  הדפוס  ומקום  החומשים  שמות 

התאריך בטעות תקצ“ו. חתימות בעלים מזרחיות.
5 כרכים: רכב דף; רכב דף; קנ דף; קעה דף; קעו דף, בספר במדבר חסרים 
דפים כא-כד. 20-21 ס“מ. מצב כללי טוב-מאד. נייר תכלכל. כתמים בחלק 
ללא  קרעים  בולטים).  כתמים  שמות  ספר  של  אחרונים  (בדפים  מהדפים 
כולל  פגומות.  ומפוארות,  עתיקות  עור  כריכות  דפים.  במספר  חסרון 

שלוש קופסאות עור עתיקות לחומשים.

פתיחה: $2500

38. Zohar Bereshit – Slavita Printings  
Sefer HaZohar, first section, Sefer Bereshit. Slavita, 
[1827]. Printing press of Rabbi Shmuel Avraham 
Shapiro, son of the Rabbi of Slavita. Interesting ap-
probations. Various stamps of Rabbi Aharon Mendel 
HaCohen, Ashkenazi Rabbi of Cairo. Various stamps 
and signatures. 
[4], 251, 17 leaves. Approx. 20.5cm. Good-fair condition, 
stains and moth damage on some leaves. New binding. 

Opening Price: $600

38. זוהר בראשית - דפוס סלאוויטא
ספר הזוהר, חלק ראשון ספר בראשית. סלאוויטא, [תקפ“ז 1827]. 
הסכמות  שפירא.  אברהם  שמואל  רבי  מסלאוויטא,  הרב  בן  דפוס 
מעניינות. חותמות שונות של רבי אהרן מענדיל הכהן, רבה האשכ־

נזי של קהיר. חתימות וחותמות שונות. 
בחלק  ונזקי-עש  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-20.5  דף.  יז  רנא,   ,[4]

מהדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $600
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39. חומשים בראשית-שמות עם ”אור החיים“ – סלאוויטא
החיים“  ה“אור  ופירוש  ופירושים  תרגומים  עם  בראשית,  1. חומש 
אברהם  שמואל  רבי  דפוס   .[1824 [תקפ“ד  סלאוויטא,  הקדוש. 
יהושע  אברהם  רבי  האדמו“ר  הסכמת  הרב מסלאוויטא.  בן  שפירא 

העשיל מאפטא והסכמות נוספות.
שימוש.  וכתמי  בלאי  טוב,  מצב  כחול-ירקרק,  נייר  ס“מ.  כ-26  דף.  קצו 

רישומי לידות ופטירות. כריכת עור פגועה ומנותקת.

הקדוש.  החיים“  ה“אור  פירוש  עם  אסתר,  ומגילת  שמות,  2. חומש 
סלאוויטא, [תקפ“ד 1824]. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב 

מסלאוויטא.
הכריכה:  בדפי  מקאפיטשניצע.  וואלף  זאב  רבי  של  בעלות  רישומי 
רישומי לידות בכת“י משנות התר“ן ופטירות ”עה“ש“ משנת התרע“ז 

[על קידוש השם, בפוגרומים בשלהי מלחמת העולם הראשונה]. 
קפב, כד דף. כ-26.5 ס“מ. נייר כחול-ירקרק, מצב משתנה, טוב עד בינוני, 
בלאי  טוב,  במצב  הדפים  רוב  דפים.  ובמספר  בשער  ושיקומים  פגיעות 

וכתמים. כריכת עור, פגועה.

פתיחה: $600

39. Chumashim Bereshit-Shemot with Or 
HaChaim – Slavita
1. Chumash Bereshit, with Targum and commentaries 
and Or HaChaim commentary. Slavita, [1824]. Printed 
by Rabbi Shmuel Avraham Shapira son of the Slavita 
Rabbi. Approbation by Rebbe Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta and other approbations.
196 leaves. Approx. 26cm. Blue-greenish paper, good 
condition, wear and use stains. Inscriptions of births and 
deaths. Damaged, detached leather binding.
2. Chumash Shemot, and Megillat Esther, with Or 
HaChaim commentary. Slavita, [1824]. Printed by 
Rabbi Shmuel Avraham Shapira son of the Slavita Rabbi.
Owners’ inscriptions of Rabbi Ze’ev Wolf of Kopychintsy. 
On cover leafs: handwritten inscriptions of births from 
1890 and deaths from 1907 [in sanctification of G-d’s 
name in pogroms at the end of World War I].
182, 24 leaves. Approx. 26.5cm. Blue-greenish paper, 
varied condition, good to fair, damage and restoration to 
title page and several leaves. Most leaves in good condi-
tion, wear and stains. Leather binding, damaged.

Opening Price: $600

40. חומש ויקרא אור החיים, חתימת האדמו“ר רבי 
ירחמיאל יוסף מלעלוב וחתימות חשובות נוספות

חומש ויקרא, עם פירוש ”אור החיים“. סלאוויטא, [תקע“ח, 1818]. 
דפוס רבי משה שפירא.

בדף לפני השער רישומים שונים וחתימות יד-קדשם, של האדמו“ר 
רבי ”ירחמיאל יוסף“ מלעלוב. של חותנו הרה“צ רבי ”שלמה מסטא־

לין“ ושל אבי-חותנו הרה“צ רבי ”משה בן פעריל“ מסטולין.
הרב הקדוש רבי ירחמיאל יוסף בידערמאן (תרכ“ו-תרע“ח), בנו של 
מלעלוב  משה  רבי  של  נכדם  מלעלוב,  מנחם  אלעזר  רבי  האדמו“ר 
העוה“ז,  מעניני  ופרוש  נשגב  צדיק  היה  מלובלין“.  ”החוזה  ושל 
האדמו“ר  אחיו  דבר.  לשם  היתה  וצדקתו  תורה  של  באהלה  הסתגר 
רבי דוד צבי שלמה החשיבו ביותר כ“בעל-מדרגה“ ובשעת פטירתו 

קרא עליו ”נפלה עטרת ראשנו“.
מסטאלין  שלמה  רבי  הרה“צ  של  בתו  היתה  נחמה,  הרבנית  אשתו 
של  בנו  מסטאלין,  משה  רבי  הרה“צ  של  בנו  בחברון,  שהתגורר 
אשר  רבי  האדמו“ר  של  ובן-בתו  מלעכוויטש  אהרן  רבי  האדמו“ר 
רבי  של  אמו  [”פעריל“  אהרן“).  ה“בית  של  (אביו  מסטאלין  הגדול 
אמו  פעריל,  סבתו  על-שם  הקרויה  אשר  רבי  של  בתו  היתה  משה, 

40. Chumash Vayikra Ohr HaChaim, 
Signature of Rebbe Rabbi Yerachmiel 
Yosef of Lelov and Additional Esteemed 
Signatures 
Chumash Vayikra with “Ohr HaChaim” commentary. 
Slavita, [1818]. Printing press of Rabbi Moshe Shapiro. 
Leaf preceding title page contains various notations 
and holy signatures of the Rebbe Rabbi “Yerachmiel 
Yosef” of Lelov, of his father-in-law Rabbi “Shlomo of 
Stolin” and of his father-in-law’s father Rabbi “Moshe 
ben Pearl” of Stolin. 
The holy Rabbi Yerachmiel Yosef Biederman (1866-
1918), son of the Rebbe Rabbi Eliezer Menachem of 
Lelov, grandson of Rabbi Moshe of Lelov and of the 
“Chozeh [Seer] of Lublin”. Was an exalted righteous 
individual who abstained from the pleasures of This 
World, involved himself solely in the study of Torah and 
was known for his extreme righteousness. His brother, 
Rabbi David Tzvi Shlomo considered him an individual 
who attained great levels and upon his death called out 
“Nafla Ateret Rasheinu” [our crown has departed].
His wife, Rabbanit Nechama, was the daughter of Rabbi 
Shlomo of Stolin who resided in Hebron, son of Rabbi 
Moshe of Stolin, son of the Rebbe Rabbi Aharon of 
Lechovice and son of daughter of the Rebbe the Great 
Rabbi Asher of Stolin (father of the Beit Aharon). [Pearl, 
Rabbi Moshe’s mother, was the daughter of Rabbi Asher, 
named after his grandmother Pearl, mother of the Great 
Rabbi Aharon of Karlin, after whom the entire “Perlow” 
family is named].
176 leaves. 21.5cm. Blue paper, fair-poor condition, moth 
damage and stains, wear and extensive usage marks. New 
semi-leather magnificent binding. 

Opening Price: $1000

של רבי אהרן הגדול מקארלין, שעל שמה נקראה כל המשפחה בשם 
”פערלוב“].

קעו דף. 21.5 ס“מ. נייר כחול, מצב בינוני-גרוע, פגעי-עש וכתמים, בלאי 
וסימני שימוש רב. כריכה חדשה מפוארת, חצי-עור.

פתיחה: $1000
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41. חומש ויקרא עם ”אור החיים“ - סלאוויטא תקס“ט
החיים“  ה“אור  ופירוש  תרגומים  רש“י,  פירוש  עם  ויקרא,  חומש 
בער  דוב  ר‘  המדפיסים  בדפוס   .1809 תקס“ט  סלאוויטא,  הקדוש. 
סג“ל ור‘ דוב בער ב“ר פסח [שותפיו של האדמו“ר רבי משה שפירא. 
דפוסו  בבית  שפירא  משה  רבי  שהדפיס  הספרים  מן  חלק  כידוע, 
שקיבלו  הנ“ל,  שותפיו  שני  שם  על  נרשמו  בסלאוויטא,  שהקים 

רשיון-דפוס רשמי מן השלטונות]. 
קעו דף, 20.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, מעט פגעי עש, כריכת עור מקורית, 

פגועה.

פתיחה: $200

41. Chumash Vayikra with Or HaChaim – 
Slavita 1809
Vayikra with Rashi, Targum and Or HaChaim com-
mentaries. Slavita, 1809. Printed by R’ Dov Ber Segal and 
R’ Dov Ber son of Pesach [Rabbi Moshe Shapira’s part-
ners. Some of the books Rabbi Moshe Shapira printed 
in the printing press that he established in Slavita were 
registered under the names of his two partners, who re-
ceived an official printer’s permit from the authorities].
176 leaves, 20.5cm. Good condition, stains, minor moth 
damage, original leather binding, damaged.

Opening Price: $200

42. Chumashim with Or HaChaim Slavita 
and Chernovtsy Printings – Missing Copies   
1. Devarim, with Rashi and Or HaChaim. [Slavita, 
1791?]. Has leaves 2-166 (originally: 171, [1] leaves).
2. Devarim, with Rashi, Or HaChaim and Targum 
Yonatan Ben Uziel. [Slavita, 1811]. Missing title page 
and 2 more leaves. 
3. Bereshit, with Or HaChaim and “Be’er Mayim 
Chaim” by Rebbe Chaim of Chernovtsy. [Chernovtsy, 
1850], with leaf of approbation by Rebbe Yisrael of 
Ruzhin, Rebbe Chaim of Kosiv and Rebbe Shalom of 
Kamenka. Has [2], 2-358 leaves (originally: [1], 364, [2] 
leaves, and the approbation leaf is found in some of the 
copies together with Chumash Devarim). 
Three books, bluish paper, various sizes and conditions, 
fair condition, wear damage and some have moth damage. 

Opening Price: $200

42. חומשים עם אור החיים מדפוסי סלאוויטא וטשרנוביץ 
– עותקים חסרים

תקנ“א?  [סלאוויטא,  החיים.  ואור  רש“י  עם  דברים,  1. חומש 
1791?]. נמצאים: דפים ב-קסו (במקור: קעא, [1] דף).

עוזיאל.  בן  יונתן  ותרגום  החיים  אור  רש“י  עם  דברים,  2. חומש 
[סלאוויטא, תקע“א 1811]. חסר שער ו-2 דף נוספים.

מהאדמו“ר  חיים“  מים  ו“באר  החיים  אור  עם  בראשית,  3. חומש 
הסכמות  דף  עם   ,[1850 תר“י  [טשרנוביץ,  מטשרנוביץ.  חיים  רבי 
האדמורי“ם רבי ישראל מרוזין רבי חיים מקאסיב ורבי שלום מקא־

ודף  דף,   [2] שסד,   ,[1] (במקור:  דף  ב-שנח   ,[2] נמצאים:  מינקא. 
ההסכמות נמצא בחלק מן הטפסים יחד עם חומש דברים).

בלאי  פגיעות  בינוני,  מצב  משתנים,  ומצב  גודל  כחלחל,  נייר  ספרים,   3
ובחלקם פגיעות עש.

פתיחה: $200
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44. ספר המגיד על כתובים – סלאוויטא, תקע“ט
איוב,  כתובים:  שישי,  חלק  ליידיש-דייטש],  [תרגום  המגיד  ספר 
דוד  מצודת  רש“י,  פירוש  תרגום,  עם  הפנים  נחמיה.  עזרא,  דניאל, 
ומצודת ציון. סלאוויטא, תקע“ט [1819]. בדפוס רבי משה שפירא.

משה...  יצחק  מו“ה  המאוה“ג  להגאון  (”שייך  רבים  בעלות  רישומי 
אברטין“ ועוד).

כתמים,  תכולים.  דפים  רחבות,  שוליים  טוב,  מצב  ס“מ.   28.5 דף.  קעח 
נקבים וקרעים בשולי דפים, כריכה פגומה.

פתיחה: $200
45. תהלים סלאוויטא - עותק חסר

דוד  מצודת  פירושי  ועם  בהוייתם“  השמות  ”כל  עם  תהילים  ספר 
מיוחד.  שער  עם  מעמדות  וסדר  לחולה  תפלות  כולל  ציון.  ומצודת 
סלאוויטא, תקפ“ז (1827). דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב 

מסלאוויטא.

44. Sefer HaMaggid on Ketuvim – Slavita, 
1819
Sefer HaMaggid [Yiddish-Deitsch translation], Part 6, 
Ketuvim: Job, Daniel, Ezra, Nechemia. Inside of book 
has translation, Rashi commentary, Metzudat David 
and Metzudat Zion. Slavita, 1819. Printed by Rabbi 
Moshe Shapira.
Many owners’ inscriptions (“belongs to Rabbi Yitzchak 
Moshe… Avertin” etc.).
178 leaves. 28.5cm. Good condition, wide margins, light 
blue pages. Stains, holes and tears to leaf margins, dam-
aged binding.

Opening Price: $200

45. Slavita Tehillim – Incomplete Copy
Tehillim with “all the correct [holy] names” with the 
Metzudat David and Metzudat Zion commentaries. 
Includes prayers for the sick and the Seder Ma’amadot 
with a special title page. Slavita, 1827. Printed by Rabbi 
Shmuel Avraham Shapira son of the Slavita Rebbe.
Incomplete copy, which includes: [1 leaf], 49-145 leaves; 
Seder Ma’amadot title page, 147-170 leaves. (Originally: 
[2], 145; [146]-178 leaves).
18.5cm. Varying condition, from very good to fair-poor 
condition, detached and restored paper-filled leaves, some 
of the leaves are torn and incomplete.

Opening Price: $1500

43. חומשי ויקרא - שתי מהדורות מסלאוויטא
1. ספר ויקרא ומגילת שיר השירים, עם רש“י, בעל הטורים ושפתי 
חכמים. סלאוויטא, שנת והגי‘ת‘ בו י‘ו‘מ‘ם‘ ו‘ל‘י‘ל‘ה‘ [תקפ“ז 1827]. 
עם  שער  מסלאויטא.  הרב  בן  שפירא,  אברהם  שמואל  רבי  דפוס 

מסגרת מאוירת ( כתר וצמחים).
בו  ו‘הגי‘ת‘  שנת  סלאוויטא,  השירים,  שיר  ומגילת  ויקרא  2. ספר 
י‘ו‘מ‘ם‘ ו‘ל‘י‘ל‘ה‘ [תקצ“ג] 1833. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא, 

בן הרב מסלאויטא. שער עם מסגרת.

כתמים  טובים,  מצבים  ורגיל,  כחול  נייר  ס“מ.   20.5 דף.  קנ  עותקים:  שני 
וקרעים. חתימות בעלים. כריכות עור מקוריות (מעט פגועות).

פתיחה: $600

43. Vayikra Chumashim – Two Slavita 
Editions
1. Sefer Vayikra and Megillat Shir HaShirim, with 
Rashi, Ba’al HaTurim and Siftei Chachamim. Slavita, 
[1827]. Press of Rabbi Shmuel Avraham Shapiro, son 
of Rabbi of Slavita. Title page with illustrated frame 
(crown and plant motifs).
2. Sefer Vayikra and Megillat Shir HaShirim, Slavita, 
1833. Press of Rabbi Shmuel Avraham Shapiro, son of 
Rabbi of Slavita. Title page with frame. 
Two copies: 150 leaves. 20.5cm. Standard blue paper, both 
in good condition, stains and tears. Ownership signatures. 
Original leather bindings (slightly damaged). 

Opening Price: $600

עותק חסר (להשלמות), בו נמצאים: [1 דף], מט-קמה דף; שער סדר 
מעמדות, קמז-קע דף. (במקור: [2], קמה; [קמו]-קעח דף).

18.5 ס“מ. מצב משתנה, טוב-מאד עד בינוני-גרוע, דפים נפרדים ומשוק־
מים במילוי נייר, חלק מהדפים עם קרעים חסרים.

פתיחה: $1500
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46. תקון ליל שבועות, סלאוויטא, תקפ“ד
סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא. סלאוויטא, תקפ“ד (1824). 

דפוס רבי שמואל אברם שפירא, בן הרב מסלאוויטא.
עד, מד דף. כ-19 ס“מ. מצב בינוני, כתמי שימוש ובלאי, חותמות עתיקות 

וחתימות בעלים, כריכה מנותקת.

פתיחה: $1300

46. Tikun Leil Shavuot, Slavita, 1824 
Seder Tikun Leil Shavuot and Hoshana Rabbah. Slavita, 
(1824). Press of Rabbi Shmuel Avram Shapiro, son of 
Rabbi of Slavita. 
74, 44 leaves. Approx. 19cm. Fair condition, stains from 
usage and wear, ancient stamps and ownership signatures, 
detached binding. 

Opening Price: $1300

47. תקון ליל שבועות, סלאוויטא, תקפ“ז
תקפ“ז (1827).  סלאוויטא,  רבא.  והושענא  שבועות  ליל  תקון  סדר 

דפוס רבי שמואל אברהם שפירא, בן הרב מסלאוויטא.
נקבי-עש,  מעט  בינוני,  מצב  כחול-ירקרק,  נייר  ס“מ.  כ-21  דף.  קסה   ,[2]
ישראל“  ב“ר  בער  ”יששכר  רבי  של  עתיקות  חותמות  שימוש,  כתמי 

מטבריה. חתימות בעלים, דפים מנותקים, לא כרוך.

פתיחה: $1300

47. Tikun Leil Shavuot, Slavita, 1827. 
Seder Tikun Leil Shavuot and Hoshana Rabbah. Slavita, 
(1827). Press of Rabbi Shmuel Avram Shapiro, son of 
Rabbi of Slavita. 
[2], 165 leaves. Approx. 21cm. Greenish-blue paper, fair 
condition, few moth holes, usage stains, ancient stamps 
of Rabbi “Yissachar Ber son of Rabbi Yisrael” of Tiberias. 
Ownership signatures, detached leaves, unbound. 

Opening Price: $1300
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48. משניות קדשים - סלאוויטא
הרב  דפוס   ,[1822 [תקפ“ב  סלאוויטא,  קדשים.  סדר  משניות, 

מוהר“ר משה שפירא מסלאוויטא.
טוב.  מצב  רחבים,  שוליים  עם  ואיכותי  כחלחל  נייר  נאה,  עותק  דף,  קסג 
עור  כריכת  האחרונים.  בדפים  קלות  עש  פגיעות  מנותקים,  דפים  מספר 

עתיקה, ללא שדרה.

פתיחה: $200

48. Mishnayot Kodshim – Slavita
Mishnayot, Seder Kodshim. Slavita, [1822], press of 
Rabbi Moshe of Slavita. 
163 leaves, fine copy, bluish high-quality paper with wide 
margins, good condition. Several detached leaves, slight 
moth damage on last leaves. Antique leather binding, 
without spine. 

Opening Price: $200

49. מחזורים ”קרבן אהרן“ - זיטומיר תרי“א
מרבי  לוי  מטה  פירושי  עם  אשכנז),  (נוסח  אהרן“  ”קרבן  מחזורים 
דפוס   .1851 תרי“א  זיטאמיר,  ”נהורא“.  סידור  מחבר  הלוי  אהרן 

האחים שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.
2 כרכים, חלק ראשון לימים נוראים וחלק שני לשלשה רגלים: קנט דף; 
[1], ג-קסד דף. כ- 26.5 ס“מ. נייר מתכהה, כתמי חלודה בנייר. מצב בינוני, 
מקוריות,  עור  כריכות  בעלים.  וחותמות  חתימות  מנותקים.  דפים  בלאי, 

פגועות ומנותקות.

+ 1 דף תפילות ”א-ל מלך“ ותשליך, שנדפס בנפרד.

פתיחה: $600

49. Machzorim “Korban Aharon” – 
Zhitomir, 1851
Machzorim “Korban Aharon” (Ashkenazi version), 
with Mateh Aharon commentary by Rabbi Aharon 
HaLevi author of “Nehora” prayer book. Zhitomir, 1851. 
Shapira Brothers Press, grandsons of Rabbi of Slavita. 
Two volumes, first section for High Holy Days and second 
section for Pesach, Shavuot and Sukkot: 159 leaves; [1], 
3-164 leaves. Approx. 26.5cm. Dark paper, foxing. Fair con-
dition, wear, detached leaves. Ownership stamps and signa-
tures. Original leather bindings, damaged and detached. 
Includes leaf of prayers of “Kel Melech” and Tashlich, 
printed separately. 

Opening Price: $600

50. מחזור לשלש רגלים - זיטומיר, תרי“ח
מחזור (חלק שני), שלש רגלים, כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומ־
עהרין. עם פירוש ועם עברי-טייטש. זיטאמיר, תרי“ח 1858. רישומי 

בעלות עתיקים.
קנב דף. 29 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמי שימוש. כריכת עור מקורית, 

מעוטרת ופגועה.

פתיחה: $300

50. Machzor for the Three Festivals – 
Zhitomir, 1858
Machzor (Volume 2), Three Festivals, according to the 
custom of Raszyn, Lithuania, Poland, Bohemia and 
Moravia. With commentary and Ivri-teitch. Zhitomir, 
1858. Ancient owners’ inscriptions.
152 leaves. 29cm. Good-fair condition, wear and usage 
stains. Original leather binding, decorated and damaged.

Opening Price: $300
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51. מחזור לכל השנה – זיטומיר, תרכ“ב
פיהם  פולין  כמנהג  רגלים,  ושלש  כפור  ויום  השנה  ראש  מן  מחזור, 
הרב  נכדי  דפוס   .1861 תרכ“ב  זיטאמיר,  ורייסין.  ליטא  ומעהרין 

מסלאוויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.
חדשה  עור  כריכת  שימוש.  כתמי  טוב-מאד,  מצב  ס“מ.  כ-19.5  עמ‘.   564

ומהודרת.

מהדורה נדירה.

פתיחה: $1000

51. Machzor for Whole Year – Zhitomir, 
1861
Machzor, for Rosh Hashana, Yom Kippur and the Three 
Festivals, according to the custom of Poland, Bohemia 
and Moravia, Lithuania and Raszyn. Zhitomir, 1861. 
Printed by the grandsons of the Slavita Rabbi, Rabbi 
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. 
564 pages. Approx. 19.5cm. Very good condition, usage 
stains. Fancy new leather binding. Rare edition.

Opening Price: $1000

52. Chok L’Yisrael – Zhitomir 1857
Chok L’Yisrael, with Yosef L’Chok (by the Chida), 
a whole set Bereshit-Devarim, Zhitomir, 1855-1857 
(Bereshit 1855, all the rest 1857). Printed by Rabbi 
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. First 
printing in Zhitomir of the Chok L’Yisrael chumashim, 
printed according to the Slavita edition 1832.
5 volumes, various sizes and conditions, good-fair, Vayikra 
is missing leaves 225-230, and Devarim is missing leaves 
220-229.

Opening Price: $400

52. חק לישראל - זיטומיר תרי“ז
שלם בראשית-דברים,  סט  לחק (מהחיד“א),  יוסף  עם  לישראל,  חק 
 .1855-57 תרי“ז)  השאר  תרט“ז,  (בראשית  תרט“ז-תרי“ז  זיטומיר, 
דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. הדפסה ראשונה 
מהדורת  עפ“י  שנעשתה  לישראל“,  ”חק  חומשי  של  בזיטומיר 

סלאוויטא תקצ“ב.
5 כרכים, גודל ומצב משתנים, טוב-בינוני, בכרך ויקרא חסרים דפים רכה-

רל, ובכרך דברים חסרים הדפים רכ-רכט.

53. שני כרכי משניות - זיטומירפתיחה: $400
ו“תוספות  תוי“ט  הרע“ב,  פירושי  עם  נזיקין,  סדר  1. משניות 
ועוד).  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  (חידושי  הוספות  עם  חדשים“ 
זיטומיר, תרי“א 1851. דפוס האחים מו“ה חנינא ליפא ומו“ה אריה 
חותמות  מסלאוויטא.  הרב  נכדי  שפירא  העשיל  יהושע  ומו“ה  ליב 
ביהמ“ד של האדמו“ר רבי אברהם מתתיהו שליט“א משטעפענעשט 

בעיר צפת. חסר דף אחרון.
ו“תוספות  תוי“ט  הרע“ב,  פירושי  עם  טהרות,  סדר  2. משניות 
ועוד).  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  (חידושי  הוספות  עם  חדשים“ 
מס־ הרב  נכד  שפירא  ליב  אריה  מו“ה  דפוס  תרי“ח 1858.  זיטומיר, 

לאוויטא. חתימות ”הק‘ ליב נייבערג“ [מצפת].

2 כרכים, כ-25 ס“מ. מצב בינוני. פגעי עש, כתמים. כריכות אחידות.

פתיחה: $200
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54. שלשה כרכי משניות - זיטומיר
האחים  דפוס   .1851 תרי“א  זיטומיר,  קדשים.  סדר  1. משניות, 
נכדי  העשיל,  יהושע  ורבי  ליב  אריה  רבי  ליפא  חנינא  רבי  שפירא, 
הרב מסלאוויטא. (מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, כריכת עור מקורית, 

מעוטרת ובלויה).

ליב  אריה  רבי  דפוס  תר“ך 1860.  זיטומיר,  נשים.  סדר  2. משניות, 
כריכת  וכתמים,  עש  פגעי  בינוני,  (מצב  מסלאוויטא.  הרב  נכד  שפירא 

עור מקורית, מעוטרת ופגועה).

ליב  אריה  רבי  דפוס  תר“ך 1860.  זיטומיר,  נזיקין.  סדר  3. משניות 
שפירא נכד הרב מסלאוויטא. (מצב טוב, כתמים. רישום בעלות ”שייך 

להר‘ חיים דוב טומארקין...“). 

3 כרכים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

53. Two Volumes of Mishnayot – Zhitomir
1. Mishnayot Seder Nezikin, with the commentary of 
Rabbi Ovadia of Bartenura, Tosfot Yom Tov and “Tosfot 
Chadashim” with appendices (Chidushei Rabbi Levi 
Yitzchak of Berdichev etc.). Zhitomir, 1851. Printed 
by the brothers Rabbi Chanina Lipa, Rabbi Aryeh Leib 
and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the 
Rabbi of Slavita. Stamps of the Beit Midrash of Rebbe 
Avraham Matityahu of Ştefăneşti in the city of Safed. 
Last leaf missing.
2. Mishnayot Seder Taharot, with commentary of 
Rabbi Ovadia of Bartenura, Tosfot Yom Tov and “Tosfot 
Chadashim” with appendices (Chidushei Rabbi Levi 
Yitzchak of Berdichev etc.). Zhitomir, 1858. Printed 
by Rabbi Aryeh Leib Shapira, grandson of the Rabbi of 
Slavita. Stamps “Leib Neiberg” [of Safed]. 
Two volumes, approx. 25cm. Fair condition. Moth 
damage, stains. Uniform bindings. 

Opening Price: $200

54. Three Volumes of Mishnayot – Zhitomir
1. Mishnayot, Seder Kodshim. Zhitomir, 1851. Shapira 
Brothers Printing, Rabbi Chanina Lipa, Rabbi Aryeh 
Leib and Rabbi Yehoshua Heshel, grandsons of the 
Rabbi of Slavita. (Good-fair condition. Stains and wear, 
original leather binding, decorated and worn). 
2. Mishnayot, Seder Nashim. Zhitomir, 1860. Printed 
by Rabbi Aryeh Leib Shapira grandson of the Rabbi of 
Slavita. (Fair condition, moth damage and stains, original 
leather binding, decorated and worn).
3. Mishnayot Seder Nezikin. Zhitomir, 1860. Printed 
by Rabbi Aryeh Leib Shapira grandson of the Rabbi 
of Slavita. (Good condition, stains. Owners’ inscriptions 
“Belongs to R’ Chaim Dov Tumarkin…”).
3 volumes, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

55. תלמוד ירושלמי - זיטומיר
סט שלם של תלמוד ירושלמי, זיטומיר, תר“ך- תרכ“ז (1860-1867). 
ליפא  חנינא  רבי  מסלאוויטא  הרב  נכדי  השותפים  האחים  הוצאת 

ורבי יהושע העשיל שפירא.
לסדר  ראשון  שער  חסר  ס“מ.  כ-37  כרכים.  בארבעה  החלקים  חמשת 
מועד א‘, (ששה שערים מתוך שבעה), מצב טוב, כריכות בלויות וקרועות.

פתיחה: $200

55. Jerusalem Talmud – Zhitomir 
Complete set of Jerusalem Talmud, Zhitomir, (1860-
1867). Publication of the partnership of the brothers, 
grandsons of the Rabbi of Slavita, Rabbi Chanina and 
Rabbi Yehoshua Heshel Shapira.
The five sections are in four volumes. Approx. 37cm. First 
title page missing for Seder Mo’ed 1, (six title pages out of 
seven), good condition, worn and torn bindings. 

Opening Price: $200
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56. שו“ע אורח חיים מגיני ארץ, חלק א‘ - זיטומיר, תרכ“א
א‘-תכ“ח.  סימנים  ראשון,  חלק  חיים  אורח  ערוך  שלחן  ארץ,  מגיני 
חנינא  מו“ה  מסלאוויטא  הרב  נכדי  דפוס   .1861 תרכ“א,  זיטומיר, 

ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 
חתימות, רישומים וחותמות של רבי משה רבילסקי (תרל“ז-תש“ד), 
בערים  ברבנות  כיהן  תרס“ח).  (אודסה  החיים“  עץ  ”סנסני  מחבר 
שונות בבסרביה ובעיר מולדתו קאזאטין (אוקראינה) על מקום אביו 
רבי ניסן. בשנת תרע“ג אב“ד אנגעני (רומניה) על מקום הרב יהודה 
לא“י  הוא  אף  עלה  תרפ“ו  בשנת  לא“י.  שעלה  פישמן-מיימון,  ליב 
ובצפת.  ביבנאל  כמורה  ושימש  לאבינרי  משפחתו  שם  את  החליף 
ברישומים שבספר שלפנינו רישום על היותו אב“ד קאזאטין ורישום 

נוסף ”ומי“ט אדר א‘ תרע“ג אב“ד אינגעני“.
פגעי-עש,  חלודה,  כתמי  בינוני,  מצב  ס“מ.  עמ‘. 35.5   444-305 ,302 ,[4]

בלאי ודפים מנותקים. בעיקר בכריכה. כריכת חצי-עור, עתיקה ופגועה.

חלק ב‘ של מהדורה זו נדפס בשנת תרכ“ה, ראה בפריט הבא.

פתיחה: $200

56. Shulchan Aruch Orach Chaim Meginei 
Eretz, Volume 1 – Zhitomir, 1861 
Meginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim, Volume 
1, Simanim 1-428. Zhitomir, 1861. Printed by the grand-
sons of the Slavita Rabbi: Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 
Yehoshua Heshel Shapira. Signatures, inscriptions and 
stamps of Rabbi Moshe Ravilsky (1877-1944), author 
of “Sansinei Etz HaChaim” (Odessa 1908). Served in 
the rabbinate of various cities in Basarabia and in his 
native city Kazatin (Ukraine) succeeding his father 
Rabbi Nissan. In 1913, served as Av Beit Di of Ungheni 
(Romania) after Rabbi Yehuda Leib Fishman-Maimon 
immigrated to Eretz Israel. In 1926, he also immigrated 
to Eretz Israel where he changed his name to Avineri 
and taught in Yavne’el and Safed. In the inscriptions 
in this book, there is one inscription about his being 
Av Beit Din of Kazatin and another “from the 19th of 
Adar 1913 Av Beit Din of Ungheni”.
[4], 302, 305-444 pages. 35.5cm. Fair condition, foxing, 
moth damage, wear and detached leaves. Particularly to 
the binding. Semi-leather binding, antique and damaged. 
The second volume of this edition was printed in 1864. 
See next item

Opening Price: $200

57. Shulchan Aruch Orach Chaim Meginei 
Eretz, Volume 2 – Zhitomir, 1864  
Meginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim Volume 
2 Simanim 429-697, with Pri Megadim. Zhitomir, 1864. 
Printed by the grandsons of the Rabbi of Slavita: Rabbi 
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira.
Stamps “Chevra Kinyan Sefarim, Me’Chevra Linat 
Tzedek, Frankfurt am Main”.
[2], 5-44, 49-136, 129-330; 200 pages. 38cm. Good-fair 
condition, wear and foxing. Semi-leather binding, antique 
and slightly damaged. 

Opening Price: $200

57. שו“ע אורח חיים מגיני ארץ, חלק ב‘ - זיטומיר, תרכ“ה 
תכ“ט-תרצ“ז,  סימנים  שני  חלק  חיים  אורח  ערוך  שלחן  ארץ,  מגיני 
עם פרי מגדים. זיטומיר, תרכ“ה, 1864. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא 

מו“ה חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 
חותמות ”חברה קנין ספרים, מחברה לינת הצדק, פרנקפורט א‘ מ‘“ 

[פרנקפורט א-מיין]. 
בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   38 עמ‘.   200  ;330-129  ,136-49  ,44-5  ,[2]

וכתמי חלודה. כריכת חצי-עור, עתיקה ומעט פגועה.

פתיחה: $200

58. Menorat HaMaor – Zhitomir, 1852 
Menorat HaMaor, by Rabbi Yitzchak Abuhav, with the 
commentary Nefesh Yehuda and translation to Yiddish-
teitch, Volume 1. Zhitomir, 1852. Printed by the broth-
ers Rabbi Chanina Lipa, Rabbi Aryeh Leib and Rabbi 
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the Rabbi of 
Slavita. 
Two sections, 10, 13-670 pages. 23.5cm. Good-fair condi-
tion, stains and moth damage. Fancy new leather binding. 

Opening Price: $200

58. מנורת המאור - זיטומיר, תרי“ב 1852
אבוהב, עם פירוש נפש יהודה  ספר מנורת המאור, מאת רבי יצחק 
ותרגום ליידיש-טייטש, חלק ראשון. זיטומיר, תרי“ב [1852]. דפוס 
שפירא,  העשל  יהושע  ורבי  ליב  אריה  רבי  ליפא  חנינא  רבי  האחים 

נכדי הרב מסלאוויטא. 
ופגעי  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   23.5 עמ‘.   13-670 ,10 שערים,  שני 

עש. כריכת עור חדשה מפוארת.

פתיחה: $200
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59. שבחי ירושלים – זיטומיר, תר“ך / גלגולי נשמות - לבוב, 
תרי“ט

ותפילות  תולדותיהם  צדיקים,  קברי  מקומות  ירושלים,  שבחי  ספר 
על הקברים, מאת רבי יעקב ברוך. זיטומיר, תר“ך 1859. בדפוס נכדי 

הרב מסלאוויטא.
[הרמ“ע]  עזריה  מנחם  רבי  מאת  נשמות,  גלגולי  ספר  עם:  כרוך 

מפאנו. לבוב, [תרי“ט] 1859.
60 עמ‘; [20] עמ‘. 15.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

60. אוסף מחזורים (עם נוסח ספרד) - דפוסי זיטומיר 
המאוחרים

אוסף מחזורים מדפוסי רבי יצחק משה באקשט ורבי אברהם שלום 
של  הדפוס  ובתי  המכונות  את  בערך,  תרכ“ו  בשנת  שקנו  שאדאוו, 
בני משפחת שפירא בזיטומיר, והמשיכו את הדפסת הספרים באותה 

מתכונת של הוצאה לאור.
• מחזור לראש השנה ויום הכפורים, ”עם כל המעלות טובות שהיו 
מחזור   • ביבליוגרפית  ידוע  לא  תרכ“ו 1866.  זיטאמיר,  בקודמים“, 
לראש השנה ויום הכפורים, כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעה־
רין, ”והצגנו סדר התפלה והשמ“ע על נוסח ספרד“. זיטאמיר, תרכ“ח 
עותקים)  (שני  שאדאוו.  שלום  אברהם  מוהר“ר  הרבני  דפוס   .1868
• כנ“ל, דפוס הרבני מהר“ר יצחק משה באקשט. זיטאמיר, תרל“א 
זיטאמיר,  באקשט.  משה  יצחק  מהר“ר  הרבני  דפוס  כנ“ל,   •  .1870

תרל“ד 1874.
חלקם  וקרעים.  בלאי  בינוניים,  מצבים  משתנה,  ומצב  גודל  כרכים,   5

נדירים ואינם רשומים בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $250

59. Shabechi Yerushalayim – Zhitomir, 1860 
/ Gilgulei Neshamot – Lvov 1859
Shabechi Yerushalayim, location of tzaddikim’s graves, 
history and prayers near their graves, by Rabbi Ya’akov 
Baruch. Zhitomir, 1859. Printed by the grandsons of the 
Rabbi of Slavita.
Bound with: Gilgulei Neshamot, by Rabbi Menachem 
Azarya [the Rama] of Pano. Lvov, 1859. 
60 pages; [20] pages. 15.5cm. Good-fair condition. Stains 
and wear. Worn binding.

Opening Price: $200

60. Collection of Machzorim (Nusach 
Sefard) – Later Zhitomir Printings
Collection of machzorim printed by Rabbi Yitzchak 
Moshe Bakst and Rabbi Avraham Shalom Shadow, who 
bought the Shapira family’s printing press in Zhitomir 
and continued printing books in the same publishing 
framework.
For complete list, see Hebrew description.
5 volumes, various sizes and conditions, fair condition, 
wear and tear. Some rare and not listed in the Bibliography 
Institute CD. 

Opening Price: $250

61. אוסף ספרים מדפוסי זיטומיר וסלאוויטא - חתימות
ו-רנג  דפים  חסר:  עותק  תקע“ה].  [סלאוויטא,  בראשית  זוהר   •
(במקור: [3], רנג, רנג-רנו, [8] דף). חתימה בכת“י עתיק: ”יעקב יוסף 
מקאליש“ - אולי חתימת האדמו“ר רבי יעקב יוסף אב“ד מאהילוב 
יצחק  רבי  וחתן  מטשרנוביץ  חיים  רבי  האדמו“ר  בן  תרכ“ו)  (נפטר 
מקאליש בנו של בעל ”דגל מחנה אפרים. • אור זרוע, פסקי רבינו 
יצחק מווינא. חלק ראשון ושני. מהדורה ראשונה. זיטומיר, תרכ“ב 
1862. • שו“ת מים חיים, ב‘ חלקים. רבי חיים כהן רפופורט. זיטומיר, 
בחתימת  מכתב  מודפס  כ“ז  סימן  א‘  (בחלק  עש  נקבי  תרי“ז 1857. 
הבעש“ט). • משניות, סדר מועד, זיטומיר, תר“ו 1846. משניות, סדר 
נשים. זיטומיר, תר“ז 1847. כריכות מקורית וחותמות של הגאון רבי 
צפת.  [מהעיר  טשערמיריוויצער“  פרידמאן  מאיר  שלמה  ”אלטיר 
מגדולי חסידי האדמו“ר רבי דוד משה מטשורטקוב, וחותנו של רבי 

עמרם בלויא (הראשון) מירושלים. מחבר ’בית שלמה‘ ג‘ חלקים]. 
5 ספרים, גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני.

פתיחה: $400

61. Collection of Books of Printings of 
Shapira Family in Zhitomir and Slavita  
For complete list, see Hebrew description.
Five books, various sizes and conditions, good to fair. 

Opening Price: $400
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62. אוסף שערי ספרים מדפוסי סלאוויטא-זיטומיר
שערי  ביניהם  סלאוויטא-זיטומיר.  מדפוסי  ספרים  שערי  אוסף 
סדר   •  .[1860] תר“ך  זיטומיר,  שבת,  תיקוני  סידור   • הספרים: 
מעמדות – סלאוויטא, תקפ“ו [1826]. • חק לישראל, ספר במדבר 
משניות,   • שאחריו).  הדף  (בתוספת  סלאוויטא, [תקצ“ב 1832].   –
סדר נזיקין – זיטומיר, תרי“ח 1857. (שני שערים קדמיים ודף ראשון 

ממסכת בבא קמא). כולל קטע שער של זוהר, סלאוויטא, ועוד.
מצב  משתנים.  ומצב  גודל  דף.   2  + שערים  קטעי  ו-3  שלמים,  שערים   4

בינוני-גרוע. 

פתיחה: $300

62. Collection of Title Pages of Books 
Printed in Slavita-Zhitomir
Collection of title pages of books printed in Slavita-
Zhitomir. Includes title pages of: • Siddur Tikunei 
Shabbat, Zhitomir, 1860. • Seder Ma’amadot – Slavita, 
1826. • Chok L’Yisrael, Sefer Bamidbar – Slavita, 1832. 
(With the addition of the next page). • Mishnayot, 
Seder Nezikin – Zhitomir, 1857. (Two front title pages 
and first leaf of Tractate Bava Kama). Includes a section 
of the title page of Zohar, Slavita, etc.
Four whole title pages, and three sections of title pages + two 
leaves. Various sizes and conditions. Fair-poor condition.

Opening Price: $300

63. אוסף ספרים מדפוסי רוסיה-פולין
תקס“ז (1807).  קאפוסט,  החלקים.  ב‘  סמ“ג,   - גדול  מצוות  ספר   •
 • מוואלוז‘ין.  חיים  ורבי  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הסכמות  עם 
טהרת הקודש, הנהגות על-פי קבלה ודברי מוסר, רבי בנימין וואלף. 
וחותמות  חתימות  וחסר.  פגום  עותק   .[1806] תקס“ו  בליזורקע, 
בעלים. הסכמת רבי אריה יהודא ליב סג“ל מוואליטשק ”הולך ונוסע 
ראשית   • שם.  הדפוס  בית  הקמת  עם  למדפיס  שנתנה  לאה“ק“, 
האר“י.  ערוך  שלחן   • פגום.  עותק   .(1816) תקע“ו  שקלוב,  חכמה, 
קאפוסט, תק“ע (1810). עותק פגום. • תקוני הזהר, קאפוסט, תק“ע 
כהן  אברהם  רבי  קבלה,  השמים,  שער   • אחרון.  דף  חסר   .(1810)
אירירה תלמיד רבי ישראל סרוג. דובנא, תקס“ד (1804). פגעי עש. 

6 ספרים, גודל ומצב משתנים, טוב-בינוני עד בינוני-גרוע.

פתיחה: $200

63. Collection of Books Printed in 
Russia-Poland
For complete list, see Hebrew description.
Six books, various sizes and conditions, good-fair to 
fair-poor.

Opening Price: $200
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65. קדושת לוי - הרובשוב תקע“ח 
ספר קדושת לוי על התורה. מהאדמו“ר רבינו לוי יצחק, אב“ד ור“מ 
שנדפסה  מהדורה   .[1818 תקע“ח  [הרובשוב,  בארדיטשוב.  דק“ק 

עפ“י המהדורה הראשונה שנדפסה בברדיטשוב ע“י בני המחבר.
מצב  ס“מ.   21 דף).  טו  כז,  עח,   ,[1] (במקור:  דף  יד  כז,  ג-עח,  חסר:  עותק 
בינוני, חיתוך דפים על גבול הטקסט, כתמים ובלאי במספר דפים. כריכת 

חצי-עור ישנה.

מדפוסי  מוסר“  ”שבט  ספר  של  וחסר  פגום  עותק  עם  כרוך 
רוסיה-פולין.

פתיחה: $200

66. דברי מנחם / דברי תורה / מנחם ציון 
מרימנוב.  מענדיל  מנחם  מרבי  תורה  דברי  מנחם,  דברי  1-2. ספר 
מפעלות  ספר:  עם  כרוך  ראשונה.  מהדורה   .1863 תרכ“ג  למברג, 

אלקים, זולקווא, תרכ“ה 1865.
למברג,  החסידות.  מגדולי  תורה  חידושי  תורה,  דברי  3-4. ספר 
עם:  כרוך  מזמיגראד).  פרידמאן  הירש  רבי  (חותמות  תרכ“ד 1864. 
ספר מנחם ציון, מרבי יחזקאל פאנעט בשם מורו ורבו רבי מענדיל 

מרימנוב. למברג, תרכ“ב 1862. מהדורה שלישית. 

4 ספרים ב-2 כרכים. גודל ומצב משתנים, מצבים טובים.

פתיחה: $200

65. Kedushat Levi – Hrubeshov, 1818
Kedushat Levi on the Torah. By the Rebbe Rabbi Levi 
Yitzchak, Av Beit Din and leader of the congregation of 
Berdichev. [Hrubeshov, 1818]. Edition printed in accor-
dance with first edition printed in Berdichev by sons of 
author. 
Incomplete copy: 3-78, 27, 14 leaves (originally: [1], 78, 27, 
15 leaves). 21cm. Fair condition, paper cut bordering on text, 
stains and wear on several leaves. Old semi-leather binding. 
Bound with incomplete and damaged copy of the book 
Shevet Mussar from the Russia-Poland printings. 

Opening Price: $200

64. אור המאיר – קוריץ תקנ“ח 
ומועדי  המגילות  התורה,  על  ורמזים  דרושים  המאיר,  אור  ספר 
השנה בדרך החסידות והקבלה. מהאדמו“ר רבי זאב וולף מזיטומיר. 
חלקים א-ג. [קאריץ, תקנ“ח 1798]. מהדורה ראשונה. עם הסכמות 

רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד.
המחבר  טוב.  שם  הבעל  בשם  דברים  ובו  החסידות  ספרי  מראשוני 
שנפטר בשנת תקנ“ח היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש, ומקו־
רבם ותלמידם של רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי נחום מטשרנוביל 

ורבי לוי יצחק מברדיטשוב.
שלשת החלקים כרוכים יחד: ד-נח, סא-פ, [2] דף; נב, נה-צח, קא-קכ דף; 
עש.  ונקבי  כתמים  בינוני-גרוע,  מצב  בהיר.  ירקרק  נייר  ס“מ.   20 דף.  סד 
נייר  הדבקות  ואחרונים,  ראשונים  ובדפים  בשער  חסרונות  עם  פגיעות 

שיקום. כריכה חדשה.

פתיחה: $1600

64. Or HaMeir – Koritz 1798
Or HaMeir, Chassidic and Kabbalistic allegories and 
interpretations on the Bible, the Megillot and the 
Festivals by Admor Rabbi Ze’ev Wolf of Zhitomir. 
Vol.1-3. [Koritz, 1798]. First edition. With approbations 
by Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev and more. 
One of the first books of Chassidut which mentions 
teachings of the Ba’al Shem Tov. The author, who passed 
away in 1798, was among the greatest disciples of the 
Maggid of Mezeritch, as well as being close to and a 
disciple of Rabbi Ya’akov Yosef of Polná, Rabbi Nachum 
of Chernobyl and Rabbi Yitzchak of Berditchev. 
All three volumes are bound together: 4-48, 61-80, [2] 
leaves; 52, 55-98, 101-120 leaves; 64 leaves. 20cm. Light 
greenish paper. Fair-poor condition, stains and moth 
holes. Damages affecting the title page, the first and last 
leaves, pasted restoration paper. Rebound.

Opening Price: $1600

ספרי חסידות
Hassidism
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66. Divrei Menachem / Divrei Torah / 
Menachem Zion
1-2. Divrei Menachem, Torah teachings by Rabbi 
Menachem Mendel of Riminov. Lemberg, 1863. First 
edition. Bound with the Mif’alot Elokim, Zolkow, 1865. 
3-4.  Divrei Torah, Torah novellae by leading Chasidic 
figures. Lemberg, 1864. (Stamped by Rabbi Hirsch 
Friedman of Zmigrad). Bound with the Menachem 
Zion by Rabbi Yechezkel Panet on behalf of his teacher 
Rabbi Mendel of Riminov. Lemberg, 1862. Third edition.
Four books in two volumes. Various sizes and good condition.

Opening Price: $200

67. עטרת ישראל, זיטומיר - ספר סגולה
ספר עטרת ישראל, מהאדמו“ר המגיד רבי ישראל מבאהפאלי. זיטו־
מיר, תרכ“ז 1867. מהדורה ראשונה. עם הסכמת קרובו של המחבר, 
המחבר  הרב  גדולת  על  הכותב  מטשרנאביל,  אהרן  רבי  האדמו“ר 
קדוש  אלוקים  האיש  האדמו“ר  מאבי  שמעתי  וכי  ידעתי  וספרו ”כי 
זי“ע לפארו בתפארת תהילה כאחד מבני עליה, ובכן מצוה להדפיסם 
להגדיל תורה ולהאדירה“. הוא מברך את המוציאים לאור, כי זכותו 
ועל  המדפיסים  ועל  ”עליהם  תגן  הקדוש,  המגיד  הרב  המחבר  של 

הקונים ספר הזה, ייטיב ה‘ להם ברו“ג בגוף ונפש ומאוד, אכי“ר“. 
רישומים וחתימות בעלים של רבי אהרן פרוש (נכד רבי שלמה זלמן) 

מקאפוסט.
המחבר רבי ישראל מבופולי (נפטר תר“ט, אנצי‘ לחסידות, ב‘, עמ‘ 
מובאים  זה  בספרו  מטשרנוביל.  נחום  רבי  של  בתו  בן  תקיב-תקיג) 
דברים בשם סבו רבי נחום מטשרנוביל וגיסו רבי שלום שכנא אבי 

רבי ישראל מרוז‘ין.
משוקמות  פגיעות  פגעי-עש,  כתמים,  בינוני,  מצב  ס“מ.   20.5 דף.  ע   ,[2]

בדף השער. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

68. Arvei Nachal – Sudilkovo, 1825 – First 
Edition
Arvei Nachal, a wonderful work on the Torah, by 
Rabbi David Shlomo Eibeschitz Av Beit Din of 
Sorocza. Sudilkovo, [between 1825-1836]. First edition. 
Unidentified signatures on leaf margins. 
First edition of a basic book on Chassidism. Its 
author, Rabbi David Shlomo Eibeschitz (1855-1914, 
Encyclopedia L’Chassidut, 1, pages 501-503), a great 
Chassidic leader and rabbi, Rabbi of Sorocza. In 1809, 
immigrated to Eretz Israel, to Safed, where he is buried. 
In his approbation, his relative Rabbi Levi Yitzchak of 
Berdichev writes about him “sharp and proficient in 
Torah like one of the Rishonim and all his deeds are for 
the sake of Heaven”. He wrote many works, including 
his famous halachic book Levushei Srad.
[2], 98, 168 (title page and last leaf missing). 21cm. Good 
condition, stains. Several leaves in fair-poor condition 
[moth marks, glued paper and text damage].

Opening Price: $250

68. ספר ערבי נחל - סדילקוב, תקפ“ו - מהדורה ראשונה
ספר ערבי נחל, חיבור נפלא על התורה, מאת רבי דוד שלמה אייב־
 .[1825-1836 תקפ“ה-תקפ“ו  [בין  סדילקוב,  סראקא.  אב“ד  שיץ 

מהדורה ראשונה. חתימות לא מזוהות בשולי הדפים.
מהדורה ראשונה של אחד מספרי היסוד של החסידות. מחברו הגאון 

67. Ateret Yisrael, Zhitomir – Segula Book 
Sefer Ateret Yisrael, by Rabbi Yisrael of Bohopol. 
Zhitomir, 1867. First edition. Contains approbation 
of author’s relative, Rabbi Aharon of Chernobyl, who 
praises the author and his book. He blesses the publish-
ers, that the merit of the author should “protect them 
and the printers and the purchasers of this book”.
Ownership signatures and notations of Rabbi Aharon 
Porush (grandson of Rabbi Shlomo Zalman) of Kapust. 
The author Rabbi Yisrael of Bohopol (passed away in 
1849, Encyclopedia of Hassidism, 2, pages 512-513) son 
of the daughter of Rabbi Nachum of Chernobyl. This 
book contains sayings in the name of his grandfather, 
Rabbi Nachum of Chernobyl, and his brother-in-law, 
Rabbi Shalom Shachna, father of Rabbi Yisrael of Ruzhin. 
[2], 70 leaves. 20.5cm. Fair condition, stains, moth 
damage, restored damage on title page. New binding. 

Opening Price: $400

הקדוש רבי דוד שלמה אייבשיץ (תקט“ו-תקע“ד, אנצי לחסידות, א‘, 
סורוקה.  אב“ד  ההוראה,  וגדולי  החסידות  מגדולי  תקא-תקג),  עמ‘ 
בשנת תקס“ט עלה לארץ ישראל, לעיה“ק צפת, ושם מנוחתו כבוד. 
קרובו רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה ”חריף ובקי 
בחדרי תורה כחד מן קמאי וכל מעשיו לשם שמים“. כתב חיבורים 

רבים, ביניהם חיבורו ההלכתי המפורסם ”לבושי שרד“.
[2], צח, קסח (חסרים: דף השער ודף אחרון). 21 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 
מספר דפים במצב בינוני-גרוע [סימני עש, הדבקת נייר ופגיעה בטקסט]. 

פתיחה: $250
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69. ספר דרך חיים ותוכחת מוסר - יאס, תרי“ט - וואריאנט
לבו  שכובשים  כיבושין  דברי  השכל,  מוסר  ותוכחת  חיים  דרך  ספר 
בער  דוב  רבי  האדמו“ר  מאת  שבשמים,  לאביו  ומקרבים  אדם  של 

שניאורסון [האדמו“ר האמצעי מחב“ד]. יאסי, תרי“ט [1859]. 
עם  ביבליוגרפית,  ידועים  לא  דפים  שני  הספר  בסוף  וואריאנט. 

רשימת חותמים [פרענומראנטן] מערי רומניה.
[1], קמח, [3] דף. 19 ס“מ. מצב טוב. כתמים, מעט נקבי עש.

פתיחה: $300

69. Derech Chaim V’Tochachat Mussar – 
Iaşi, 1859 – Variant
Derech Chaim V’Tochachat Mussar Haskel, words that 
conquer man’s heart and bring him near to his Father 
in Heaven, by Rabbi Dov Ber Schneerson [the middle 
Rebbe of Lubavitch]. Iaşi, 1859.
Variant. At the end of the book, two leaves bibliographi-
cally unknown, with a list of signatures of people from 
Romanian cities. 
[1], 148, [3] leaves. 19cm. Good condition. Stains, few 
moth holes. 

Opening Price: $300

70. ספר אור ישראל / ספר אילה שלוחה 
[המגיד]  ישראל  רבי  מאת  הזוהר,  תיקוני  ביאור  ישראל,  אור  ספר 
שערים.  שני  יחידה.  מהדורה   .1862 תרכ“ב  טשרנוביץ,  מקאזניץ. 

הסכמת האדמו“ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. 
[בראשית-תרומה],  התורה  על  חסידות  מאמרי  שלוחה,  אילה  ספר 

מאת רבי נפתלי מרופשיץ. לבוב, תרכ“ג 1862. מהדורה ראשונה.
ברוך [מרוטנבורג].  בר  מהרם  ותשובות  שאלות  הספר:  עם  כרוכים 

[לבוב], תר“כ [1860].
חתימות הרב ”רפאל פאקער“ (מיאסי?), חותמות רבי ”מרדכי יהודה 

שלמה זלמן וויזניצער אב“ד דקה“י אראד“.
בינוני.  מצב  אחיד).  לא  דפים  (חיתוך  ס“מ   23 משתנית.  דפים  ספירת 
(דפים  ישראל  אור  בספר  הכריכה).  במקום  (בעיקר  עש  סימני  כתמים. 

מט-נ): קרעים משוקמים עם חסרון טקסט. כריכה פגומה.

פתיחה: $500

70. Sefer Ohr Yisrael / Sefer Ayala 
Shelucha 
Sefer Ohr Yisrael, commentary on Tikunei HaZohar, 
by Rabbi Yisrael [the Maggid] of Koznitz. Chernovtsy, 
1862. Only edition. Two title pages. Approbation of 
Rebbe Rabbi Avraham Ya’akov of Sadigura.
Sefer Ayala Shelucha, Chassidic articles on the Torah 
[Bereshit-Teruma], by Rabbi Naftali of Ropczyce. Lvov, 
1862. First edition. 
Bound together with the book: She’elot U’Tshuvot 
Maharam Bar Baruch [of Rotenberg]. [Lvov], [1860]. 
Ink-stamps of Rabbi “Raphael Packer (of Iaşi?), ink-
stamps of Rabbi “Mordechai Yehudah Shlomo Zalman 
Vizhnitzer Av Beit Din of Arad”. 
Varying pagination. 23cm (paper cut not uniform). Fair 
condition. Stains. Moth stains (especially on area of bind-
ing). Ohr Yisrael book (leaves 49-50): restored tears with 
omission to text. Damaged binding. 

Opening Price: $500
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71. שרף פרי עץ חיים – טשרנוביץ תרכ“ו
ספר שרף פרי עץ חיים, ביאורים והגהות קבליות לספר ”עץ חיים“ 
אב“ד  שוהם  דן  בן  משה  מרבי  ז“ל.  האר“י  של  נוספים  ולכתבים 

דולינא. טשרנוביץ, תרכ“ו 1866. מהדורה ראשונה. 
אברהם  רבי  מסדיגורה,  פרידמן  יעקב  אברהם  רבי  הסכמות  עם 

יהושע העשיל מאפטא, רבי חיים הלברשטאם מצאנז ועוד. 
המחבר מתלמידיו הצעירים של הבעל שם טוב. היה גם תלמיד של 

מחותנו האדמו“ר רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. 
מהמפת־ דפים  שני  חסרים  במקור,  דף  קמט  (מתוך  דף  פג-קמז  פג,   ,[5]

חות), 27.5 ס“מ. מצב בינוני, קרעים בדף השער. דפים ראשונים מקומטים. 
(הוסיאטין)  הושאטין  דחסידי  ה“קלויז“  של  חותמות  בעלים.  חתימות 

בעיר פרעמישלא (פשמישל). כריכה לא מקורית מנותקת.

פתיחה: $200

71. Saraf Pri Etz Chaim – Chernovtsy 1866
Saraf Pri Etz Chaim, Kabbalistic commentaries and 
glosses to the book “Etz Chaim” as well as additional 
writings of the Ari. By Rabbi Moshe ben Dan Shoham, 
Av Beit Din of Dolinna. Chernovtsy, 1866. First edition.
Includes approbations of Rabbi Avraham Ya’akov 
Friedman of Sadgora, Rabbi Avraham Yehoshua Heshel 
of Opatow, Rabbi Chaim Halberstam of Sanz, and more.
Author was among the Ba’al Shem Tov’s younger dis-
ciples. Was also disciple of his in-law, Rabbi Yechiel 
Michel of Zolochev.
[5], 83-147 leaves (of 149 original leaves, two index leaves 
missing), 27.5cm. Fair condition, tears on title page. First 
leaves creased. Ownership signatures. Ink-stamps of the 
“kloiz” of Husiatyn Chassidim in city of Przemyśl. Non-
original detached binding. 

Opening Price: $200

72. נר ישראל / קדושת לוי על פרקי אבות 
1. ספר נר ישראל, ליקוטי רב האי גאון, עם ביאור מהמגיד מקוזניץ 
וליקוטים מרבי פנחס מקוריץ. (ווילנא) [למברג, ת“ר בערך 1840]. 

מברדיטשוב,  יצחק  לוי  מרבי  אבות,  פרקי  על  לוי,  קדושת  2. ספר 
[תרכ“ב  למברג,  מקוזניץ,  המגיד  תלמידו  מגנזי  כת“י  עפ“י  נדפס 

1862]. מהדורה ראשונה.

הספרים כרוכים יחד: [2], כד דף; ח דף. 24 ס“מ. מצב בינוני, בלאי ונקבי 
עש. כריכה עתיקה, בלויה.

פתיחה: $600

72. Ner Yisrael / Kedushat Levi on Pirkei 
Avot
1. Ner Yisrael, compilations of Rav Hai Gaon, with 
commentary by the Maggid of Kozienice and compila-
tions from Rabbi Pinchas of Koritz. (Vilna) [Lemberg, 
c. 1840].
2. Kedushat Levi, on Pirkei Avot, by Rabbi Levi 
Yitzchak of Berdichev, printed according to the manu-
script of his disciple the Maggid of Kozienice, Lemberg, 
[1862]. First edition.
The books are bound together: [2], 24 leaves; 8 leaves. 
24cm. Fair condition, wear and moth holes. Antique bind-
ing, worn.

Opening Price: $600

73. תורת חיים – עם הגהות האדמו“ר רבי מנדל האגער
 1855 לבוב  מקוסוב.  חיים  רבי  האדמו“ר  מאת  חיים“.  ”תורת  ספר 

[תרט“ו]. מהדורה ראשונה. 
”אשר כתב בכתב יד קדשו... הרב הצדיק המפורסם בוצינא קדישא 
מענדיל  מנחם  רבי  הצדיק...  הרב  בן  מקוסוב,  חיים  רבי  האדמו“ר 
מקאסוב. זכותם יגן עלינו“, (מתוך נוסח השער). חותמות בלועזית 
האחרונים  בעמודים  מזאבלטוב.  האדמו“ר  האגער  מנדל  רבי  של 
דברי  ”להבינך  מנדל  רבי  של  קדשו  יד  בכתב  קבלה  בעניני  הגהות 
דודי זקני הק‘ זצ“ל בכאן...“. (כתב היד זהה לחלוטין לצילום מכתב 
 –  59-60 עמ‘  ב‘  גליציה,  לחכמי  באנציקלופדיה  המופיע  קדשו  יד 

ראה חומר מצורף). 
יעקב  רבי  של  יחידו  בנו  (ת“ר-תר“ע),  האגער  מנדל  רבי  האדמו“ר 
חיים  רבי  המחבר  של  (אחיו  מזבלטוב  דוד  רבי  של  בנו  מזבלטוב, 

מקוסוב – מאבות שושלת וויזניץ).
[1], ה-לט, ז דף. 24 ס“מ. שוליים רחבים. מצב טוב, כתמים וכתמי חלודה. 

חתימת בעלים ”שמואל ---“. כריכה חדשה מהודרת.

ברוב  החסרים  הטעות,  ולוח  השמטות  של  נוספים  דף   2 ללא 
הטפסים, ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0137870.

פתיחה: $500

7273



36 | דצמבר 2011

74. משכנות הרועים - שו“ת והספדים
ספר משכנות הרועים, חלק א‘: שו“ת וחידושים. חלק ב‘ כולל שלושה 
שערים נפרדים: ”עת דודים“, ”עת מצוא“ ו“עת שלום“ - הספדים על 
רבי  ואחיו  מסטרעטין  אברהם  רבי  והאדמורי“ם  גליציה  רבני  גדולי 
אליעזר מאזיפאלא; הספד על האדמו“ר רבי שלום מבעלז. למברג, 

(תרכ“ה) 1865. 
(תקצ“ד-  היבנר  מיכל  יחיאל  רבי  החסיד  הגאון  של  הראשון  ספרו 
מקושר  היה  מופלג,  גאון  סטאניסלאב,  גליל  ניזנוב  אב“ד  תרס“ז) 
רבי  אצל  גם  היה  ובעלז.  וויזניץ  פרימשלן,  סטרטין,  לאדמו“רי 
הרבה  הספיד  ובניו.  מצאנז  חיים  רבי  ואצל  ובניו  מרוזין  ישראל 
מגאוני ואדמו“רי דורו. חיבר ספרים רבים: ”נחלה לישראל“, ”שער 

בת רבים“, ”הדרת קודש“, ”שו“ת הד“ר“ ועוד. 
[3], צ דף; [1] כא דף; [1] כה דף. 24 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. חתימת 

בעלים ”שמואל ---“. כריכה חדשה מהודרת. 

נדיר מאד. הספר נדפס קונטרסים קונטרסים בכמה מאות עותקים. 
(אנצי‘ גליציה, ב‘, עמ‘ 376).

פתיחה: $250

75. דעת קדושים - בוטאשטש - לבוב תרל“א 
ספר דעת קדושים, על שו“ע יורה דעה, הלכות שחיטות וטריפות, 
מרבי אברהם דוד אב“ד בוטאשטש, עם גדולי הקודש. לבוב, תרל“א 

1871. מהדורה ראשונה.
(תקל“א-תר“א,  מבוטשאטש  ווארמאן  דוד  אברהם  רבי  האדמו“ר 
אנצי‘ לחסידות, א‘, עמ‘ סח-עב), תלמיד רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
אב“ד יאזלוביץ ובוטשאטש, פוסק ומקובל, מגדולי גאוני דורו, בעל 

”אשל אברהם“ וספרים רבים.
ומעט  עש  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   34.5 דף.  לא  לד-קמו,  כ,  לג,   ,[2]

בלאי. כריכת חצי-עור מנותקת.

פתיחה: $350

74. Mishkenot HaRo’im – Responsa and 
Eulogies
Mishkenot HaRo’im, Volume 1: Responsa and Novella. 
Volume 2 contains three separate sections: “Et Dodim”, 
“Et Metzo” and “Et Shalom” – eulogies on leading rabbis 
of Galicia and on the Rebbes Avraham of Stretin and 
his brother Rebbe Eliezer of Azipoli; eulogy on Rebbe 
Shalom of Belz. Lemberg, 1865.
First book of Rabbi Yechiel Michel Hibner (1834-1907) 
Av Beit Din of Nizhnov in the Stanislav region, an out-
standing Torah genius, in contact with the Rebbes of 
Stretin, Premishlan, Vizhnitz and Belz. Also spent time 
with Rabbi Yisrael of Ruzhin and his sons and Rabbi 
Chaim of Sanz and his sons. Eulogized many of the 
Torah geniuses and Rebbes of his generation. Authored 
many books: “Nachala L’Yisrael”, “Sha’ar Bat Rabim”, 
“Hadrat Kodesh”, “Hadar Responsa” etc.
[3], 90 leaves; [1] 21 leaves; [1] 25 leaves. 24cm. Good con-
dition, few stains. Owner’s signature “Shmuel ---”. Fancy 
new binding. 
Very rare. The book is printed in booklets, numbering 
a few hundred copies. (Encyclopedia Galicia, Volume 2, 
page 376). 

Opening Price: $250

75. Da’at Kedoshim – Buchach – Lvov, 1871 
Sefer Da’at Kedoshim, on Shulchan Aruch Yoreh De’ah, 
laws of slaughtering and non-kosher animals, by Rabbi 
Avraham David, Av Beit Din of Buchach, with Gidulei 
HaKodesh. Lvov, 1871. First edition. 
The Rebbe Rabbi Avraham David Warman of Buchach 
(1771-1841, Encyclopedia of Hassidism, I, pp.68-72), 
disciple of Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev, Av Beit 
Din of Yazlovets and Buchach, rabbinical authority and 
Kabbalist, among the geniuses of his generation, author 
of “Eshel Avraham” and many other books. 
[2], 33, 20, 34-146, 31 leaves. 34.5cm. Good-fair condition, 
moth damage and some wear. Detached semi-leather binding. 

Opening Price: $350

73. Torat Chaim - With Glosses by Rebbe 
Mendel Hager
Sefer Torat Cham by Rebbe Chaim of Kosov. Lvov 1855. 
First edition.
“Written in his own holy handwriting… the re-
nowned Tzaddik Rebbe Chaim of Kosov, son of Rabbi 
Yitzchak… Rabbi Menachem Mendel of Kosov” (from 
the title page). Stamps in foreign language of Rabbi 
Mendel Hager Rebbe of Zablutov. Last pages have 
glosses on Kabbalistic topics in Rabbi Mendel’s own 
handwriting. (Handwriting is identical to his hand-
writing which appears in the Encyclopedia L’Chachmei 
Galicia, Volume 2, pages 59-60 - see attached material).
Rebbe Mendel Hager (1840-1910), only son of Rabbi 
Ya’akov of Zablutov, son of Rabbi David of Zablutov 
(brother of author Rabbi Chaim of Kosov - a founder of 
the Vizhnitz dynasty).
[1], 5-39, 7 leaves. 24cm. Wide margins. Good condition, 
stains and foxing. Owner’s signature “Shmuel ---”. Fancy 
new binding.
Without 2 additional leaves of omissions and table of 
mistakes, missing from most copies, see Bibliography 
Institute CD Listing 0137870.

Opening Price: $500
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76. אוסף ספרי חסידות שונים
טשערנאוויץ,  מפולנאה,  מוכיח  ליב  אריה  מרבי  אריה,  קול  ספר   •
תרכ“ב 1862. • ספר ליקוטי צבי, רבי צבי הירש הורוויץ מזאלוזיץ. 
מאמר   • יחידה.  מהדורה  ראשון,  דפוס   .1862 תרכ“ב  זאלקאווא, 
פתיל תכלת, והוא חלק שני למאמר ”שפוני טמוני חול“ על אפשרות 
מציאת התכלת בזמן הזה. מהאדמו“ר רבי גרשון חנוך ליינר מראדזין-
איזביצא. ווארשא, תרמ“ח 1888. מהדורה ראשונה. כרוך עם מאמר 
ספר   • שניה.  מהדורה   .1887 תרמ“ז  ווארשא,  חול,  טמוני  שפוני 
לימודי אצילות, פירוש ממהרח“ו על ספרא דצניעותא, שנדפס עפ“י 
כתבי יד מבית רבי משה מפשוורסק ורבי שלום מבעלז. מונקאטש, 
תרנ“ז 1897. כרוך עם עותק חסר של ספר זהרי חמה, פירוש מרבי 
אברהם אזולאי על הזוהר, בראשית-שמות, מונקאטש, תרמ“א 1881. 
וחותמת  פעטראווא“  דומ“ץ  עפשטיין  אייזיק  ”יצחק  רבי  חותמות 
שליט“א  לייבוש  הה“צ  בן  הלברשטאם,  הירש  ”צבי  רבי  האדמו“ר 
בסאטמר,  אדמו“ר  [תרמ“ה-תש“ד,  סאטמאר“  חופק“ק  מטארנא, 
נכדו של רבי יחזקאל משינווא]. הקדשה בכת“י וחתימת רבי ”אליהו 
הרבנים  אוצר  תש“ה,  בשואה  נספה  בסאטמר,  [דומ“ץ  לייכטאג“ 
יערוסלב,  מדזיקוב.  הורוויץ  מאיר  רבי  נועם,  אמרי  ספר   •  [2144
תרס“ז 1907. (הקדשה בכת“י וחתימת רבי ”עקיבא דריממער“, ראה 
אודותיו חומר מצורף). • ספר דרך אמת, רבי משולם פייביש מזבע־
ריז. ווארשא, תרמ“ט 1889. כרוך עם הספרים: זאת זכרון, מהחוזה 
מלובלין. ווארשא, תרמ“ג 1883. פתגמין קדישין, מגדולי החסידות. 
יורה  על  דאברהם,  צלותא   • ראשון.  דפוס   ,1886 תרמ“ו  ווארשא, 
דעה, מרבי אברהם אב“ד פלאוונא. פיעטרקוב, תרע“א 1911, דפוס 
ראשון. כרוך עם ספר צלותא דאברהם על התורה, חלק שני. פיעט־
רקוב, תרע“א 1911. • אגרות קודש, מהמגיד ממעזריטש ותלמידיו. 
מעשיות  סיפורי  מלכו,  ישועות  מגדיל   •  .(1933) תרצ“ג  ירושלים, 
בארניב.  אב“ד  הורביץ  שמחה  אברהם  רבי  מפי  החסידות,  מגדולי 

ירושלים, תשט“ו (1955).
סה“כ כ-14 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

76. Collection of Various Books of 
Chassidism  
For complete list, see Hebrew description.
Total of approx. 14 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

77. Collection of Various Books of 
Chassidism
For complete list, see Hebrew description.
Seven volumes, various sizes and conditions. Good-fair 
condition.

Opening Price: $250

77. אוסף ספרי חסידות שונים
מלוב־ החוזה  (תלמיד  מסוקולוב  הירש  צבי  רבי  הצרופה,  אמרת   •
לין). לבוב (למברג), תרל“ב 1872. מהדורה ראשונה. (חתימות, רישו־
מים והקדשות בכת“י) • אור תורה, רמזי תורה מהמגיד ממזריטש, 
”כמש“נ מקדם בסלאוויטא“ [וורשא? תר“ל בערך]. עם מכתב רבינו 
דוב בער ממעזריטש לרבי ליב שרה‘ס. • שלחן ערוך, להרב מלאדי, 
רבות  (חותמות   .1864 תרכ“ד  שטעטין,  יחד.  כרוכים  ג-ו  חלקים 
ה“נחלת  חתן  מדוברובנא,  הרב  הורוויץ  חיים  שאול  רבי  הגאון  של 
דוד“). • נועם אלימלך, מונקאטש, תרנ“ן, 1940. • אמרי קדוש, רבי 
עקבותא   •  .[  1943 בערך  [תש“ג  סעקעלהיד,  מסטרעליסק.  אורי 
דמשיחא, מעניני ביאת משיח צדקנו. קליינווארדיין, [תרצ“ט 1939], 
עם ההסכמה הנדירה של הרב מפאפא. • נועם הלבבות, ”מבעהמ“ח 
[תרצ“ד  סאטו-מארע,  ראטה].  אהרן  [רבי  הטהור“  שולחן  ספר 

 .[?1934
7 ספרים, גודל ומצב משתנים. מצבים טוב עד בינוני.

פתיחה: $250

78. Nine Books of Chassidut 
For complete list, see Hebrew description.
Nine books and booklets in total, good to good-fair 
condition.

Opening Price: $300

78. תשעה ספרי חסידות
• דעת קדושים, הלכות שחיטה, מהאדמו“ר רבי אברהם דוד מבו־
חיים  רבי  מהאדמו“ר  חיים,  תורת   • תר“ם 1880.  למברג,  טאטאש. 
מקוסוב. גראסווארדיין, [תרפ“ז 1927]. • עמק החכמה, מהאדמו“ר 
רבי מרדכי דוב מהורונסטייפול, סאטמר, תפר“ח (1928). (כרוך עם 
ספר תורת נתנאל, מונקאטש, תרס“ב). • אורח לצדיק, מהאדמו“ר 
אמרי   •  .1940 ת“ש  קליינווארדיין,  מליזנסק.  ליפא  אליעזר  רבי 
יוסף, דברים. מהאדמו“ר רבי יוסף מאיר מספינקא, סעאיני, תרפ“ז 
סיגעט,  מספינקא.  מאיר  יוסף  רבי  תולדות  יוסף,  פאר   •  .(1927)
ו“סדר  והודאות“  ברכות  ”קונטרס  עם:  כרוך   •  [1935 [תרצ“ה 
תרצ“ה  סטמר,  מספינקא.  מאיר  יוסף  רבי  האדמו“ר  עפ“י  הקפות“ 
של  סטריאוטיפי  דפוס  [תר“פ?,  וורשא,  נחל,  ערבי   •  .(1935)
אביש  ”אברהם  רבי  האדמו“ר  של  חותמת   .[1912 וורשא  מהדורת 
בן  תש“א),  בשואה  (תרנ“ד-נספה  נאסויד“  החופ“ק  האלבערשטאם 
האדמו“ר רבי סיני מזמיגרוד. • תיקון הכללי, עם תפילות מ“ישמח 
משה“ ו“ייטב לב“. סינער-וואראהל (סעאיני Seini), תש“ב (1942). 
אות  קונטרס  עם  הכללי,  תקון   • ביבליוגרפית.  ידועה  לא  מהדורה 

ברית [ירושלים, תשי“ג?]. 
סה“כ 9 כרכים וחוברות, גודל ומצב משתנים, טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $300
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80. משניות קומרנא – סדר זרעים
משניות סדר זרעים, עם פירושי האדמו“ר רבי יצחק יהודה אייזיק 
מקומרנא. למברג, (תרכ“ב) 1862. הדפסה שניה של המהדורה הרא־
שונה, [ההבדל בין שתי המהדורות רק בדף השער]. חתימות שונות 

וחותמות בעלות.
[5], צז, כו, צב, [1] דף. 29 ס“מ. מצב משתנה, מצב טוב-בינוני, פגעי בלאי 
וקרעים קלים. קרעים חסרים בשער ובדף 2. כריכת חצי-עור, בלויה מאד.

פתיחה: $200

81. דרכי החיים – העותק של האדמו“ר רבי אהרן רוקח 
מדוברומיל

שו“ת  מלאדי,  הרב  ושו“ע  חיים  אורח  שו“ע  על  החיים,  דרכי  ספר 
ודרושי חסידות, מאת רבי יוסף אב“ד טשעהרין. פיעטרקוב, תרמ“ד 
(רבי  טברסקי  משפחת  אדמור“י  הסכמות  יחידה.  מהדורה   .1883
מרדכי  רבי  מקאריב,  יצחק  יעקב  רבי  ובניו,  מרחמסטריווקא  יוחנן 

דוב מהורונוסטיפול, רבי אפרים מרגליות אב“ד מאציב ועוד).
רישומים בכת“י שהספר שייך להאדמו“ר רבי אהרן רוקח מדוברו־
מיל – בנו של רבי יהודה זונדל האדמו“ר מאוחאן, (בנו של האדמו“ר 
האדמו“ר  קרוב-משפחתו  של  בעלות  חותמות  מבעלז).  שלום  רבי 
חידושי  רישום  מפרזמישל.  רוקח  אברהם  ברוך  רבי  מפרמישלא, 

תורה בכת“י.
256 עמ‘, 26 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

80. Mishnayot Komarna – Seder Zera’im
Mishnayot Seder Zera’im, with a commentary by 
Admor Rabbi Yitzchak Yehuda Isaac of Komarna. 
Lemberg, 1862. Second print of the first edition, [the 
title page is the only difference between the two]. 
Various signatures and owners’ ink-stamps.
[5], 97, 26, 92, [1] leaf. 29cm. Varying good-fair condition, 
wear damage and light tears. Tears affecting the text on 
the title page and leaf 2. Semi-leather, very worn binding.

Opening Price: $200

81. Darkei HaChaim – Copy of Rebbe 
Aharon Rokeach of Dobromil
Darkei HaChaim, on Shulchan Aruch Orach Chaim 
and Shulchan Aruch Harav of Liadi, responsa and 
Chassidic homiletics, by Rabbi Yosef Av Beit Din of 
Cherin. Piotrkow, 1883. Only edition. Approbations by 
the Twersky Rebbes (Rabbi Yochanan of Rachmistrivka 
and his sons, Rabbi Ya’akov Yitzchak of Khyriv, 
Rabbi Mordechai Dov of Hornostaipil, Rabbi Efraim 
Margaliot Av Beit Din of Maziv etc.).
Handwritten inscriptions that the book belongs to 
Rebbe Aharon Rokeach of Dobromil – son of Rabbi 
Yehuda Zundel Rebbe of Uchanie, (son of Rebbe Shalom 
of Belz). Owners’ stamps of his relative the Rebbe of 
Przemyśl, Rabbi Baruch Avraham Rokeach of Przemyśl. 
Handwritten Torah novellae.
256 pages, 26cm. Good condition, stains. Worn binding.

Opening Price: $200

79. אוסף ספרי חסידות
תרל“ו  זיטומיר,  החסידות.  מגדולי  ליקוטים  ישרות,  1-3. הנהגות 
הספר  קוני  את  המברך  מטשרנוביל  אהרן  רבי  הסכמת   .(1876)
בברכת ”תבא עליהם ברכה להטיבם ברו“ג בבחומ“ז רוויחא אכי“ר“. 
• כרוך עם: ספר צוואות ודרך טובים, עם אגרת מרב משפיטווקע 
ישראל,  נשמת  רוממות   •  .1875 תרל“ה  זיטומיר,  שונות.  ותפילות 

יוזעפאף, תרל“ג 1873. 
מקוזניץ  המגיד  של  והקפות  אושפיזין  סדר  שלום,  4-6. סוכת 
 ,1891 ווארשא,  לסוכות.  ולימוד  תפילות  מצאנז,  חיים“  וה“דברי 
לא  מהדורה  שזו  כנראה   ,1898 משנת  צנזור  אישור  לשער  [מעבר 
 • תרנ“א].  ממהדורת  סטריאוטיפי  דפוס  של  ביבליוגרפית  ידועה 
שלום.  וסוכת  יבק  מעבר  קיצור  עולם,  לחיי  נתיב  ספר  עם:  כרוך 
ווארשא, 1899. • ספר רפואות, עם סגולות מכ“י בעל ”לבושי שרד“. 

מונקאטש, 1896. 
מקומרנא.  צבי  אליעזר  רבי  מהאדמו“ר  בראשית.  על  ביתי,  7-8. בן 
יורה  ספר  עם  כרוך   • ראשונה.  מהדורה   .1900 תר“ס  פרמישלה, 
ומלקוש, הספדים על גדולי ישראל, רבי יוסף חיים קרא. [חסר שער]. 

9. שבחי הר“נ ושיחות הר“נ. למברג, תרס“ט 1909.
10. וואונדער מעשיות, פון רבי נחמן בראסלאווער (ספורי מעשיות 

בתרגום יידיש, מאת שמואל זעצער). ניו-יארק, תרפ“ט 1929. 

10 ספרים ב-5 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

79. Collection of Books of Chassidism
For complete list, see Hebrew description.
Ten books in five volumes. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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82. שלשה ספרים מהאדמו“ר רבי יהושע מדז‘יקוב 
יהושע  רבי  מהאדמו“ר  הש“ס,  סוגיות  על  הלכה,  עמק  1. ספר 
 .1870 תר“ל  למברג,  מרופשיץ.  נפתלי  רבי  נכד  מדז‘יקוב,  הורוויץ 

מהדורה ראשונה.
רבי  מהאדמו“ר  תורה.  חומשי  חמשה  על  ישועה,  עטרת  2-3. ספר 
יהושע הורוויץ אב“ד דז‘יקוב. חלק ראשון, קראקא, תרע“ט 1918. 

חלק שני, קראקא, תרפ“ה 1925. מהדורה ראשונה.
3. שו“ת עטרת ישועה, חלק ראשון, מהאדמו“ר רבי יהושע הורוויץ 

אב“ד דזיקוב, קראקא, תרצ“א 1931. מהדורה ראשונה.
האדמו“ר רבי יהושע הורוויץ (תר“ח-תרע“ג), בנו של האדמו“ר רבי 
מאיר מדזיקוב, נכדו של רבי נפתלי מרופשיץ, בחיי אביו הוכתר לרב 

בדז‘יקוב ומשנת תרל“ז כיהן כאדמו“ר על מקום אביו הגדול.

4 ספרים ב-3 כרכים. גודל ומצב משתנים, מצב כללי טוב.

פתיחה: $200

82. Three Books by Rebbe Yehoshua of 
Dzikόw
1. Emek Halacha, on Talmudic topics, by Rebbe 
Yehoshua Horowitz of Dzikόw, grandson of Rabbi 
Naftali of Ropczyce. Lemberg, 1870. First edition.
2-3. Ateret Yeshua, on the Five Books of Torah. By 
Rebbe Yehoshua Horowitz Rabbi of Dzikόw. Volume 
1, Cracow, 1918. Volume 2, Cracow, 1925. First edition.
3. Ateret Yeshua Responsa, Volume 1, by Rebbe 
Yehoshua Horowitz Rabbi of Dzikόw, Cracow, 1931. 
First edition.
Rebbe Yehoshua Horowitz (1848-1913), son of Rabbi 
Meir of Dzikόw, grandson of Rabbi Naftali of Ropczyce, 
was appointed Rebbe of Dzikόw and from 1877, served 
as Rebbe instead of his great father. 
Four books in three volumes. Various sizes and conditions, 
overall good condition.

Opening Price: $200

83. שבעה ספרי חסידות - דינוב ומונקאטש
 •  .1880 תר“מ  למברג,  מדינוב.  אלימלך  צבי  רבי  דפרקא,  אגרא   •
כלי הרואים, רבי צבי אלימלך מדינוב, טירונוי, תרפ“ח (1928). • בני 
יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב, מונקאטש, ת“ש (1940). • קונטרס 
דרכה של תורה וקונטרס תמכין דאורייתא, ליקוט מרבי צבי אלימלך 
מדינוב ומכתבי האדמו“ר רבי שמחה ישכר הלברשטאם מציעשנוב. 
חיים  רבי  חיים,  אורח  נימוקי   •  .1926 תרפ“ו  (קלויזנבורג),  קלוזש 
אלעזר שפירא ממונקאטש. טארנא, [תר“ץ 1930]. מהדורה ראשונה. 
• הגדה של פסח, שער יששכר, רבי חיים אלעזר שפירא, מונקאטש, 
תרצ“ח 1938. מהדורה ראשונה. • קונטרס יקרא דחיי“ם, הספד על 
האדמו“ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, מאת רבי שלמה זלמן 

עהרנרייך. שאמלוי, תרפ“ז (1927). 
סה“כ 7 כרכים וחוברות, גודל ומצב משתנים, טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $250

83. Seven Books of Chassidut – Dinov and 
Mukachevo 
For complete list, see Hebrew description.
Seven volumes and booklets in total, varying sizes, good to 
good-fair condition.

Opening Price: $250

84. אוסף ספרי חסידות חב“ד
 .1914 תרע“ד  ווילנא,  שני,  חלק  הכולל,  ושער  אור  תורה  סידור   •
בעיה“ק  ראיתי...  טליא  הוינא  ”כד  בכת“י:  וארוכה  מעניינת  הגהה 
חברות“ו [חברון] שהחו“צ היו אומרים...“. • שו“ע הרב, אורח חיים, 
סימנים רמב-שדמ. יוזעפף, תרט“ו 1855. • שו“ע הרב, אורח חיים, 
סימנים שמה-תרנא. יוזעפף, תרט“ו 1855. • שו“ע הרב, אורח חיים, 
חיים,  אורח  הרב,  שו“ע   •  .1864 תרכ“ד  שטעטין,  א-רטו.  סימנים 
סימנים רמב-שצה. שטעטין, תרכ“ד 1864. • שו“ע הרב, אורח חיים, 
סימנים שמה-תרנא. וורשא, תרנ“ה 1895 (צילום מהדורת שטעטין, 
 •  .1912 תרע“ב  ווילנא,  תניא,  אמרים  לקוטי   •  .(1864 תרכ“ד 
שבחי הרב, ירושלים, [שנות הת“ש בערך 1940]. • ספר הזכרונות, 
 • תשט“ו 1955.  ניו-יורק,  א‘,  חלק  זכרונות,  רבינ‘ס  ליובאוויטשער 
לקוטי אמרים תניא, בתרגום יידיש, ניו-יורק, תשכ“ח 1958. • אוסף 
לקוטי  (מהם:  שונים  ממקומות  הריי“צ,  אדמו“ר  ממאמרי  חוברות 
דבורים בימי חג הפסח תרצ“ד (1934); מאמר ב‘ ניסן, ריגא, תרפ“ט 

(1929); •חוברות שנדפסו בריגה, ורשה, ירושלים וניו-יורק.
10 ספרים + כ-20 חוברות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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84. Book Collection of Chabad Chassidism 
For complete list, see Hebrew description. 
Ten books + approx. twenty booklets. Various sizes and 
conditions.

Opening Price: $500

85. ”דרושי חתונה“ - מהאדמו“ר הריי“ץ לכבוד חתונת בתו 
עם רבי מנחם מנדל שניאורסון -הרבי מחב“ד 

על  ”נאמרו  מליובאוויטש,  שליטא  אדמו“ר  מכ“ק  חתונה  דרושי 
חתונת בתו תי“. ריגה, תרפ“ט [1928].

קובץ דרשות שנשא רבי יוסף יצחק שניאורסון - האדמו“ר הריי“צ, 
מנדל  מנחם  רבי  עם  מושקא,  חיה  הרבנית  בתו  חתונת  בארועי 
ויצא...  פרשת  ”שבת  מליובאוויטש-חב“ד:  הרבי   - שניאורסון 
קריאת החתן שי‘ לתורה“, ”ביום ב‘... על החתן-מאל בישיבת תומכי 
תמימים בוורשא“, ”י“ד כסליו... חתונה למז“ט“, ”בסעודת שלייער 

ווארמעס“, ”בסעודת שבע ברכות“, ועוד.
עם  כרוך  קלים.  קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס“מ.   22.5 עמ‘.   [1] עא, 

מעטפת קרטון מודפסת, מחוזק בהדבקות נייר.

פתיחה: $300

85. “Drushei Chatuna” – By Rabbi Yosef 
Yitzchak Schneersohn in Honor of Marriage 
of His Daughter to Rabbi Menachem Mendel 
Schneersohn – Chabad Rabbi 
Drushei Chatuna by Rebbe of Lubavitch, “delivered in 
honor of marriage of his daughter”. Riga, [1928]. 
Collection of sermons delivered by Rabbi Yosef Yitzchak 
Schneersohn on the occasion of the marriage of his 
daughter, Rabbanit Chaya Mushka to Rabbi Menachem 
Mendel Schneersohn – the Rabbi of Lubavitch-Chabad: 
“Shabbat Parashat Vayetzeh…calling the groom to 
the Torah”, “on Monday… the groom from Tomchei 
Temimim Yeshiva in Warsaw”, “wedding… 14th of 
Kislev”, “Shleyer Vermes meal”, “Sheva Brachot meal”, 
and more. 
71, [1] pages. 22.5cm. Fair condition. Stains, minor tears. 
Bound with printed cardboard cover, reinforced with tape. 

Opening Price: $300

86. תורת חיים - שנגהאי, תש“ז - דפוס ליטוגרפי של כת“י
הזקן  מהאדמו“ר  חסידות  דרושי  שמות.  ספר  על  חיים,  תורת  ספר 
רבי שניאור זלמן ”בעל התניא“ ובנו האדמו“ר האמצעי רבי דוב בער. 

הדפסה של צילום כת“י מעתיק. שאנגהאי, תש“ז [1947]. 
הרבי  שניאורסאהן,  מנדל  מנחם  רבי  המו“ל  של  ההקדמה  בדברי 
ר‘  המעתיק  מכי“ק  פוטוגראפיא  היא  זו  ”הוצאה  מליובאוויטש: 

שמואל סופר“. 
[2], תרסט דף. 25.5 ס“מ. מצב טוב. כריכה מקורית.

פתיחה: $200

86. Torat Chaim – Shanghai, 1947 – 
Manuscript Lithograph
Sefer Torat Chaim, on Sefer Shmot. Chassidic homi-
letics by the Rebbe Rabbi Shneur Zalman, author of 
the “Tanya”, and the Mittler Rebbe Rabbi Dov Ber. 
Stereotype printing of manuscript. Shanghai, [1947]. 
In the introduction of the publisher, Rabbi Menachem 
Mendel Schneerson, Rabbi of Lubavitch: “This publi-
cation is a photograph of the holy handwriting of the 
copyist Rabbi Shmuel Sofer”. 
[2], 669 leaves. 25.5cm. Good condition. Original binding. 

Opening Price: $200

87. אוסף ספרי חסידות ברסלב
• סיפורי מעשיות, למברג, תרנ“ו (1896). • עלים לתרופה, מכתבי 
מוהרנ“ת. ווארשא, תר“ץ (1930), עם המעטפת המודפסת. • מגיד 
שבחי   •  .1900 תר“ס  ווארשא,  הר“ן)  שיחות  הר“ן,  (שבחי  שיחות, 
תפלות,  ליקוטי   • [תרס“א 1901).  למברג,  הר“נ.  שיחות  עם  הר“נ, 
פאדגורזע (קראקא), תרס“ו 1905. • השתפכות הנפש, פראמפאל, 
 2  –  (1927) תרפ“ז  וורשא,  הנפש,  השתפכות   •  .[1920 [תר“פ 
השתפכות   • הכריכה.  על  מקורי  מעטפת  שער  עם  אחד  עותקים: 
הנפש, ירושלים, תש“ח (1947). • תיקון הכללי, וורשא, [תר“פ בערך 
 2 תרפ“[ח?].  וורשא,  הכללי,  תיקון   • לא-חתוכים.  גליונות   [1920
עותקים. • תקון הכללי, ירושלים, תרצ“ה (1935). • תיקון הכללי, 
ישרות.  והנהגות  צדק,  דרכי  עם:  כרוך   • תרס“ד (1904),  ירושלים, 
תרצ“ה  ירושלים,  נפלאים,  סיפורים   •  .(1903) תרס“ג  ירושלים, 

 .(1935)
16 ספרים ב-15 כרכים וחוברות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

87. Book Collection of Breslov Chassidism
For complete list, see Hebrew description. 
Sixteen books in fifteen volumes and booklets. Various 
sizes and conditions.

Opening Price: $400

85
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88. אוסף גדול מספרי חסידות ברסלב
רובם  ברסלב,  חסידות  מספרי  שונים  ספרים  של  ומגוון  גדול  אוסף 

מהשנים תרל“ה-תש“ך 1875-1960.
ועוד   ,1902 למברג  ראשונה  (מהדורה  נפש  משיבת  הספרים:  בין 
 ,1938 אפטא  תרצ“ו,  (ירושלים  מוהר“ן  ליקוטי  שונות);  מהדורות 
הלכות;  לקוטי  ועוד);   ,1875 תרל“ה  (ווארשא  עצות  לקוטי  ועוד); 
ירח האיתנים; תיקון הכללי; חיי מוהר“ן; תפלה ותחינה לל“ג בעומר; 
ברית;  אות  ותם;  מחכם  מעשה  תפלה;  בבעל  מעשה  הארץ;  זמרת 
תפלות;  לקוטי  לעזרה;  קורא  וקול  מבשר  קול  הצדיקים;  שמות 

לקוטי תקונים; שבחי הר“נ; ספורים נפלאים; ועוד ספרים. 
כ-48 ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנים, טוב עד גרוע. באחד הספרים 
חתימת יד-קדשו של הרה“צ רבי ”שמואל הורוויץ“ מגדולי חסידי ברסלב.

פתיחה: $400

88. Large Collection of Breslov Chassidic 
Books
A large and varied collection of various Breslov 
Chassidic books, most from 1875-1960.
Includes: Meshivat Nefesh (first edition Lemberg 
1902, and other editions); Likutei Moharan (Jerusalem 
1936, Apta 1938, etc.); Likutei Eitzot (Warsaw 1875, 
etc.); Likutei Halachot; Yerach HaEitanim; Tikun 
HaKlali; Chayei Moharan; Tefilla U’Techina L’Lag 
B’Omer; Zimrat HaAretz; Ma’ase B’Va’al Tefilla; Ma’ase 
M’Chacham V’Tam; Likutei Tikunim; Shivchei Haran; 
Sipurim Nifla’im; etc. 
Approx. 48 books and booklets, various sizes and condi-
tions, good-poor. One of the books has the signature of 
Rabbi Shmuel Horowitz, a prominent Breslov Chassid.

Opening Price: $400

האדמו“ר  חותמות   - תרנ“ח  סיגעט,   - משה  ישמח  ספר   .89
למהדורת  לדפוס  הכנה  טופס   - טייטלבוים  דוד  משה  רבי 

ברלין תרפ“ח
ספר ישמח משה, על ספר בראשית ושמות, מאת האדמו“ר רבי משה 

טייטלבוים מאוהעל. סיגעט, תרנ“ח [1898]. מהדורה שלישית.
מו“ל   - מאדיאר-לאפוש  אב“ד  טייטלבוים  דוד  משה  רבי  חותמות 
המהדורה הנוכחית. בשער ובדפי הספר רישומי הכנה לדפוס-צילום 
מספרי  רישום  השער,  בנוסח  תיקונים  תרפ“ח.  ברלין  מהדורת  של 
גם  מעורב  היה  טייטלבוים  דוד  משה  שרבי  [ייתכן  ועוד  עמודים 
טייטלבוים“ [רב  דוד  רבי ”יצחק  חותמת  ברלין].  מהדורת  בהוצאת 
במאדיאר-לאפוש]. • בין דפי הספר נמצאו שני דפים בכתב-יד (בדף 

89. Yismach Moshe – Siget, 1898 – Rebbe 
Moshe David Teitelbaum’s Stamps – Copy 
in Preparation for Printing of Berlin 
Edition 1929
Yismach Moshe, on Bereshit and Shemot, by Rebbe 
Moshe Teitelbaum of Ohel. Siget, 1898. Third edition.
Stamps of Rabbi Moshe David Teitelbaum Av Beit Din of 
Magyarlápos – publisher of current edition. On the title 
page and leaves of the book, inscriptions of preparation 
for printing-copy of Berlin edition 1928. Corrections to 
title page version, note of page numbers etc. [possibly, 
Rabbi Moshe David Teitelbaum was also involved in 
publishing the Berlin edition]. Stamp of Rabbi “Yitzchak 
David Teitelbaum” [Rabbi of Magyarlápos]. • Between 
book leaves, two handwritten leaves were found (one is 
a sermon for Yom Kippur and the other a prayer for the 
government).
Rabbi Moshe David Teitelbaum (1856-1935), grandson 
and disciple of Rabbi Yekutiel Yehuda Teitelbaum, 
author of Yitav Lev, served as Av Beit Din of Magyarlápos 
and Rosh Yeshiva there for fifty years. Published many 
books of his grandfather, author of Yitav Lev and of his 
great-grandfather, author of Yismach Moshe.
[2], 203 leaves. 27cm. Fair condition, stains and wear. 
Tears to several leaves. Worn binding. 

Opening Price: $300

אחד דרוש ליום כיפור ובשני תפילה לשלום המלכות).
האדמו“ר רבי משה דוד טייטלבוים (תרט“ז-תרצ“ה), נכדו ותלמידו 
של רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל ”ייטב לב“, כיהן כחמישים 
לאור  הוציא  במקום.  ישיבה  וראש  מאדיאר-לאפוש  כאב“ד  שנה 
בעל  סב-סבו  ומספרי  לב“  ה“ייטב  בעל  סבו  מספרי  רבים  ספרים 

ה“ישמח משה“.
דפים.  במספר  קרעים  ובלאי.  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.   27 דף.  רג   ,[2]

כריכה בלויה.

פתיחה: $300
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90. ספרי האדמו“ר בעל ”ייטב לב“
1. ספר ייטב לב, על התורה, חלקים א-ה. מהאדמו“ר רבי יקותיאל 
 .(1875) תרל“ה  מרמרוש-סיגעט,  סיגט.  אב“ד  טייטלבוים  יהודה 
הכהן  נפתלי  רבי  הגאון  של  בעלות  חותמות  ראשונה.  מהדורה 
שווארץ אבד“ק מאד והגליל (תר“ו-תרנ“ז) חתימת וחותמות בנו רבי 

יוסף שווארץ (תרל“ה-תש“ד). הגהות בכתב-יד.
חלקים  השנה,  ומועדי  לשבתות  מוסר  תוכחת  פנים,  ייטב  2. ספר 
תער“ב  חוסט,  טייטלבוים.  יהודה  יקותיאל  רבי  מהאדמו“ר  א-ב. 

(1912). מהדורה שניה. חתימות ורישומי בעלות.

שני כרכים, 23.5 ס“מ. מצבים טובים.

פתיחה: $800

90. Books of the Rebbe Author of Yitav Lev
1. Sefer Yitav Lev, on the Torah, sections 1-5, by the 
Rebbe Rabbi Yekutiel Yehudah Teitelbaum Av Beit 
Din of Siget. Sighetu Marmaţiei, (1875). First edition. 
Ownership stamps of Rabbi Naftali HaCohen Schwartz 
Av Beit Din of Mad and the Galilee (1846-1897) and 
stamps of his son, Rabbi Yosef Schwartz (1875-1944). 
Handwritten glosses. 
2. Sefer Yitav Panim, Mussar for Shabbatot and 
festivals, sections 1-2. By Rabbi Yekutiel Yehudah 
Teitelbaum. Host, (1912). Second edition. Signatures 
and ownership notations. 
Two volumes, 23.5cm. Good condition. 

Opening Price: $800

91. אוסף ספרי חסידות סיגט-סאטמר
חוסט,  לב“,  ”ייטב  מבעל  השנה,  ושבתות  למועדים  פנים,  ייטב   •
דוב  ”יששכר  רבי  האדמו“ר  חותמת  שניה.  מהדורה   .1912 תער“ב 
לייפער חופק“ק סילאטשעה“. • עצי חיים, על מסכת גיטין. סיגט, 
ארה“ק  מסיגוט.  האדמו“ר  כמנהג  הקפות,  סדר   •  .1939 [תרצ“ט] 
ניו- ט“ב.  מהר“י  פסח,  של  הגדה   • תשכ“א (1960).  (ארץ-ישראל), 

יורק, תשכ“ט (1969).

רבי  מהאדמו“ר  שנשמעו  וחידושים  תורה  דברי  של  כרכים  מספר 
הקלדה  שכפול  רובם  פנימיות,  בהדפסות  ופורסמו  מסאטמר  יואל 
במכונת כתיבה (סטנסיל): תשרי, בראשית-פקודי, ירושלים, תשט“ז 
תשט“ו. ירושלים,  תשרי ופרשיות בראשית משנת   •  .(1955-1956)
תשי“ט (1959). • תולדות-ויצא תשי“ז. ירושלים, תשי“ז (1957). • 
ירושלים,  תשי“ח,  פורים   •  .(1957) תשי“ז  ניו-יורק,  תשי“ז,  בשלח 
תשי“ט (1959). • קונטרס לפרשת מטות-מסעי, ישיבת מהרי“ט, בני 

ברק, תשכ“ד (1964). 
10 ספרים, גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $250

91. Book Collection of Siget-Satmar 
Chassidism
For complete list, see Hebrew description. 
Ten books, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

92. חסידות גור – אוסף פריטים
• ארבע דפי כת“י העתקות מכתבים, מהאדמו“ר רבי אברהם מרדכי 
המלצה  מכתב  של  ליטוגרפיה   • מגור.  אמת“  ”אמרי  בעל  אלתר 
אמת“)  ”אמרי  בעל  ובנו  אמת“  ה“שפת  (בעל  מגור  מהאדמו“רים 

9091
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92. Chassidut Gur – Collection of Items
• Four handwritten leaves, copies of letters, from the 
Rebbe Rabbi Avraham Mordechai Alter of Gur, author 
of “Imrei Emet”. • Lithograph of a letter of recommen-
dation from Gur rebbes (author of “Sefat Emet” and his 
son, author of “Imrei Emet”) to the newspaper “Der 
Yid”. “A letter from the Gur Rebbe to the Diaspora – 
to our brothers, the Children of Israel refugees wher-
ever they shall be” – a printed leaf. Jerusalem, 1946. • 
“The holy Rebbe of Gur” – an issue of the newspaper 
“She’arim”, from the 10th of Sivan 1948, announcing 
the demise of the author of “Imrei Emet”. 
Various sizes and conditions. Fair-poor condition.

Opening Price: $200

93. קונטרס מתן תורה / קונטרס הערבות - האדמו“ר ”בעל 
הסולם“ מאשלג

האדמו“ר   - הסולם“  ”בעל  לאור  והוציא  שכתב  קונטרסים  שני 
מקו־ ידיעות  המוקדשים ”להפצת  אשלג,  לייב  יהודה  רבי  המקובל 
ריות של נשמת היהדות, הדת וחכמת הקבלה בין שדרות העם“. • 
קונטרס מתן תורה - קונטרס א‘. תל אביב, א‘ סיון תרצ“ג [1933]. 

• קונטרס הערבות - קונטרס ב‘. תל אביב, י“ד סיון תרצ“ג [1933].
ולמדן,  גאון  (תרמ“ה-תשט“ו),  אשלג  ליב  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון 
לירושלים  עלה  וורשה,  בעיר  ברבנות  כיהן  אלוקי.  ומקובל  קדוש 
הנגלה,  ללימודי  רבנים“  ”עיטור  ישיבת  את  הקים  בה  תרפ“ב, 
נבחרים.  אברכים  לפני  מוסר  שהיה  בקבלה,  הרבים  שיעוריו  מלבד 
וכיהן  וחסידים  תלמידים  של  גדולה  קבוצה  סביבו  התלכדה  לימים 
חיבר  זו  ובמסגרת  הקבלה  חכמת  להפצת  רבות  פעל  באדמו“רות. 
ה“סולם“  פירוש  הוא  הכותרת  כשגולת  רבים,  ספרים  לאור  והוציא 
על ספר הזוהר. החוברות שלפנינו הן מן הדברים הראשונים שהדפיס 

[לפני כן הדפיס רק את פירושיו על ה“עץ חיים“].
ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  חוברת.  בכל  דף  ח  ס“מ.   30 חוברות.   2

שערי מעטפת במצב גרוע.

פתיחה: $200

93. Kuntress Matan Torah / Kuntress 
HaArvut – Rebbe Ba’al HaSulam of Ashlag
Two pamphlets written and published by Ba’al HaSulam 
– the Rebbe, Mekubal Rabbi Yehuda Leib Ashlag, dedi-
cated to “spreading original knowledge of the soul of 
Judaism, religion and kabbalistic wisdom amongst the 
people”. • Kuntress Matan Torah – Kuntress 1. Tel Aviv, 
1st of Sivan 1933. • Kuntress HaArvut – Kuntress 2. Tel 
Aviv, 14th of Sivan 1933. 
The Torah genius Rabbi Yehuda Leib Ashlag (1885-
1955), brilliant Torah scholar, holy mekubal served 
in the Warsaw rabbinate, immigrated to Jerusalem in 
1922, where he established the Itur Rabbanim Yeshiva 
for studying the revealed part of Torah, besides his 
many classes in kabbala taught to chosen young men. 
Eventually, a large group of disciples and Chassidim 
gathered around him and he became a Rebbe. He did 
much to spread the wisdom of kabbala and in this 
framework wrote and published many books. His most 
prominent work is the Sulam commentary on the Zohar. 
These booklets are some of the first works that he printed 
[only his commentary Eitz Chaim preceded them].
Two booklets. 30cm. 8 leaves in each booklet. Good-fair con-
dition, stains and wear. Cover title pages in poor condition.

Opening Price: $200

94. אוסף ספרי צוואות והספדים
1. ספר הדרת קודש, הספד על האדמו“ר רבי יחזקאל שרגא הלבר־
שטאם משינאווא. רבי יחיאל מיכל היבנר. מונקאטש, תר“ס [1900].
2-3. תאני“ה ואני“ה, הספדים על ”שבעה רועים“ [רבי שלמה גנצ־
פריד, רבי חיים סופר, רבי יואל אונגר ועוד], מאת יחזקאל גרוספלד. 
מונקאטש, תרמ“ז [1887]. כרוך עם: ספר ארץ צבי, דרשות ו“הספד 
תרמ“ז  מונקאטש,  לוו.  הירש  צבי  רבי  מאת  ישראל“,  גאוני  שני  על 

.[1887]
שווארטץ.  הכהן  יוסף  רבי  חיים.  החפץ  בעל  על  וקינה,  4. מספד 

גרוסווארדיין, [תרצ“ד 1933]. (מעטפת מודפסת).
רבי  [אחיו]  מאת  סופר,  בונם  שמחה  רבי  פטירת  על  כבד,  5. אבל 
שלמה סופר אב“ד בערגסאס. דרוהוביץ, תרס“ז 1907. (ללא כריכה).
6. מתוקה שנת העובד, קינה והספד על רבי מאיר שפירא מלובלין. 

רבי צבי לאדמאנן. קלוז‘, תרצ“ד 1934. (כרוך עם שער מעטפת). 
7. קונטרס הכנה דרבה, צוואת רבי משה בן עמרם גרינוולד מחוסט 

בעל ”ערוגת הבושם“. סיגט, [תר“ע] 1910.

גודל ומצב משתנים. חותמות וחתימות בעלים.

פתיחה: $200

94. Collection of Books of Wills and 
Eulogies 
For complete list, see Hebrew description. 
Various sizes and conditions. Ownership signatures and 
stamps. 

Opening Price: $200

לעיתון ”דער יוד“. • ”אגרת האדמו“ר מגור לגולה – לאחינו בני ישראל 
פליטי חרב בכל מקום שהם“ – דף מודפס. ירושלים, תש“ו 1946. • 
”כ“ק האדמו“ר מגור זצוקלה“ה“ – גיליון עיתון ”שערים“, מיום י‘ סיון 

תש“ח (1948), המודיע על פטירתו של בעל ה“אמרי אמת“.
גודל ומצב משתנים. מצב בינוני-גרוע.

פתיחה: $200
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95. רזיאל המלאך - דפוס ראשון -ספר סגולה
אמשטרדם,  וסגולות.  קבלה  המלאך“.  רזיאל  לו  שנתן  קדמאה  דאדם  ספרא  ”זה 
תס“א 1701. דפוס משה מינדיס קויטיניו. מהדורה ראשונה. איורים קבליים רבים.
שמירה  וקמיע  הלימוד,  לזכרון  ידועות,  סגולות  להרבה  המקור  הוא  זה  ספר 
ליולדת. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה להצלה מפגעים ומשריפות 
ונבונים  חכמים  בנים  לראות  מעולה  ”סגולה  שלפנינו:  הספר  בשער  שכתוב  כפי 
ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא 
יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו 
באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני 

תורה“. יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לילד.
כריכה  הגליונות.  בשולי  עובש  וכתמי  בלאי  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   21.2 דף.  מה 

חדשה.

תפלות וסגולות בכת“י מודבקים בדפי הכריכה.

פתיחה: $3500

95. Raziel HaMalach – First Printing – Segula Book 
“This book was given to ancient Man by Angel Raziel”. Kabbalah 
and Segulot [supernatural cures]. Amsterdam, 1701. Moshe Mindis 
Quotinu Press. First edition. Many Kabbalistic illustrations. 
This book is the source of many known Segulot; for retaining mate-
rial studied, amulet for protection of woman giving birth. Having 
this book at home is a verified Segula for protection against disaster 
and fire as written on the title page of this book: “Excellent Segula 
to have wise sons and for success and blessing and to put out the 
fire and protect against any demon and disaster… anybody who 
owns this book will have blessing in his wealth and will have a 
salvation at the time of need. All Torah observant Jews will testify 
to this”. Some say that it is a Segula for childless couples and for 
women experiencing difficult labor. 
Forty five leaves. 21.2cm. Good-fair condition, wear and mildew 
stains on sheet margins. New binding. 
Handwritten prayers and Segulot glued on leaves of binding. 

Opening Price: $3500

ספרי קבלה
Kabbalah

95
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96. ספר גנת אגוז - האנווא שע“ה
האנווא,  גיקטילא.  ן‘  יוסף  לרבינו  הקבלה,  בחכמת  אגוז,  גנת  ספר 
קבליים.  ואיורים  מצויר  שער  ראשונה.  מהדורה   .[1614 [שע“ה 

הסכמת רבי ישעיה הורוויץ (השל“ה הקדוש).
קלים.  פגעי-עש  מים,  כתמי  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 29.5  נח-עה  מג-נח,  מד, 

חותמות ואקס-ליבריס של חברת ”סעדת בחורים“ באמשטרדם.

פתיחה: $1400

96. Sefer Ginat Egoz – Hanau, 1614
Sefer Ginat Egoz on the wisdom of Kabbalah, by Rabbeinu 
Yosef Ibn Gikatila. Hanau, [1614]. First edition. Illustrated 
title page and Kabbalistic illustrations. Approbation by 
Rabbi Yeshaya Horowitz (The Holy Shl”a). 
44, 43-58, 58-75 leaves. 29.5cm. Good condition, water 
stains, minor moth damage. Stamps and ex-libris of “Sa’adat 
Bachurim” Association in Amsterdam. 

Opening Price: $1400

97. ספר שני לוחות הברית – פרנקפורט דאודר, תע“ז
ספר שני לוחות הברית [של“ה], מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ. עם 
פרנקפורט  הורוויץ.  שעפטל  רבי  בנו  מאת  העמודים,  ווי  הקדמת 

דאודר, [תע“ז 1717].
חותמות רבי ”דניאל זעליג... זאקס, ר“מ בפה טויראגען פלך קאוונא“ 
ירושלים  דניאל“,  ”חמדת  ספר  מחבר  ובירושלים.  בליטא  [רב 

תרצ“ב].
[3], תכב; מד דף (חסר: השער הראשון. שער נפרד ל“ווי העמודים“). כרוך 

בשני כרכים. 31 ס“מ. מצב טוב. כתמים רבים, קרעים בודדים.

פתיחה: $250

97. Sefer Shnei Luchot Habrit - Frankfurt 
An Der Oder, 1717
Sefer Shnei Luchot Habrit, by Rabbi Yeshaya HaLevi 
Horowitz. Includes introduction “Vavei Ha’Amudim”, 
by his son Rabbi Sheftel Horowitz. Frankfurt an der 
Oder, [1717]. 
Stamps of Rabbi “Daniel Zelig… Zacks, Rosh Metivta 
in the region of Kaunas” [Rabbi in Lithuania and 
Jerusalem. Author of book “Chemdat Daniel”, Jerusalem, 
1932]. 
[3], 422; 44 leaves (missing: first title page. Separate title 
page for “Vavei Ha’Amudim”). Bound in two volumes. 
31cm. Good condition. Many stains, few tears. 

Opening Price: $250 9697
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98. עץ חיים - נהר שלום, ירושלים תרכ“ו - תיקונים ודף 
כת“י מרבי יהודה פתיה

ספר עץ חיים, רבי חיים ויטאל. ירושלים, תרכ“ו (1866). כרוך עם: 
ספר נהר שלום לרבי שלום שרעבי. ירושלים, תרכ“ז (1867). בסוף 

ספר נהר שלום שני דפים שאינם ידועים ביבליוגרפית. 
לכתב-ידו  זהה  מכתה“י  אחד  כותבים,  משני  בכת“י  תיקונים  הגהות 
דף  גם  נמצא  הספר  דפי  בין  פתיה.  יהודה  רבי  המקובל  הגאון  של 
פתיה (העתקה  יהודה  רבי  של  בכתב-ידו  צידיו,  משני  כתוב  (קרוע) 

משער מאמרי רשב“י פירוש הזהר לשיר השירים). 
קנד; לט דף, 33 ס“מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

ש‘ הלוי 135-136.

פתיחה: $1000

99. שיעור קומה - הטופס של האדמו“ר רבי פנחס 
מקנטיקזיווא

ספר שיעור קומה, מפתח כולל לכל ספרי הקבלה, מרבינו משה קו־
רדובירו - הרמ“ק. ווארשא, [תרמ“ג 1883]. מהדורה ראשונה מכת“י. 
קאנטיקא־ ראבינאוויטש  ”פנחס  רבי  האדמו“ר  של  רבות  חותמות 
זיווע“. רישום בכת“י ”מוגה ושלם“. - האדמו“ר רבי פנחס רבינוביץ 
בקנטיקוזיבה (פלך  אדמו“ר  הרבנים 16957),  אוצר  (תרכ“א-תרפ“ו, 
חרסון). ממלא מקום אביו האדמו“ר מליניץ, רבי יצחק יואל. מתואר 
התורה  על  יצחק“  ”עבודת  חיבורו  התורה“.  בנגליות  עצום  כ“גאון 
ורבי  מחרסון  האדמו“ר  ישראל  יעקב  רבי  מבניו:  יד.  בכתב  נשאר 
מנחם נחום רבינוביץ אב“ד חיפה. בין חתניו: האדמו“רים רבי משה 
מסטולין ורבי יצחק מסקווירא. (ראה אודותיו: אנצי‘ לחסידות, כרך 

ג‘, עמ‘ תקלט).
[4], 188 עמ‘. 23.5 ס“מ. מצב טוב. כריכה ישנה.

פתיחה: $200

98. Etz Chaim – Nahar Shalom, Jerusalem 
1867 – Corrections and Manuscript Leaf by 
Rabbi Yehuda Petayah
Etz Chaim, by Rabbi Chaim Vital. Jerusalem, 1866. 
Bound with the Nahar Shalom by Rabbi Shalom Sharabi. 
Jerusalem, 1867. Two bibliographically unknown leaves 
at the end of the Nahar Shalom.
Glosses and corrections in two different handwrit-
ings, one similar to the handwriting of holy Gaon and 
Mekubal Rabbi Yehuda Petayah. A (torn) leaf was found 
within the book’s sheets, written on both sides in Rabbi 
Yehuda Petayah’s handwriting (paragraph copied from 
the Zohar interpretation on Shir Ha-Shirim).
154; 39 leaves, 33cm. Good condition. Rebound.

Opening Price: $1000

99. Shiur Koma – Copy of Rabbi Pinchas of 
Kantikoziva
Sefer Shiur Koma, inclusive index for all books of 
Kabbalah, by Rabbi Moshe Cordovero – the Ramak. 
Warsaw, [1883]. First edition of manuscript. 
Numerous stamps of the Rebbe Rabbi “Pinchas 
Rabinowitz Kantikoziva”. Handwritten caption 
“Proofread and complete”. – Rabbi Pinchas Rabinowitz 
(1861-1926, Otzar HaRabbanim 16957), served as rebbe 
in Kantikoziva (Charson region). Succeeded his father, 
Rabbi Yitzchak Yo’el, as rebbe in Linitz. Described 
as tremendous genius in all facets of the Torah. His 
composition Avodat Yitzchak on the Torah remained 
handwritten. Among his sons: Rabbi Ya’akov Yisrael 
the Rebbe of Charson, and Rabbi Menachem Nachum 
Rabinowitz Av Beit Din of Haifa. Among his sons-
in-law: the Rebbes Rabbi Moshe of Stolin and Rabbi 
Yitzchak of Skver. (For additional information about 
him see: Alfasi, Encyclopedia of Hassidism, volume 3, 
page 539). 
[4], 188 pages. 23.5cm. Good condition. Old binding. 

Opening Price: $200

9899
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101. אוסף ספרי קבלה וגורלות
• ספר התכונה, למהרח“ו. עם ציורי קבלה ואסטרונומיה. ירושלים, 
הגורלות,  ספר   •  .(132 הלוי  (ש‘  ב“ק  ישראל  דפוס   .1866 תרכ“ו 
לרבי אברהם אבן עזרא, ירושלים, [תרל“ז, 1877]. (ש‘ הלוי 270). • 
ספר הברית, ”רוב דבריו על דעת כתבי הקודש להאר“י ז“ל בספרו 
עץ חיים“, חלק ראשון, ברין תקס“א (1801). • ספר רפאל המלאך, 
פיעטרקוב,  רוזנברג.  יודל  רבי  ולחשים.  רפואות  וקמיעות,  סגולות 
שימשעלעוויץ  ”יוסף  רבי  חתימת  ראשונה.  מהדורה  תרע“א 1811. 
ירושלים“ [מתלמידי ”הסבא מקעלם“]. • ספר תחנות וסגולות ודרך 
צילום  של  ליטוגרפי  אבן  דפוס  (הודו), [תרכ“ג 1863].  במביי  ארץ, 

כת“י מזרחי.
5 ספרים, גודל ומצב משתנים

פתיחה: $200

100. ספר שושנת יעקב - על חכמת הפרצוף וקריאה בכף 
היד

הפרצוף...“,  וחכמת  בשרטוטין  היד  ”חכמת  יעקב,  שושנת  ספר 
חידושים  החיים“,  ”צרור  עם  מפולדא.  מרדכי  ב“ר  יעקב  רבי  מאת 
על התורה, מאת המו“ל רבי חיים ממדינת פולוניא. ליוורנו, [תקנ“ב 

1792]. איור מודפס של הקוים בכף היד.
חתימת בעלים: ”גבריאל חיים מאנקונא יצ“ו“. אקס-ליבריס עם איור 

כף-יד והסברים בלטינית.
[8], מד דף. 14 ס“מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $250

101. Collection of Books of Kabbalah and 
Destinies
For complete list, see Hebrew description. 
Five books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

100. Sefer Shoshanat Ya’akov – On Wisdom 
of the Face and Palmistry
Sefer Shoshanat Ya’akov “Palmistry and Wisdom of 
the Face…”, by Rabbi Ya’akov son of Rabbi Mordechai 
of Fulda. With “Tzror HaChaim”, Chiddushim on the 
Torah, by the publisher Rabbi Chaim from Polonia. 
Livorno, [1792]. Printed illustration of lines of palm. 
Ownership signature: “Gavriel Chaim of Ankona”. Ex 
libris with illustration of palm and explanations in Latin. 
[8], 44 leaves. 14cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $250

101 100
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102. סידור שערי שמים להיעב“ץ, חלק שני - קוריץ תקע“ח
סידור שערי שמים, לרבי יעקב עמדין - היעב“ץ, חלק שני, תפילות ועניני המועדים (ראש חודש, 
עיר  ”ארמון  וחנוכה)  פורים  הכיפורים,  ויום  השנה  ראש  רגלים,  לשלש  תפילות  פסח,  של  הגדה 
האלוקים, פתוחה לי“ד שערים, שערי שמים חלק שני, הנקרא גם אור החמה“ - סידור כמנהג פולין 
שנדפסה  שניה  מהדורה   .[1818 [תקע“ח  קארעץ,  מוסר.  ודברי  הלכות  הנהגות,  רחב,  ביאור  עם 
ביזמת ובהסכמת גדולי החסידות: הרב מאפטא, רבי מרדכי מטשרנוביל ועוד. (ההסכמות מופיעות 

בחלק א‘ שנדפס באותה שנה).
קמה דף. 18 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב, פגיעות קלות משוקמות ונראה כבמצב טוב-מאד. כריכת חצי-עור 

מהודרת.

פתיחה: $1500

102. Siddur Sha’arei Shamayim Ya’abetz, Vol.2 – Koritz 1818
Siddur Sha’arei Shamayim by Rabbi Ya’akov Emden – the Ya’avetz, Vol.2, prayers 
and festival related topics (Rosh Chodesh, Passover Haggadah, prayers for the 
Shalosh Regalim, Rosh HaShana and Yom Kippur, Purim and Chanukkah) “the 
palace of Hashem’s city has 14 gates, Sha’arei Shamayim Vol.2, also called Or 
HaChama” – Siddur according to Polish customs with interpretations, customs, 
Halachot and Mussar. Koritz, 1818. Second edition printed with the initiative 
and approbation of Chassidic leaders: the Apta Rebbe, Rabbi Mordechai of 
Chernobyl and more. (Approbations appear on Vol.1 printed that same year).
145 leaves. 18cm. High quality paper, good condition, light restored damage so looks 
like it is in very good condition. Semi-leather, luxurious binding.

Opening Price: $1500

סידורים ותפילות
Siddurim and Prayer Books
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103. Machzor Sha’ar Bat Rabim – Venice, 
1711-1715. 
Magnificent Sha’ar Bat Rabim Machzor. Venice, (1711-
1715). Three out of four sections. (Yom Kippur, Pesach, 
Shavuot and Sukkot), in magnificent leather bindings. 
“Machzor with Hadrat Kodesh commentary as 
customary by Ashkenazi… printed for holy con-
gregations of cities in Italy which include congrega-
tions in Venice of the Ashkenazim and Sephardim, 
from Padova, Rovigo, Verona, Mantova, Casale 
Monferrato, Gorizia and all their regions”
Three volumes: Section 1/A until end of Machzor of 
Pesach: 1-228 leaves. Section 1/B begins with Pirkei 
Avot: 229-360 leaves. Section 2/B, prayers from Yom 
Kippur: 197-372, 377-384 leaves. 
38.5cm, wide margins, printed on thick high quality 
paper. Good-fair condition, minor stains and slight moth 
damage. Antique rubbed-out leather binding. 
+ Attached for completion, incomplete and unbound 
copy of section 2/A and section 2/B which includes 
prayers for Rosh HaShana and some of Yom Kippur 
prayers: leaves 50, 54-289, 300-302. 

Opening Price: $800

103. מחזור שער בת רבים – ונציה תע“א-תע“ה
1715-) תע“א-תע“ה  ויניציאה,  רבים“.  בת  ”שער  המפואר  המחזור 
רגלים),  ושלש  כיפור,  (יום  הארבעה.  מתוך  חלקים  שלשה   .(1711

בכריכות עור מפוארות.
”מחזור עם פירוש הדרת קדש כמנהג קהל קדוש אשכנזים... נדפס 
ק“ק  הן  ואלו  איטלייאה  שבמדינות  יצ“ו  קדושות  קהלות  לתשוקת 
פאדובה  וק“ק  איטאלייאני  וק“ק  ספרדים  וק“ק  אשכנזים  ויניציאה 
מונפיראט  קסאל  וק“ק  מאנטובה  וק“ק  וירונה  וק“ק  רוויגו  וק“ק 

וק“ק גוריציאה וכל גלילותיהם“.
א/2  חלק  דף.  א-רכח  לפסח:  המחזור  סוף  עד  א/1  חלק  כרכים:   3
כיפור:  יום  תפילות  ב/2,  חלק  דף.  רכט-שס  אבות:  בפרקי  מתחיל 

קצז-שעב, שעז-שפד דף. 
38.5 ס“מ, שוליים רחבים, הדפסה על נייר עבה ומשובח. מצב טוב-בינוני, 

כתמים קלים ונזקי-עש קלים. כריכות-עור עתיקות, משופשפות.

ב/2:  וחלק  ב/1  חלק  של  כרוך  ולא  חסר  עותק  להשלמה,  מצורף   +
נ‘,  דפים  כיפור:  יום  וחלק מתפלות  השנה  ראש  תפילות  את  הכולל 

נד-רפט, ש-שב.

פתיחה: $800

104. מחזור ליום כיפור - הוספות ותיקונים בכת“י מחזני 
קהילת גוריציה

הדרת קודש  עם פירוש  מחזור ליום כיפור, כמנהג קהלות איטליה, 
(חלקו השני של חלק ב‘ ממחזור שער בת רבים, ונציה, תע“ה 1715].
אשר  מחזנים  תקע“ג-תקצ“ח,  מהשנים  וחתימות  רבים  רישומים 
בכת“י,  תפילות  דפי  וסביבותיה.  (איטליה)  גוריציה  בקהלת  שימשו 
בכת“י  חסרים  דפים  השלמת  תפילות,  הוספות  ביד,  מאוייר  שער 

והגהות רבות.
[1 שער בכת“י], קצז-שעב, שעז-שפד דף. 35 ס“מ. מצב גרוע-מאד, פגעי-

עש קשים, כתמים ובלאי.

פתיחה: $200

104. Machzor for Yom Kippur – 
Handwritten Appendices and Corrections 
by the cantors of the Gorizia Community
Machzor for Yom Kippur, according to the custom of 
Italian communities, with the commentary Hadrat 
Kodesh (second part of Part 2 of Machzor Sha’ar Bat 
Rabim, Venice, 1715).
Many inscriptions and signatures from 1813-1838, from 
cantors who served in the Gorizia (Italy) community 
and its surroundings. Handwritten prayer leaves, hand-
illustrated title page, appendices of prayers, handwrit-
ten replacements of missing pages and many glosses.
[1 handwritten title page], 197-372, 377-384 leaves. 35cm. 
Very poor condition, major moth damage, stains and wear.

Opening Price: $200

105. מחזור אמשטרדם תס“ו, מהדורה לא ידועה עם שער 
מאוייר

מחזור מכל השנה, כמנהג אשכנז ופולין, אמשטרדם, תס“ו (1706). 
דפוס משה בן רבי אברהם מינדיס קוטיניא. שער מאוייר בתחריט 

נחושת.
[1], קכה דף (כנראה חסר עוד דף אחרון). 21 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי 

עם פגיעות קלות בשולי הדפים. כריכת עור מעוטרת, כנראה מקורית. 

לא ידוע ביבליוגרפית. אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, 
מספור  עם  מהדורות  מופיעות  ורוזנפלד  וינוגרד  בתקליטור  ואילו 

דפים שונה לחלוטין.

פתיחה: $200
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105. Machzor Amsterdam 1706, Unknown 
Edition with Illustrated Title-Page
Yearly Machzor, Ashkenazi and Polish rites, 
Amsterdam, 1706. Copper etching illustrated title page.
[1], 125 leaves (apparently missing one last leaf). 21cm. 
Good-fair condition, wear and light damages affecting the 
leaves margins. Ornate, apparently original, leather binding. 
Bibliographically unknown. Not mentioned in the 
Bibliography project CD. The Vinograd and Rosenfeld 
CDs include editions with completely different page 
numbers.

Opening Price: $200

106. מחזור לימים נוראים כמנהג ק“ק אשכנזים - אמשט־
רדם, תס“ח

מחזור כמנהג ק“ק אשכנזים. חלק ראשון לימים נוראים (ראש השנה 
דפוס  [תס“ח 1708].  אמשטרדם,  ודינים.  פירושים  עם  כיפור)  ויום 
אב“ד  הכהן  נפתלי  ורבי  אמשטרדם  רבני  הסכמות  פרופס.  שלמה 

פרנקפורט דמיין.
לח“ק  כסף  ”קנין  עתיק  בכת“י  רישום  טוב.  מצב  ס“מ.   23.5 דף.  רכח   ,[3]
קרעים  מפוארת,  מקורית  עור  כריכת  צבעוני,  פורזץ  תמים“,  דרך  הולכי 

ושפשופים בכריכה.

+ דפים נוספים: גלוית הזמנה לתפלת יום כפור, אמשטרדם, תרצ“ו 

106. Machzor for the High Holidays 
Ashkenazi Custom – Amsterdam, 1708
Machzor Ashkenazi custom. Vol. 1 is devoted to the 
High Holidays (Rosh HaShana and Yom Kippur) 
with commentaries and Halachot. Amsterdam, 
1708. Shlomo Prups printing press. Approbations by 
Amsterdam rabbis and Rabbi Naftali HaCohen Av Beit 
Din Frankfurt am Main.
[3], 228 leaves. 23.5cm. Good condition. Antique hand-
written caption “Monetary purchase for the Holchei 
Derech Tamim Society”, colorful end paper, original luxu-
rious leather binding, tears and scratches on the binding.
+ Additional leaves: postcard invitation to the Yom 
Kippur service, Amsterdam, 1935; synagogue monetary 
statement from the month of Elul 1946; “GEBED” 
special payer for the Holocaust victims “in memory of 
members of our congregation and in memory of all the 
members of Your People who were chased away from 
their homes and were killed in tremendous suffering 
and with no dignity…”, Amsterdam, [1946?]. 

Opening Price: $250

107. סידור לכל השנה, קרלסרוא, תקס“ה
שנה.  אחרית  ועד  השנה  מראשית  האשכנזים  כמנהג  תפלה,  סדר 
(סידור כל-בו, עם פירושים והלכות ביידיש-דייטש באותיות צו“ר - 
כולל: ספר תהילים עם שער מיוחד). קרלסרוא, תקס“ה (1805). עם 

הסכמות רבי ידידיה טיאה ווייל ועוד. שני שערים, הראשון מאוייר.
חתימת בעלים ר‘ ”איצק וואלאך“ ורישומי נישואין, לידות ופטירות 

מהשנים תקע“ט-תק“ץ.
שימוש.  כתמי  מעט  טוב,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.  דף. 25.5  קסו  קצב,   ,[6]

כריכה חסרה.

פתיחה: $350

107. Yearly Siddur, Karlsruhe, 1805
Year-round seder Tefilah, Ashkenazic custom. (Siddur 
Kol-Bo, with interpretations and Halachot in Yiddish-
Deutsch and Tzur letters – including Tehillim with 
special title page). Karlsruhe, 1805. Approved by Rabbi 
Yedidyah Tiya Weill and more. Two title pages, the first 
one illustrated. 
Owners’ signature Rabbi “Itzak Walach” marriages, 
births and deaths records, years 1819-1830.
[6], 192, 166 leaves. 25.5cm. High quality paper, good con-
dition, few stains from use. Incomplete binding.

Opening Price: $350

108. סדור עתירת יצחק – כריכה מפוארת
סדור עתירת יצחק, תפלות כל השנה, מוגה ומדויק היטב ומתורגם 
ללשון אנגליש על ידי הרב אברהאמזאהן. ניו-יורק [בודפסט, תר“ץ 

בערך 1930].
בשולי השערים: Made in Hungary – דפוס סטריאוטיפי של אחת 

I. M. ALTER New York מהוצאות יוסף שלזינגער, וינה. עבור
[2] דף, IV עמ‘, [4] דף, [1], שנב, 152 [צ“ל 352], 2 עמ‘. 16 ס“מ. נייר יבש, 
מצב טוב, מספר דפים מנותקים. שדרת בד מקולפת. כריכות דמוי-שנהב, 

עם עיטורי שני לוחות הברית ואבזם מתכת.

פתיחה: $200

 “GEBED” ;1946 1935; דו“ח כספי של ביהכנ“ס מחודש אלול תש“ו
תפלה מיוחדת להזכרת קדושי השואה: ”... זכרון בני קהלתנו וזכרון 
כל בני עמך אשר נסחבו מביתם ומעירם וימותו מחוללים ומדוכאים 

ומשודדים...“, אמשטרדם, [1946?].

פתיחה: $250
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108. Siddur Atirat Yitzchak – Fancy 
Binding
Siddur Atirat Yitzchak, year-round prayers, proof-
read and accurate translated into English by Rabbi 
Avrahamson. New York [Budapest, c. 1930].
On title page margins: Made in Hungary – Stereotype 
printing of one of Yosef Shlesinger’s editions, Vienna. 
For I. M. ALTER New York.
[2] leaves, IV pages, [4] leaves, [1], 352, 152 [should be 352], 
2 pages. 16cm. Dry paper, good condition, several detached 
leaves. Folded fabric spine. Ivory-like bindings, with decora-
tions of the Two Tablets of Law and a metal buckle. 

Opening Price: $200

109. סידור תפלת ישראל – כריכה מפוארת 
סידור תפלת ישראל, עם תרגום להונגרית, בודפסט, 1906. חותמות 

והקדשה בכתב-יד מהעיר וינה.
[1] דף, 430, [2] עמ‘. כ-17 ס“מ, מצב מצוין, חודי הדפים מוזהבים, כריכת-

בקופסה  נתון  וצדף.  מתכת  וקישוטי  אבזמים  עם  במיוחד,  מפוארת  עור 
מרופדת מקורית.

פתיחה: $200

109. Siddur Tefillat Yisrael – Fancy 
Binding
Siddur Tefillat Yisrael, with Hungarian translation, 
Budapest 1906. Stamps and handwritten dedication 
from Vienna.
[1], 430, [2] pages. Approx. 17cm. golden leaf edges, espe-
cially fancy leather binding, with buckles and metal and 
shell decorations. In original cushioned box.

Opening Price: $200

110. Five Books of Prayers of Amsterdam 
Printings
For complete list, see Hebrew description. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

110. חמשה ספרי תפילות מדפוסי אמשטרדם
 •  .[1828] תקפ“ח  אמשטרדם,  אשכנז.  מנהג  השנה,  לראש  מחזור 
מחזור ליום כיפור, מנהג אשכנז. אמשטרדם, תקפ“ח [1828]. (דפוס 
פרופס. בשני המחזורים שער נוסף מצוייר בתחריט נחושת, ותווית 
תרצ“ב“).  כ“ץ...  קוברין  י“א  כה‘  בן  י“י  ”לבחור  מודפסת  הקדשה 
סדר   •  .1815 תקע“ו  אמשטרדם.  פולין.  מנהג  כפי  קינות,  סדר   •
סדר   • [תקל“א 1771].  אמשטרדם,  ספרדים.  ק“ק  כמנהג  תעניות, 

תפלות כמנהג ק“ק ספרדים. אמשטרדם, [תר“ג 1843].
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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111. סדר מעמדות, ונציה, 1780 - מיניאטורי, עם מנורת 
”למנצח“

ונציה, [תק“מ  השבוע.  ימי  כפי  מסודר  הייחוד,  ושיר  מעמדות  סדר 
.Bragadin 1780]. דפוס

קכד דף. 11.2 ס“מ. מצב בינוני, כתמי שימוש ובלאי, קרעים משוקמים בדף 
השער. כריכת חצי-עור.

מנורת  עם  של ”שיויתי“  מצוייר,  דף  מודבק  האחורית  הכריכה  בדף 
”למנצח“, [ציור ביד מהמאה ה-18-19]. 

פתיחה: $400

111. Seder Ma’amadot, Venice, 1780 – 
Miniature, with “Lamnatze’ach” Menorah
Seder Ma’amadot and Shir HaYichud, arranged accord-
ing to the days of the week. Venice, [1780]. Bragadin 
Press. 
124 leaves. 11.2cm. Fair condition, stains from usage and 
wear, restored tears on title page. Semi-leather binding. 
Illustrated leaf of “Shiviti” with “Lamnatze’ach” 
Menorah glued on back binding leaf, [hand-drawn il-
lustration from the 18th-19th century]. 

Opening Price: $400

112. תיקוני שבת - ארבעה ספרים
תקוני שבת, עפ“י האר“י ז“ל, תפילות ופרקי משניות לאמירתם בשבת, 
ארבע מהדורות: • ונציה, תקנ“ב (1792). • ונציה, תקנ“ב (1792) עם 
תרי“ג (1853)  ליוורנו,   • בלוי).  (עותק  לשבת.  ומנחה  ערבית  תפלת 

עם התפילות והוספות. • ליוורנו, [תרט“ז 1856], עם התפילות. 
4 ספרים, גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני, בחלקם בלאי ופגעי עש.

פתיחה: $500

112. Tikunei Shabbat – Four Books
Tikunei Shabbat, according to the Ari, prayers and 
Mishanyot to say on Shabbat, four editions: • Venice, 
1792. • Venice, 1792 with the evening and afternoon 
Shabbat prayers. (Worn copy). • Livorno, 1853 with 
prayers and appendices. • Livorno, [1856], with prayers. 
Four books, various sizes and conditions, good to fair, 
some worn with moth damage.

Opening Price: $500

113. תיקון ליל שבועות – ארבעה ספרים מדפוסי ונציה
עצרת  בלילות  ואמונה,  באמת  נאמנה,  ”קריאה  התיקונים,  1. שפר 
זלה“ה,  להרח“ו  החיים  עץ  מספר  ומועתק  מתוקן  רבה,  והושענא 
כאשר קיימו וקבלו מפי... אור המופלא כבוד האר“י זלה“ה“. ונציה, 
[תנ“ו 1696]. דפוס ונדרמין. (בעריכת ר‘ משה זכות, על פי ויניציאה 

תמ“ב).
2. שפר התיקונים, ונציה, [תע“ז 1717]. דפוס בראגאדין. 

3. סדר התקון לליל הושענא רבה, שנוהגים לקרות בארץ ישראל. 
ונציה, תפ“ח [1728].

4. ספר התקון לליל שבועות, (נעתק מספר שני לוחות הברית) עם 
פואה.  בני  דפוס  [תקכ“ז 1767].  ונציה,  רבא.  האדרא  ועם  הוספות 

רישומים וחותמות של חברת ”אוהבי תורה“ [פירנצי?].

4 ספרים גודל ומצב משתנים, מצב טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $350

113. Tikkun Leil Shavuot – Four Books of 
Venice Printing
1. Shefar HaTikkunim, “For Atzeret (Shavuot) and 
Hoshana Raba, set and copied from Etz Chaim 
by Rabbi Chaim Vital as established and received 
by… the wondrous light the Arizal”. Venice,[1696]. 
Wandermin printing. (Edited by R’ Moshe Zakut, ac-
cording to Venice 1682). 
2. Shefar HaTikkunim, Venice [1717]. Bragadin 
printing.
3. Seder Tikkun L’Leil Hoshana Raba, as accustomed 
in Eretz Israel. Venice, 1728.
4. Sefer Tikkun L’Leil Shavuot, (copied from the book 
Shnei Luchot HaBrit) with appendices and Ha’Idra 
Raba. Venice, [1767]. Bnei Pu’a printing. Inscriptions 
and stamps of “Ohavei Torah” Association [Firenze?].
Four books various sizes and conditions, good condition 
to good-fair.

Opening Price: $350
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114. תיקון שובבי“ם – שלשה ספרים מדפוסי ונציה
תקון שובבים, להנוהגים להתענות בימי השובבים, (עם תפלת מנחה 
וקריאת ”ויחל“). ”מסודר מפי המקובל האלקי כמוהר“ר משה זכות 
ז“ל המורה חטאים בדרך“. • ונציה, תצ“ט (1739) – שתי מהדורות 

שונות. • ונציה, תק“א (1741), בתוספת פזמונים חדשים.
קוראים  בהם  החורף  בשבועות  וחמישי  שני  ימי  הם  השובבי“ם  ימי 
את פרשיות ה“שובבי“ם“ (שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו משפטים), 
עפ“י הקבלה אלה ימים המסוגלים לתיקון עוונות. בקהילות שונות 
ולהתפלל  בתשובה  לשוב  ציבור“,  ”תענית  בהם  להתענות  נהגו 

סליחות מיוחדות.
3 ספרים, גודל ומצב משתנים, טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $350

114. Tikun Shovevim – Three Books Venice 
Printing
Tikun Shovevim, for those who are accustomed to fast-
ing during the days of Shovevim, (with Mincha and the 
Torah reading for fasts - VaYachel). “Arranged by the 
G-dly Mekubal Rabbi Moshe Zakut who leads sinners 
on the right path”. • Venice, 1739 – two different edi-
tions. • Venice, 1741, with the addition of new poems.
The days of Shovevim are Mondays and Thursdays 
during the winter when the Parshiot of Shovevim 
are read (Shemot, Va’era, Bo, Beshalach, Yitro and 
Mishpatim). According to kabbala, these days are espe-
cially endowed for correcting sins. Various communi-
ties are accustomed to fasting, repenting and saying 
special selichot during these days. 
Three books, various sizes and conditions, good to 
good-fair.

Opening Price: $350

115. סדר ברכות כמנהג איטליה - שני ספרים
1. סדר ברכות כמנהג ק“ק איטאלייאני, עם פזמונים לשבת ומוצאי 
ברכות.  ומאה  העומר...  וספירת  טובים  לימים  ומזמורים  שבת 
והוראות  דינים  שבת.  נר  הדלקת  קודם  לנשים  תפלה  בו  והוספנו 

באיטלקית. ונציה, שנת ”והתענגו“ [תק“מ 1780].
קלים,  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.   17 בנפרד),  שנדפסה  ההגדה  (ללא  דף  נו 

אקס-ליבריס, פגיעת עש בכריכה. כריכת חצי-עור, ישנה ומשופשפת.

2. סדר ברכות כמנהג ק“ק איטאלייאני, עם הגדה של פסח, ליוורנו 
[תקפ“ג 1823]. עפ“י ונציה תק“מ.

פה דף. 14.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וכתמי יין. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

115. Seder Brachot K’Minhag Italia – Two 
Books 
1. Seder Brachot According to Italian Customs, with 
songs for Shabbat and Motzaei Shabbat and songs for 
festivals and Sefirat HaOmer… and one hundred bless-
ings. We added the prayer for women to say before light-
ing Shabbat candles. Laws and instructions in Italian. 
Venice, 1780.
Fifty six leaves (without the haggadah printed separately), 
17cm. Good condition, minor stains, ex-libris, moth 
damage to binding. Semi-leather binding, old and worn.
2. Seder Brachot According to Italian Customs, with 
Passover haggadah, Livorno [1823]. According to 
Venice 1780.
Eighty five leaves. 14.5cm. Good-fair condition, stains and 
wine stains. New binding. 

Opening Price: $300

116. פרי עץ הדר – סדר ט“ו בשבט – שלוש מהדורות
לימודים  תפילות,  סדר  הדר“,  עץ  ”פרי  ספר  של  מהדורות  שלוש 
חנוכה  סדר  [עם  ימים,  חמדת  ספר  פי  על  בשבט  ט“ו  ליום  וכוונות 

וסדר פורים]. 
[תקפ“ג  ליוורנו,   • מזרחיות).  (חתימות   .[1762 [תקכ“ב  ונציה,   •
דפוס   .[1823 [תקפ“ג  ליוורנו,   • טובייאנא.  יעקב  דפוס   .[1823

אוטולינגי.
15-16 ס“מ. מצב משתנה.

פתיחה: $300

116. Pri Etz Hadar – Seder Tu B’Shvat – 
Three Editions 
Three editions of the book “Pri Etz Hadar”, order of 
prayers, learning and intentions for 15th of Shvat ac-
cording to the book Chemdat Yamim, [with order for 
Chanukah and Purim]. 
• Venice, [1762]. (Oriental signatures). • Livorno, [1823]. 
Ya’akov Tovaina Press. • Livorno, [1823]. Otolingi Press.
15-16cm. Various conditions. 

Opening Price: $300
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117. אוסף ספרי תפילות, מחזורים וספרי תהלים מדפוסי 
איטליה

ונציה,  ראשון.  חלק  אשכנזים,  ק“ק  כמנהג  השנה,  כל  מחזור   •
[תקט“ז 1756]. • מחזור של כל השנה, מנהג איטליה, חלק ראשון. 
ונציה, [תקל“ב 1772]. • סדר תחנונים, כמנהג ק“ק אשכנזים בעיר 
ליוורנו,  נוראים.  לימים  מחזור   •  .[1798 [תקנ“ח  ונציה,  טריאסטי. 
כפולים  עותקים  כרכים],  [בארבעה  א-ה  חלקים   .1821 [תקפ“א] 
ה‘.  מועדי  מחזור   • כרכים].  [שלושה  ו  וחלק  ה,  ד,  א-ב,  מחלקים 
הש־ וחג  אבות  פרקי  פסח,  עצרת,  ושמיני  [סוכות  כרכים  שלושה 
ליוורנו,  נוראים.  לימים  מחזור   •  .[1824 [תקפ“ד  ליוורנו,  בועות]. 
[תר“ג] 1843. • מחזור מועדי ה‘, [חלק ב]. ליוורנו, [תרי“ט] 1859. 
ספר   •  .1859 [תרי“ט]  ליוורנו,  ה].  [חלק  נוראים,  לימים  מחזור   •
הפטרות לכל השנה. [מדפוסי איטליה, ללא שער]. • מחזור למוע־
דים [יום כיפור]. ליוורנו, [תרנ“ב] 1892. שני כרכים [חלקים א, ג]. • 
מחזור מועדי ה‘ [פרקי אבות וחג השבועות]. ליוורנו, [תרנ“ב] 1892. 
• מחזור מועדי ה‘ [סוכות]. ליוורנו, [תרנ“ב] 1892. (חסרים מספר 
דפים). • תפלות ישראל כמנהג האשכנזים. ליוורנו, [תרס“ה] 1905. 
• ספר תהלים. ונציה, [תקס“ג 1802].• ספר תהלים. לונדון, [תרי“ז 

1857]. (מיניאטורי) • ספר תהלים. ליוורנו, [תרי“ח 1858]. 
25 ספרים. גודל ומצב משתנים.רישומי בעלות וחתימות. רוב המחזורים 

עם תרגום לאיטלקית,לחלקם כריכות נאות.

פתיחה: $400

117. Collection of Prayer Books, 
Machzorim and Sifrei Tehillim of Italy 
Printings 
For complete list, see Hebrew description. 
Twenty-five books. Various sizes and conditions. Ownership 
notations and signatures. Majority of Machzorim contain 
Italian translation. Some have fine bindings. 

Opening Price: $400

118. אוסף קונטרסים וספרי תפילה
[תקס“ט  אמשטרדם,  ציון.  שערי  מספר  בקשות  עם  צבי,  לקוטי   •
דפים  תשעה  בסופו  שהוסיף  פרינץ  אברהם  רבי  בהוצאת   ,[1809
יצחק“,  מהספר ”תולדות  יומא,  תוספתא  על  פירוש  לדוגמא,  עלים 
של רבו הגאון רבי יצחק סג“ל מלעמגא. • מחזור לפסח, עם כוונת 
[תקנ“א  אמשטרדם,  באותיות  [פיורדא]  ביידיש-דייטש.  הפייטן 
1791]. חתימות בעלים. • הלל הגדול, פסוקי תפילה והודאה, כמנהג 
יהודי אזמיר, עפ“י רבי חיים פאלאג‘י (הקדמה בלאדינו). אזמיר, [תר“ן 
1889]. • סדר ותשליך. תונס, תרמ“ז (1887). גליונות לא חתוכים. 

118. Collection of Pamphlets and Prayer 
Books 
For complete list, see Hebrew description.
Nine volumes and pamphlets, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

• סדר תשליך, עם תפילת החיד“א. בודפסט, [תרפ“ז 1927]. • סדר 
תשליך, עם תפילת א-ל מלך. פרנקפורט דמיין. • סדר ברכת המזון, 
 EZRAHI • .החדש, עם פירוש ברכת חיים, סאטמר, תש“ב בערך
[פיוט לברית מילה ”אזרחי היה יחיד בן לאומים“]. [טנגיר?, חש“ד]. 
• סדר התפלות, תפלת דניאל. סידור כמנהג הספרדים. עברית עם 
תרגום לבולגרית באותיות קיריליות, עמוד מול עמוד. בחלק העברי 

הוראות בלאדינו. סופיה, תש“ו 1946. 
9 כרכים וחוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

119. אוסף ספרים בעניני ברית מילה
• ספר ברית אברהם, כולל סדר המילה ופיוטיה, עם תרגום לגרמ־
נית. רבי צבי בנימין אויערבך, פרנקפורט דמיין, תר“ך 1860. הוספות 
בכת“י. • ספר ברית יצחק, לקרות בו ליל שמיני קודם המילה. ליוורנו, 
אברהם  מימי  בישראל  המילה  תולדות  ברית,  אות   • תקנ“ו (1796). 
ומוהל.  רופא-חולים  כהן,  שמואל  ד“ר  מאת  הזה.  היום  עד  אבינו 
 Abhandlung über den Ursprung  •  .1903 תרס“ג  קראקא, 
 der Beschneidung bei wilden und halbwilden Völkern
טיבינגן (Tübingen),            • למוד RITUALE, שנוהגים לומר בני 
מאת  והערות  לאיטלקית  תרגום  עם  המילה,  יום  קודם  בערב  רומא 

יהודה נילו פאוונצילו. רומא, תש“ך 1960, דפוס האחים סאבאדיני.
5 ספרים גודל ומצב משתנה, רובם במצבים טובים.

פתיחה: $250

1829

119. Collection of Books on the Topic of 
Circumcision
For complete list, see Hebrew description. 
Five books, various sizes and conditions, most in good 
condition.

Opening Price: $250

118
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120. סדור השלום, מוסקבה תשט“ז - עותק מפואר עם הקדשה 
שלייפר  שלמה...  ר‘  הרב  במוסקבה,  הדתית  הקהלה  ראש  ע“י  השנה, ”ערוך  לכל  תפלות  השלום,  סדור 
שליט“א“. מוסקבה, תשט“ז 1956. עותק מפואר עם מעטפת מודפסת בעברית וברוסית. בדף לפני השער 

רישום בכת“י של הקדשה בשם הרב שלמה שלייפר ממוסקבה, שנת תשי“ז. 
סידור זה יצא ע“י הקהילה הדתית במוסקבה, תחת עינם הפקוחה של השלטונות הקומוניסטיים שהע־
דיפו שבית הכנסת במוסקבה ימשיך לפעול לעיני העולם כולו, אבל רק ע“י זקנים מהעולם הישן. הסדור 
נדפס ללא תרגום רוסי, כדי למנוע מהנוער הרוסי להתקרב ליהדות. [תיקון צנזורה מעניין נמצא בעמ‘ 

71 - בנוסח על הניסים, מחקו מהצילום את המילים ”ועל המלחמות“].
 479 בעמ‘  ברוסית.  שער   2 בעמ‘ 
הקדמות  עמ‘ 5-6  ברוסית.  הקדמה 
 7-12 עמ‘  השלום.  ועל  התפלה  על 
לא-ב  רוסי  ותעתיק  קריאה  לימוד 

ולניקוד העברי.
באותיות  מודפסת  מעטפת  עמ‘ +   479
סדקים  טוב,  מצב  ס“מ,   26 זהב. 

במעטפת. כריכת בד מקורית. 

הספר  מקבל  בין  הקשר  [אודות 
עריכת  ועל  ברית-המועצות  ליהודי 

הסידור: ראה חומר מצורף].

פתיחה: $200

120. Siddur HaShalom, Moscow 1956 – Magnificent Copy with 
Dedication
Siddur HaShalom, year round prayers, “Edited by the Head of the Religious 
Community of Moscow, Rabbi Shlomo… Shleifer”. Moscow, 1956. Magnificent copy 
with cover printed in Hebrew and Russian. On the page before the title, a handwritten 
dedication is written in the name of Rabbi Shlomo Shleifer from Moscow, 1957.
This siddur was published by the religious community of Moscow, under the eyes of 
the Communist rule who preferred that the synagogue in Moscow continue its activi-
ties for the whole world to see, but only by the elderly belonging to the old world. The 
siddur was printed without a Russian translation to prevent Russian youth from being 
attracted to Judaism. [On Page 71 an interesting censor correction is found – in Al 
HaNissim, “al hamilchamot” (on the 
wars) was erased from the copy].
On page 2, title page in Russian. On 
page 479, introduction in Russian. 
Pages 5-6, introductions on prayer 
and peace. Pages 7-12, learning to 
read and Russian transcription of 
the Hebrew alphabet and Hebrew 
vowels.
479 pages. 26cm. Good condition. 
Original fabric covers. 

Opening Price: $200 120
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121. הגדה של פסח עם ציורים – ונציה, תכ“ד
הגדה של פסח, בלשון הקדש ובלשון איטליאני [באותיות עבריות], 
”עם כמה צורות על כל האותות והמופתים אשר נעשו לאבותינו...“. 

ונציה, תכ“ד 1663.
כל עמוד נתון במסגרת שער מעוטרת, עם איורים רבים בחיתוכי עץ. 
נעשה על פי מהדורת ונציה שפ“ט [בשינויים קלים]. יצאה בשלוש 
ספרדים  ובלשון  אשכנזים,  בלשון  איטליאנו,  בלשון  מהדורות: 

[לאדינו].
קרעים  מהדפים.  בכמחצית  קשים  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 33   [26]

משוקמים-מקצועית בשולי דפים. כריכת עור מהודרת חדשה.

פתיחה: $2500

121. Passover Haggadah with 
Illustrations – Venice, 1663
Passover Haggadah, in Lashon HaKodesh (Biblical 
Hebrew) and in Italian [in Hebrew letters], “with some 
illustrations of all the wonders that were performed for 
our fathers…”. Venice, 1663.
Each page is in a decorative frame, with many wood-cut 
illustrations. Done according to the Venice edition 1629 
[with minor changes]. Published in three editions: Italian, 
Ashkenazi language and Sefardi language [Ladino].
[26] leaves. 33cm. Fair condition, major stains to half of 
leaves. Tears to leaf margins professionally restored. New 
fancy leather binding. 

Opening Price: $2500

הגדות של פסח
Passover Haggadot

121
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 - תפ“ז  דמיין,  פרנקפורט   - וציורים)  פסח  של  הגדה  (עם  בענשן  דאש   - המזון  ברכת   .122
מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית

ברכת המזון, כמנהג אשכנז פולין - דאש בנעשן. עם זמירות שבת והגדה של פסח. ביאור עברי-טייטש, 
ציורים תחריטי-עץ. פרנקפורט דמיין, [תפ“ז 1729]. דפוס שלמה זלמן אפטרוד ומשה במבורג (”באותיות 

אמשטרדם“). 
נב דף, 20.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי (שיקומי פגיעות בדף השער). כריכת חצי-קלף חדשה.

בתקליטורי  מופיעה  ואינה  וביערי,  ההגדות  באוצר  רשומה  אינה  ביבליוגרפית!  לא-ידועה  מהדורה 
הביבליוגרפיה! בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0182592 ובאוצר ההגדות רשומה 159 נרשמה 
נמצאת  פסח  של  וההגדה  דף.   [1] טו-מו,  טו,  בה:  הדפים  שספירת  המדפיסים,  מאותם  אחרת  מהדורה 
בדפים ל-מה. בעותק שלפנינו סדר הגדה של פסח בדפים לג/2 עד דף נ/1 ולאחר מכן סדר ברכת הנהנין.

פתיחה: $1750

122. Birkat HaMazon – Das Benshin (With Pesach Haggadah and 
Illustrations) – Frankfurt Am Main, 1727 – Bibliographically 
Unknown Edition 
Birkat HaMazon, as customary by Ashkenaz Poland – Das Benshin. With Shabbat 
Zemirot and Pesach Haggadah. German commentary in Hebrew letters, woodcut il-
lustrations. Frankfurt am Main, [1727]. Shlomo Zalman Aptrod and Moshe Bamberg 
Press (in “Amsterdam letters”). 
Fifty two leaves, 20.5cm. Good-fair condition, stains and wear (damage restoration on 
title page). New semi-parchment binding. 
Bibliographically unknown edition! Not listed in Otzar HaHaggadot and in Ya’ari, 
or in Bibliography CDs!! In Bibliography Institute CD record 0182592 and in Otzar 
HaHaggadot record 159, a different edition is listed from the same printers which has 
the following leaf count: 15, 15 -46, [1] leaves. The Pesach Haggadah appears on leaves 
30-45. The Pesach Haggadah in this copy appears on leaves 33/2 until 50/1 followed by 
Birkat HaNehenin [blessings made upon food, drinks and pleasurable items]. 

Opening Price: $1750
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123. הגדה מצויירת עם מפת ארץ ישראל – אמשטרדם, תע“ב
המסעות  וסדר  ישראל  ארץ  מפת  עם  נאים,  וציורים  יפה  פירוש  עם  פסח,  של  הגדה  סדר 

במדבר. אמשטרדם, תע“ב 1712. דפוס שלמה פרופס.
שני שערים, הראשון עם איורי משה ואהרן וציור משה בסנה. הציורים והמפות, תחריטי 
נחושת של אברהם בן יעקב [אברהם הגר] מאייר הגדת אמשטרדם תנ“ה (כל ההגדה נדפסה 

עפ“י אותה מהדורה, בשינויים שונים ביניהן בציורי השער ושני ציורים נוספים).
[1], לא דף. 31.5 ס“מ. + מפה מקופלת. מצב טוב, כתמים, שיקומים מקצועיים קלים בשולי וקפלי 

המפה. כריכת עור (מקורית) מהודרת. 

יערי 73; אוצר ההגדות 120. [ראה עוד אודות הגדה זו: פרופ‘ בצלאל רות ”ההגדה המצוירת 
שבדפוס“, ארשת, ג‘, תשכ“א, עמ‘ 24].

פתיחה: $6000

123. Illustrated Haggadah With Map of Eretz Israel – 
Amsterdam, 1712. 
Passover Haggadah, with nice commentary and pretty illustrations, with a 
map of Eretz Israel and the order of the travels in the desert. Amsterdam, 
1712. Shlomo Proops printing.
Two sections, the first with illustrations of Moshe and Aharon and an illus-
tration of Moshe at the burning bush. The illustrations and maps, copper 
etchings done by Avraham ben Ya’akov [Avraham the convert] illustrator 
of Amsterdam Haggadah 11695 (the whole haggadah was printed accord-
ing to that edition, with variations in the illustrations of the title page and 
two other illustrations).
[1], 31 leaves. 31.5cm. + folded map. Good condition, stains, minor professional 
restorations to margins and folds of map. Fancy leather binding (original). 
Ya’ari 73; Otzar HaHagaddot 120. [See more about this haggadah: Prof. 
Betzalel Rut HaHaggadah HaMetzuyeret Shebadfus, Areshet, 3, 1961, page 
24].

Opening Price: $6000
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125. עשר הגדות עם פירושים
• ספר לשון חכמים, הגדה של פסח עם הפירושים ”מדרש בחידוש“ 
ו“חבל בני יהודה“. ליוורנו, [תקס“ט 1809]. (יערי 366; אוצר ההגדות 
522). • ספר יום טוב מקרא קודש הזה, סדר הגדה, עם פירושי רבי 
ההגדות  אוצר   ;426 (יערי   .[1819 [תקע“ט  ליוורנו,  חיות.  אפרים 
597). פגיעות משוקמות. • ספר פרסומי ניסא, הגדה של פסח, עם 
פירושים ודינים, רבי יעקב רקח. ליוורנו, [תר“ך 1860]. (יערי 822; 
תקון  מעובין,  פסח   - החמדה  שכיות  ספר   • ההגדות 1108).  אוצר 
 ;742 (יערי   .[1855 [תרט“ו  ליוורנו,  פסח.  של  והגדה  ניסן  לחודש 
אוצר ההגדות 1005). • ישמח משה, הגדה של פסח עם פירושי רבי 
ונמצאים  חסרים  אחרונים  דף   4  .[1863 [תרכ“ג  ליוורנו,  גיג.  משה 
חיים  ספר   •  .(1180 ההגדות  אוצר   ;873 (יערי  פקסימילי.  בצילום 
לראש, הגדה עם פירושים וחדושי דינים, רבי חיים פאלאג‘י, אזמיר, 
[תרי“ב 1852]. (יערי 704; אוצר ההגדות 959). הגהות בכת“י מזרחי, 
בהם מוזכר: ”... מנהגו של מ“ע עט“ר מו“ר הרב א“א זלה“ה“, כמו כן 
הוא מזכיר את ”הרב ח“ק עולם אג“ן הסהר זיע“א“. השלמת עמודים 
של  בכתב-ידו  שהם  [יתכן  והוספות  תיקונים  מזרחי.  בכת“י  חסרים 
המגיד  פירושי  עם  שמורים.  לליל  הגדה  אבות,  ברית   • המחבר]. 
שתי  העתקת  עם   .[1860 בערך  תר“ך  [קניגסברג,  ועוד.  מדובנא 
איגרות הגר“א מווילנא אל המגיד מדובנא. (יערי 824; אוצר ההגדות 
מנחם“.  ו“ילקוט  צבי“  ”נחלת  ביאורי  עם  פסח,  של  הגדה   •  .(1114
 ;1765 (יערי   .1909 תרס“ט  פיעטרקוב,  טאקסין.  צבי  מנחם  רבי 
עם  פסח  של  הגדה  דאברהם,  צלותא  ספר   • ההגדות 2432).  אוצר 
למברג,  ולבוב.  מזאלקווא  [פייער]  נתן  ב“ר  אברהם  מרבי  פירושים 
תרס“ד 1904. (יערי 1668; אוצר ההגדות 2274). • הגדה של פסח, 
הבשם“,  ”ערוגות  בעל  גרינוולד,  משה  רבי  נרצה,  הלל  פירוש  עם 

בערגעגסאס, תרפ“ב (1922). (יערי 1934; אוצר ההגדות 2848).   
10 ספרים, גודל ומצב משתנים, חלקם עם כריכות חדשות.

פתיחה: $900

125. Ten Haggadot with Commentaries
For complete list, see Hebrew description.  
Ten books, various sizes and conditions, some with new 
bindings.

Opening Price: $900

124. הגדה של פסח, וירונה, תקפ“ח
הנערים  לתשוקת  נדפס  ספרדים,  מנהג  כפי  פסח,  של  הגדה  סדר 
וירונה,  הכהן.  אהרן  שלמה  הגביר  נכדי  אשכנזים  ואחיו  ישראל 
של  תמונה  לוח  השער:  מול  ומרור.  מצה  ציורי   .[1828 [תקפ“ח 

הדלקת נרות שבת.
פגעי  טוב-בינוני,  מצב  רחבים.  שוליים  איכותי,  נייר  ס“מ.   20 דף.   20  ,[1]

עש וכתמים.

יערי 491; אוצר ההגדות 680. 

פתיחה: $400

124. Pesach Haggadah, Verona, 1828
Sephardic Pesach Haggadah. Printed especially for the 
Ashkenazi youths Yisrael and his brothers, grandsons of 
the philanthropist Shlomo Aharon HaCohen. Verona, 
[1828]. Illustrations of Matzah and bitter herbs. Facing 
title page: Photograph-plate of Shabbat candle lighting. 
[1], 20 leaves. 20cm. High quality paper, wide margins. 
Good-fair condition, moth damage and stains. 
Ya’ari 491; Otzar HaHaggadot 680.

Opening Price: $400
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128. ארבע הגדות – תרגום לצרפתית
• הגדה של פסח, פריס, 1844. (יערי 639; אוצר ההגדות 878). ללא 
תווי נגינה. • סדר ההגדה של פסח, La Haggadah, פריס, 1860. 
(ללא  נחושת.  תחריט  מצרים,  יציאת  ציור   .(1113 ההגדות  (אוצר 
המפה המצורפת ותווי נגינה). • הגדה של פסח, עם דיני החג בלשון 
(אוצר   .[1886 [תרמ“ו  ליוורנו,  מאלג‘יר.  צרור  מרדכי  רבי  צרפת, 
פריס,   ,La Haggadah פסח,  של  ההגדה  סדר   •  .(1691 ההגדות 
1898. (יערי 551; אוצר ההגדות 2013). ציור בתיה ומשה, תווי נגינה. 

4 ספרים, גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $350

128. Four Haggadot – French Translation
For complete list, see Hebrew description.  
Four books, various sizes and conditions.

Opening Price: $350

127. חמש הגדות חסידיות
מקוזניץ  מהמגיד  ישראל“  ”גבורות  פירוש  עם  פסח,  של  הגדה   •
ופירוש ”מטה משה“ מבנו האדמו“ר רבי משה אליקים בריעה מקו־
 •  .(2071 ההגדות  אוצר   ;1550 (יערי   .1898 [תרנ“ח]  למברג,  זניץ. 
ופירוש  האריז“ל  נוסח  עפ“י  ההגדה  נוסח  הזמנים,  ספר  עם  הגדה 
 ;1780 (יערי   .1910 עת“ר  לובלין,  מאיזביצא.  יעקב  רבי  האדמו“ר 
אוצר ההגדות 2482). • חלקת בנימין, עם הגדה של פסח. רבי בנימין 
מזלאזיץ. מונקאטש, תר“ץ 1930. (יערי 2150; אוצר ההגדות 3296). 
• הגדה של פסח, אור זורח (ברסלב). ירושלים, תרפ“ז (1927). (יערי 
2058; אוצר ההגדות 3083). • נאוה תהלה על הגדה של פסח. רבי 
אוצר   ;2059 (יערי   .(1927) תרפ“ז  ירושלים,  מרדומסק.  דוד  יעקב 

ההגדות 3084).
5 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

127. Five Chassidic Haggadot
For complete list, see Hebrew description.  
Five books, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

126. תשע הגדות – ארצות המזרח – עם תרגומים ללאדינו, 
ערבית-יהודית, פרסית ועוד

• הגדה של פסח, עם תרגום ערבי כמנהג ק“ק בגדאד. ליוורנו, שנת 
 .[1260 ההגדות  אוצר   ;637 [יערי   .[1865 [תרכ“ה  ועזו“  ה‘  ”דרשו 
• הגדה של פסח, עם תרגום ערבי ושרח ערבי כמנהג ק“ק בגדאד. 
ליוורנו, תרמ“ז (1887). [יערי 1287; אוצר ההגדות 1721]. • הגדה 
ערבי  בלשון  הפסח  וסדר  נקודות...  עם  והערבי  העברי  פסח...  של 
צח. עם ציורים. בגדאד, תרצ“ו (1931). [יערי 2215; בן-מנחם א 164; 
אוצר ההגדות 3562]. • הגדה של פסח, בעברי וערבי, עם העתקת 
אנגלית. ירושלים, תרס“ה 1905. [יערי 1688; אוצר ההגדות 2303]. 
ירושלים,  לפרסית-בוכרית].  [תרגום  פ‘ארסי  תרג‘מה  בא  הגדה,   •
תר“ץ (1930). [יערי 2146; אוצר ההגדות 3267]. • הגדה של פסח, 
כפי מנהג ספרדים, עם תרגום ללאדינו וציורים, ביינה [וינה, תר“ס 
בערך 1900]. [יערי 2554; אוצר ההגדות 2114]. • הגדה של פסח, 
עם תרגום לדינו. ציורי זאב רבן. תל-אביב, תשי“ז 1957. [יערי 2469; 
תרגום  ספרדי),  (תרגום  פסח  של  הגדה   •  .[4535 ההגדות  אוצר 
פסח,  של  הגדה   • תרס“ד 1904.  ליוורנו,  צילום?]  [דפוס  ללאדינו. 
תרגום לפרסית [באותיות פרסיות] ע“י יהושע נתנאלי. אוצר התורה 

איראן.
9 ספרים וחוברות גודל ומצב משתנה.       

פתיחה: $400

126. Nine Haggadot – Oriental Countries 
– With Ladino Translation, Jewish-Arabic, 
Persian and More
For complete list, see Hebrew description.  
Nine books and booklets, various sizes and conditions.

Opening Price: $400
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129. אוסף הגדות – דרום אמריקה
 narracion de la Pascua :תשע הגדות שנדפסו בדרום אמריקה
ולוחות  מקוריים  איורים  לספרדית,  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה   –
תווים. בואנוס איירס, [תש“ו] 1946. • הגדה עם ציורים, מתורגמת 
 • [תש“ט] 1949.  איירס,  בואנוס  מאנין.  יוסף  פרופ‘  ע“י  לספרדית 
סדר הגדה של פסח, עברית ופורטוגזית, עם איורים ולוחות תווים. 
סאו פאולו, [תש“י] 1950. • הגדה של פסח. בואנוס איירס, [תש“י] 
1950. • הגדה של פסח, עם איורים צבעוניים מאת ליאונרד בסקין. 
צבעוניים  איורים  עם  פסח,  של  הגדה   .1977 [תשל“ז]  פאולו,  סאו 

מאת דן ריזינגר. בואנוס איירס, [תשמ“ב] 1982. • והגדות נוספות.
9 הגדות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $450

129. Collection of Haggadot – South 
America
Nine haggadot printed in South America.
For complete list, see Hebrew description. 
Nine haggadot. Various sizes and conditions.

Opening Price: $450

130. הגדה של פסח עם 238 פירושים – שנחאי 1946 
סדר הגדה של פסח, עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות. 

שאנכאי, תש“ו [1946]. הקדשה חתומה בכת“י. 
[1], עב דף. 19.5 ס“מ. מצב טוב, כריכה בלויה וללא שדרה.

אוצר ההגדות 4027. דפוס-צילום של מהדורת פאדגורזע תרס“ה. 

פתיחה: $200

131. רשימת הגדות-פסח – פטרבורג, 1901 – הקדשת 
המחבר – הטופס של אברהם יערי (עם הגהותיו בכת“י)

רשימת הגדות-פסח, שנדפסו בכל ארצות תבל במשך ארבע מאות 
שנה (ר“ס-תר“ס), מאת שמואל ווינער. פטרבורג, תרס“א 1901.

ממנצ‘סטר),  מזל  יוסף  (למשורר  המחבר  הקדשת  הספר  בשער 
מתחתיה רישום וחתימה: ”קניתי בר“ח טבת תרצ“ד א[ברהם] יערי“. 
טופס זה שימש את יערי במהלך עבודתו על חיבורו ”ביבליוגרפיה 
עשרות  הגיליונות  בשולי  תשכ“א):  (ירושלים  פסח“  של  הגדות  של 
רבות של רישומי תאריכים וציונים בעיפרון בכתב ידו של יערי (עם 
מספר הערות כדוגמת: ”יש לנו עתה, רשמתי“, ”ראיתי בלי תרגום“ 

וכדומה). 
[1],      ; 54; 12 עמ‘. 29 ס“מ. מצב בינוני. דפים מנותקים, כתמים. קרעים 

גסים במספר דפים. כריכת קרטון פגומה.

מאוסף ד“ר ישראל מהלמן - ”גנזי ישראל“.

פתיחה: $250

VII

130. Passover Haggadah with 238 
Commentaries – Shanghai 1946
Passover haggadah, with 238 commentaries and appen-
dices. Shanghai, 1946. Handwritten signed dedication.
[1], 72 leaves. 19.5cm. Good condition, worn binding with-
out spine.
Otzar HaHaggadot 4027. Photocopy of Padgorze edi-
tion 1905.

Opening Price: $200

131. List of Pesach Haggadot – Peterburg, 
1901 – Inscription of Author – Copy of 
Avraham Ya’ari (Including his Glosses)
List of Pesach Haggadot, which were printed world-
wide over a span of four hundred years (1500-1900), by 
Shmuel Weiner. Peterburg, 1901. 
Title page of book contains inscription by author (to 
poet Yosef Mazal of Manchester), beneath it notation 
and signature: “I have purchased it on Rosh Chodesh 
Tevet 1934 A[vraham] Ya’ari”. This copy served Ya’ari 
throughout his composition “Bibliography of Pesach 
Haggadot” (Jerusalem 1961): Margins of sheets contain 
many dozens of listings of dates and notations in pencil 
in Ya’ari’s handwriting (with several comments as: “We 
now have, I have listed”, “I have seen without a transla-
tion”, etc.).
[1], VII; 54; 12 pages. 29cm. Fair condition. Detached 
leaves, stains. Coarse tears on several leaves. Damaged 
cardboard binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection. 

Opening Price: $250
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132. משניות טהרות עם פירוש הרמב“ם, נאפולי 1492 - אלפי הגהות ותיקונים בכת“י מתקופת 
ההדפסה

פירוש המשנה להרמב“ם, סדר טהרות. נאפולי, רנ“ב 1492. יהושע שלמה שונצינו. מהדורה ראשונה.
אלפי הגהות, תיקונים הוספות והשמטות, הערות למדניות וציורים בכתיבה מזרחית עתיקה וברורה, מתקופת 
ההדפסה, מתוך הדברים ניכר כי נכתבו ע“י תלמיד-חכם מובהק, שהעמיק ועסק בלימוד סדר טהרות. מספר 

רישומים וכיתובים בכת“י תימניים [מאוחרים יותר, המאה ה-17 בערך].
כל  וחסרונות,  בשיבושים  כלוקה  ידועה  טהרות  לסדר  להרמב“ם  המשנה  פירוש  של  זו  ראשונה  מהדורה 
המהדורות שלאחריה העתיקו ממנה על טעויותיה, מלבד הוספות שנוספו בדפוסי ונציה ש“ו ומנטובה שכ“ג. 

בכתה“י שלפנינו נמצאים תיקונים והוספות רבות שחלקן הגדול אינן נמצאים באף מהדורה אחרת.
בהשוואה למהדורות התרגום מחדש שנדפסו לאחרונה [מהדורת ר“י קאפח, ומהדורות ר“י קורח], עולה כי 

כתה“י שלפנינו מדויק יותר הן בתרגום מקורי יותר והן בדיוק בציורי הפירוש.
כתה“י של ההוספות והתיקונים שלפנינו, נעתק ממהדורות מוקדמות ומדויקות של כתבי-יד מתרגומי פירוש 

המשנה שנכתבו בתקופת הראשונים, ויש בו גם הוספות רבות שאינן נמצאות בשום מהדורה אחרת.
[86] דף. 36 ס“מ. מצב בינוני, פגעי-עש רבים, משוקמים מקצועית במילוי והדבקות נייר. כריכת עור לבן מהודרת.

פתיחה: $15,000

132. Mishnayot Taharot with Maimonides Commentary, Napoli 1492 
– Thousands of Handwritten Glosses and Corrections from the Time 
of Print
Maimonides’ Mishna commentary, Seder Taharot. Napoli, 1492. Yehoshua Shlomo 
Soncino. First edition.
Thousands of glosses, correcions, additions and omissions, scholarly remarks and il-
lustrations in old, legible Oriental handwriting from the time of print. Based on the 
content, it is obvious that all of the above was written by an outstanding Torah scholar 
who learned the Seder Taharot in great depth. There are also a couple of captions and 
inscriptions in Yemenite handwriting [from later times, c. 17th century]. 
This first edition of the Maimonides Mishna commentary on Seder Taharot is known to 
have many errors and missing parts, all editions following this one were copied from the 
present edition with its mistakes, except for additions later made in the Venice editions 
of 1546 and Mantua 1563. The present manuscript contains numerous corrections and 
additions, most of which do not appear in any other edition.
Compared to the translated versions printed recently [the Kappach and Korach versions], 
the present manuscript seems far more precise both in the commentary translation and 
depiction.
The present manuscript with its additions and corrections was copied from earlier and 
more precise versions of that manuscript, from translations of the Mishna commen-
tary written at the time of the Rishonim and it contains numerous additions that can’t 
be found in any other edition. 
Complete copy, [86] leaves. 36cm. Fair condition, extensive, professionally restored moth 
damage with paper paste and fillings. White, luxurious leather binding.

Opening Price: $15,000

דפוסי ערש ודפוסים עתיקים (שנות הר‘ והש‘)
Early Printed Books – Resh and Shin Years

132



מכירה מס‘ 19 | 63 

133. Rambam, Soncino, 1490 – With Glosses Written in Early 
Ashkenazi Handwriting from Printing Period
Mishneh Torah L’Rambam, (the volume of Zemanim is almost complete, most of 
volumes Nashim and Kedusha, and several leaves of volumes Mada and Ahava). 
[Soncino, 1490].
The sheets have long inscriptions in early Ashkenazi handwriting (characteristic of the 
printing period, end of 15th century), most are Hagahot Maimoni’ot with appendices 
and different from the printed version, some of the glosses end with “by Rabbi Shalit” 
and some end with “the Ramach”.
Hagahot Maimoni’ot, are appendices to the Rambam, written by Ashkenazi scholars 
from the Beit Midrash of the Maharam of Rottenberg, containing a compilation of ap-
pendices according to the words of Rashi, Tosfot and the Maharam of Rottenberg and 
Ashkenazi scholars. This work based on the Ramach (Rabbi Meir HaCohen) disciple 
of the Maharam of Rottenberg, has undergone additional editing by Ashkenazi schol-
ars. Two versions of editions appear in print and several others in manuscripts. These 
glosses first appeared in the Rambam edition printed in Constantinople (1509) and 
are known as “Hagahot Maimoni’ot Constantinople”. Hagahot Maimoni’ot printed 
in the Rambam edition in Venice (1524) have an entirely different version from the 
Constantinople edition, and these are the glosses printed in all Rambam editions until 
today. 
From initial comparison it seems that the glosses in this manuscript are more 
similar to the version of Hagahot Maimoni’ot printed in Venice but they have many 
variations and full sections not found in the printed version. We also note that ap-
parently these glosses were copied from an early manuscript where the Maharam of 
Rottenberg is still mentioned as “my teacher he shall live long (still alive)”, different 
from the later manuscripts and printed editions.
Additionally, this manuscript has inscriptions and glosses in Yemenite handwriting 
[c. 17th century]. 

133. רמב“ם, שונצינו, ר“נ 1490 - עם הגהות כתב יד אשכנזי קדום מתקופת ההדפסה 
מדע  מספר  ודפים  וקדושה,  נשים  ספר  רוב  בשלמות,  כמעט  זמנים  (ספר  להרמב“ם,  תורה  משנה  ספר 

וספר אהבה). [שונצינו, ר“נ 1490].
בגליונות רשימות ארוכות בכת“י אשכנזי קדום (אופייני לתקופת ההדפסה, סוף המאה ה-15), הרשימות 
רבי  ”מפי  מסתיימות  מההגהות  חלק  מהנדפס,  שונה  ובנוסח  הוספות  עם  מיימוניות“  ”הגהות  הן  ברובן 

שלי“ט“ וחלקם מסתיים ”הרמ“ך“.
הגהות מיימוניות, הנן הוספות על הרמב“ם, שכתבו חכמי אשכנז מבית מדרשו של מהר“ם מרוטנבורג, 
מיסודו  זה  חיבור  אשכנז.  וחכמי  מרוטנבורג  מהר“ם  ודברי  ותוס‘  רש“י  דברי  עפ“י  הוספות  ליקוט  ובהן 
ישנם  אשכנז.  חכמי  ע“י  נוספות  עריכות  עבר  מרוטנבורג,  מהר“ם  תלמיד  הכהן)  מאיר  (רבי  הרמ“ך  של 
שני נוסחי מהדורות ידועות בדפוס ועוד מספר מהדורות בכתבי היד. לראשונה נדפסו הגהות במהדורת 
קושט־ מיימוניות  בשם ”הגהות  הידועות  ההגהות  והם  רס“ט 1509)  בקושטא (שנת  שנדפסה  הרמב“ם 
שונה  בנוסח  מיימוניות  הגהות  נדפסו  רפ“ד 1524)  (שנת  בוונציה  שנדפסה  הרמב“ם  במהדורת  נטינה“. 
לחלוטין ממהדורת קושטא, והם ההגהות שנדפסו בכל המהדורות הבאות של ספרי הרמב“ם עד ימינו. 

לפי השוואה ראשונית עולה, כי ההגהות בכת“י שלפנינו, דומות יותר לנוסח ”הגהות מיימוניות“ שנדפסו 
בונציה, אך יש בהם שינויים רבים וקטעים שלמים שלא נמצאים בנדפס. יש לציין גם שכנראה נעתקו 
ההגהות שלפנינו מכת“י קדום שבו עדיין מוזכר מהר“ם מרוטנבורג בשם ”מורי שיחי‘“ או ”מורי שלי“ט“, 

בשונה מכת“י המאוחרים ובמהדורות הדפוס.
בנוסף יש בכת“י שלפנינו רישומים והגהות בכתיבות-יד מתימן [המאה ה-17 בערך].

כ-85 דף (במקור: 380 דף) + דף השלמה בכת“י תימני. כ-30-32 ס“מ. מצב משתנה, בינוני עד גרוע, דפים מנותקים, 
כתמים, פגעי בלאי ועש. ההגהות דהויות עם חסרונות בלאי בטקסט ההגהות. 

פתיחה: $15,000

Approx. 85 leaves (originally: 380 leaves) + one leaf of replacement in Yemenite handwrit-
ing. Approx. 30-32cm. Varied condition, fair to poor, detached leaves, stains, wear and 
moth damage. The glosses are faded with omissions from wear to the text of the glosses. 

Opening Price: $15,000
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134. אוסף גדול של חלקי גמרות ממהדורת בומברג - ונציה שנות ה‘ר“פ
אוסף דפים וחלקי מסכתות ממהדורת הש“ס הראשונה שיצאה בשלמות בוונציה שנות ר“פ-רפ“ג (-1520
מהשנים  בומברג  של  השניה  מהמהדורה  הם  מהדפים  קטן  חלק  בומבירגי.  דניאל  המדפיס  ע“י   (1523

רפ“ו-רצ“א (1526-1531).
מסכתות: סוכה, יבמות, סנהדרין-מכות, עדיות ומסכתות קטנות, מסכת דרך-ארץ [שנדפסה רק במהדו־

רה השניה], כריתות ובכורות.
מאות דפים, גודל ומצב משתנים, בינוני עד גרוע. 

פתיחה: $4500

135. אוסף דפי ושרידי דפוס – שנות הר‘ והש‘
אוסף דפים וחלקי דפים מדפוסי שנות הר‘ והש‘. אוסף מגוון, מכיל שערים, 
דפים שלמים ושרידי דפים שהוצאו מגניזת כריכות. לא נבדק ביסודיות, בין 
הדפים נמצא: קטע מספר איוב עם פירוש רלב“ג - נאפולי רמ“ז. מספר דפים 

מנביאים ראשונים עם פירוש רד“ק - פיזרו רע“ו, ועוד.
עשרות דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

134. Large Collection of Gemara Sections of Bomberg Edition – 
Venice 16th Century
Collection of leaves and sections of tractates of first edition of the Talmud completely 
published in Venice, 1520-1523 by the printer Daniel Bombirgi. A small part of the leaves 
are from the second edition of Bomberg, 1526-1531.
Tractates: Succah, Yevamot, Sanhedrin-Makot, Eduyot and the small tractates, Derech 
Eretz [printed only in the second edition], Kritut and Bechorot.
Hundreds of leaves, various sizes and conditions, fair to poor.

Opening Price: $4500

135. Collection of Leaves and Printing Remnants – 15th and 16th 
Century
Collection of leaves and leaf remnants from 15th and 16th century printings. Varied 
collection, contains title pages, whole leaves and leaf remnants that were removed 
from “binding geniza”. Not thoroughly examined. Amongst the leaves: a section of 
the book of Job with the Ralbag commentary – Naples 1487. Several leaves of Nevi’im 
Rishonim with the Radak commentary – Pesaro, 1516, etc.
Dozens of leaves, various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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136. Machzor – Aleppo Version – Venice, 1527 - rare
Machzor, version of Aleppo congregation. Sections 1-2 [two volumes]. Venice, [1527]. 
Daniel Bomberg Printing Press. Prayers, supplications for weekdays and Shabbat, 
Pesach, Shavuot and Sukkot, Rosh HaShana and Yom Kippur, Chanukkah and Purim. 
Poems for Sukkot, Simchat Torah, Slichot for Asara BeTevet and Ta’anit Esther, songs 
for Pesach, Mila, Chatan and more. All the above-mentioned according to version of 
the customs of the Aleppo congregation. Includes unknown poetry which was not 
found in other Machzorim. 
Section 1 contains leaves: 58-59, 61-136, 138-153, 156-174, 176-183, 202-258, 249 (in-
stead of: 259, etc.)-254, 257-264, 273-287, 289-296, 321-384, 386-391 leaves (missing 
total of 103 leaves of approximately 438 leaves). Section 2 contains leaves: 545-568, 
570-736, 738-751, 754-759, 785-815, [9 leaves] + double illustration plate (2 leaves). 
(Missing total of 29 leaves). 
14.5cm. Condition of leaves varies. Fair-good. Stains, tears, creases and wear. Several 
leaves with omission of text. Section 2 bound with fine binding, section 1 without binding. 
Exceptionally rare. A very limited number of copies of this Machzor are known, all of which 
are incomplete. 

Opening Price: $7000

136. מחזור מנהג ארם צובא – ונציה, רפ“ז - נדיר
מחזור, כפי מנהג ק“ק ארם צובא. חלקים א-ב [שני כרכים]. ונציה, רפ“ז [1527]. דפוס דניאל בומבירגי. 

פיוטים  ופורים.  חנוכה  כיפור,  ויום  השנה  ראש  רגלים,  שלושה  ולשבת,  החול  לימות  בקשות  תפילות, 
לסוכות, שמחת תורה, סליחות לעשרה בטבת ולתענית אסתר, פזמונים לפסח, למילה, לחתן ועוד. כל אלו 

בנוסח ומנהגי קהילת ארם-צובא. כולל פיוטים לא ידועים שלא נמצאו במחזורים אחרים.
וכן  רנט  (צ“ל:  רמט  רב-רנח,  קעו-קפג,  קנו-קעד,  קלח-קנג,  סא-קלו,  נח-נט,  הדפים:  נמצאים  א.  חלק 
הלאה)-רנד, רנז-רסד, רעג-רפז, רפט-רצו, שכא-שפד, שפו-שצא דף (סה“כ חסרים: 103 דף מתוך כ-438 
תשפה-תתיו, [9  תשנד-תשנט,  תשלח-תשנא,  תקע-תשלו,  תקמה-תקסח,  הדפים:  נמצאים  ב.  חלק  דף). 

דף] + לוח איור כפול (2 דף). (סה“כ חסרים: 29 דף).
14.5 ס“מ. מצב משתנה בין הדפים. בינוני-טוב. כתמים, קרעים, קמטים ובלאי. מספר דפים עם חסרון טקסט. חלק 

ב כרוך בכריכה נאה, חלק א ללא כריכה. 

נדיר ביותר. ידועים בעולם עותקים ספורים ממחזור זה וכולם חסרים.

פתיחה: $7000
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137. ילקוט שמעוני, מהדורה ראשונה, שאלוניקי רפ“א
 .[1521 רפ“א  [שאלוניקי,  הדרשן.  שמעון  לרבי  שמעוני,  ילקוט 

מהדורה ראשונה. דפוס דון יהודה לבית גדליה.
העותק שלפנינו, מכיל את רוב הילקוט לנביאים וכתובים: שופטים, 
עד סוף תרי-עשר, משלי, איוב, דניאל ונחמיה, דברי הימים. מגילות 

ותהילים. 
ריב-רכח,  טו-קצב,  כסדרם:  שלא  כרוכים  מהדפים  חלק  חסר,  עותק 
קצג-רי דף; סו דף. (במקור, בדרך כלל: רלו; סז דף). 26 ס“מ. נייר איכותי, 
חיתוך  דפים.  במספר  חסרון  עם  פגיעות  וכתמים,  פגעי-עש  בינוני,  מצב 

דפים עם פגיעות בכותרות של חלק מהדפים. 

הביב־ מפעל  תקליטור  שונים.  וואריאנטים  עם  נדירה  מהדורה 
ליוגרפיה רשומה 0176194.

פתיחה: $500

138. ספר השרשים, ונציה, ש“ז-ש“ח
ספר השרשים, שרשי לשון הקודש, לרבינו דוד קמחי (הרד“ק) עם 
דפוס   .(1546-1548) ש“ז-ש“ח  ונציה,  בחור.  אליהו  מרבי  נימוקים 

יושטיניאן. 
התאריך בשער: מרחשון בשנת הש“ז ליצירה (1546), ואילו בקולו־

פון בעמוד האחרון אדר ש“ח (1548). 
חתימת בעלים בכת“י איטלקי: ”יצחק חיים --- יצ“ו“.

[2] עמ‘, ה-תקמח עמודות, [1] עמ‘. 29.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, פגיעות 
בלאי משוקמות בפינות מספר דפים. כריכת קלף.

פתיחה: $800

137. Yalkut Shimoni, First Edition – 
Salonika, 1521
Yalkut Shimoni by Rabbi Shimon HaDarshan. 
[Salonika, 1521]. First edition. Press of Don Yehudah 
from the Gedalya family. 
This copy contains the majority of the collection of 
Nevi’im and Ketuvim: Shoftim until end of Trei Asar, 
Mishlei, Iyov, Daniel and Nechemia, Divrei HaYamim. 
Megillot and Tehillim. 
Incomplete copy, some leaves bound out of order: 15-192, 
212-228, 193-210 leaves; 66 leaves. (Originally, usually: 
236; 67 leaves). 26cm. High-quality paper, fair condition, 
moth damage and stains, damage with omission on sev-
eral leaves. Paper cut with damage to titles on some leaves.
Rare edition with variants. Bibliography Institute CD, 
record 0176194.

Opening Price: $500

138. Sefer HaShorashim, Venice, 1546-1548
Sefer HaShorashim, roots of Lashon Hakodesh [the 
Holy Language], by Rabbi David Kimchi (Radak) with 
explanations by Rabbi Eliyahu Bachur. Venice, 1546-
1548. Justinian printing. 
Date on title page: MarCheshvan 1546, in contrast to 
the last page of the colophon Adar 1548.
Owner’s signature in Italian handwriting: “Yitzchak 
Chaim ---”.
[2] pages, 5-548 columns, [1] page. 29.5cm. Good condi-
tion, stains, restored wear damage to corners of several 
leaves. Parchment binding.

Opening Price: $800

139. ספר האגור – ונציה, ש“ו – עותק נאה במיוחד
ספר אגור, הלכות ומנהגים, מאת רבינו יעקב לנדא. ונציה, ש“ו-ש“ז 

[1545-1546]. דפוס יושטיניאן. 
מספרי היסוד של הלכות ומנהגי אשכנז בתקופת הראשונים. נדפס 
עמו ”ספר חזון“ (שער נפרד), חידות הלכתיות ופתרונן, מאת מחבר 

ספר ה“אגור“. מספרי החידות הראשונים בספרות ההלכה.
קלב, [4] דף. 21 ס“מ. עותק נאה במיוחד על דפים לבנים, נייר איכותי. מצב 
איטלקי  בכת“י  בעלות  רישום  דפים.  בשני  חתוכים  שוליים  כתמים.  טוב, 

[מחוק בחלקו]. כריכת עץ ושדרת עור משוקמת.

פתיחה: $1250
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139. Sefer Ha’Agor – Venice, 1546 – 
Especially Fine Copy 
Sefer Agor, laws and customs, by Rabbi Ya’akov Landau 
[1545-1546]. Justinian Press. 
Among the basic books of Ashkenazi laws and customs 
during the period of the Rishonim. Printed together with 
“Sefer Chazon” (separate title page), halachic riddles and 
their solutions, by author of Sefer Ha’Agor. Among the 
first books of riddles in the halachic literature. 
132, [4] leaves. 21cm. Especially fine copy upon white 
pages, high quality paper. Good condition, stains. Cut 
margins on two leaves. Ownership notation in Italian 
handwriting [partially erased]. Restored wooden binding 
and leather spine. 

Opening Price: $1250

140. דרשות התורה לרבי שם טוב - ויניציאה, 1547
”דרשות התורה להחכם הכולל האלהי רבי שם טוב ן‘ שם טוב ז“ל“. 
שניה.  מהדורה  יושטיניאן.  אנטונייו  דפוס   ,[1547] ש“ז  ויניציאה, 

חותמות ורישומי בעלים.
האחרונים.  בדפים  כתמי-עובש  טוב,  במצב  הספר  רוב  ס“מ.  דף, 28.5  פא 

כריכה פגועה.

פתיחה: $300

140. Drashot Ha-Torah by Rabbi Shem Tov – 
Venice, 1547
Drashot HaTorah by divine scholar Rabbi Shem Tov Ibn 
Shem Tov. Venice, [1547]. Second edition. Ownership 
stamps and inscriptions.
81 leaves, 28.5cm. Most of the book is in good condition, 
mold stains on the last leaves. Damaged binding.

Opening Price: $300

141. לכל חפץ - ויניציאה, שי“ב - חתימה רבי אלישע 
גאליקו והגהות 

לכל חפץ, תקון שטרות, כדת משה וכהלכה. מאת רבי אליעזר מילי. 
ויניציאה, שי“ב [1552]. נדפס ע“י דניאל בן קורנילייו אדיל-קינד. 

בדף 2 חתימה עתיקה בכת“י איטלקי: ”[א]לישע גליקו“. [רבי אלישע 
גאליקו מגדולי חכמי צפת בזמן ה“בית יוסף“ והמבי“ט, כיהן במשך 
הוא  כי  ויתכן  מאיטליה  היה  במקורו  דינם.  בית  כחבר  רבות  שנים 
החותם או אחד מקרובי משפחתו]. מספר הגהות בכתיבה איטלקית 

בעלות תוכן (מעט קצוצות) בדפים: 4 ו 13.
[16] דף. 18.5 ס“מ. מצב בינוני, פגיעות משוקמות בשולי חלק מהדפים. 

כריכה חדשה. 

אדיל- דניאל  המדפיס  ע“י  שנדפסו  הספרים  הם  ונדירים  מעטים 
קינד בוינציה. ראה מאמר א‘ מ‘ הברמן, ארשת ו‘, עמ‘ 70-76 (חומר 

מצורף).

פתיחה: $1000
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141. LeKol Chefetz – Venice, 1552 – 
Signature by Rabbi Elisha Galiko and 
Glosses 
LeKol Chefetz, Tikun Shtarot, according to Jewish 
Custom and Halacha. By Rabbi Eliezer Mili. Venice, 
[1552]. Printed by Daniel ben Cornelio Adel-Kind. 
Second leaf contains old signature in Italian handwrit-
ing: “[E]lisha Galiko”. [Rabbi Elisha Galiko was among 
the greatest scholars of Safed during the days of the 
“Beit Yosef” and the Mabit; served for many years as 
member of their Beit Din. Was originally from Italy and 
it is possible that he or one of his relatives signed this 
book]. Several glosses of great content in Italian writing 
(slightly cut off) on leaves four and thirteen. 
[16] leaves. 18.5cm. Fair condition, restored damage on 
margins of some leaves. New binding. 
Books printed by Daniel Adel-Kind in Venice are few 
and rare. See article 1, M. Haberman, Areshet 6, pages 
76-70 (attached material). 

Opening Price: $1000

142. מאור עינים, מנטובה, של“ד - עם הגהות בכת“י
מנטובה,  האדומים.  מן  עזריה  רבי  מאת  עינים,  מאור  ספר 
חתימת  איטלקי.  בכת“י  הגהות  ראשונה.  מהדורה  של“ד[1574]. 
בק“ק  הספר  את  שקנה  ממשפחת ”אתרוגר“  אשכנזי  בכת“י  בעלים 
קרפו במדינות ווינציא בשנת תפ“ב [כנראה סוחר אתרוגים מארצות 

אשכנז שנסע לאי קורפו].
הרבנים  אוצר  (רע“ב-של“ח,  האדומים  מן  [די-רוסי]  עזריה  רבי 
עינים“  ”מאור  ספרו  ובמדעים.  בתורה  בקי  איטלקי,  חכם   (16731
הוחרם מיד לאחר הופעתו על ידי רבני איטליה, שמצאו בו דברים 
הנוגדים את רוח המסורת וזלזול בדברי חז“ל. הספר הובא לפני רבי 
יוסף קארו – מרן הבית יוסף, שציוה להחרים את הספר, אך החרם 
לא יצא לפועל. המהר“ל מפראג התבטא על הספר במילים חריפות 
זה. [על  כי חיבורו ”באר הגולה“ נתחבר כתגובה לספר  וידוע  מאד, 
בשמו,  דברים  שהביאו  ספרים  מחברי  היו  לספר,  השלילי  היחס  אף 
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].
ממנו  יסיר  כי  עזריה,  רבי  עם  הותנה  הספר  על  הפולמוס  במהלך 
ששה דפים (נב-נג, פא-פב, פז-פח) בהם הובאו דעות פסולות, ויח־
ליפם בדפים אחרים, ובנוסף ידפיס ויצרף לספר את השגתו של רבי 

משה פרובינצאלו על דבריו.

142. Ma’or Einayim, Mantua, 1574 – With 
Handwritten Glosses 
Sefer Ma’or Einyaim, by Rabbi Azarya Min Ha’Adumim. 
Mantua, [1574]. First edition. Glosses in Italian hand-
writing. Ownership signature in Ashkenazi handwrit-
ing by the Etroger family stating that he purchased the 
book in Korpo, Venice in the year 1722 [apparently a 
merchant of etrogim from the Ashkenaz countries who 
traveled to the Korpo island]. 
Rabbi Azarya [Di Rosi] Min Ha’Adumim (1512-1578, 
Otzar HaRabbanim 16731), Italian scholar, proficient 
in Torah and science. His book Ma’or Einyaim was 
confiscated by rabbis of Italy, immediately after its pub-
lication, claiming that the book contains sayings which 
contradict the spirit of tradition and scorn the sayings 
of the Sages. The book was brought to Rabbi Yosef 
Karo – the Beit Yosef, who ordered the confiscation the 
book, however, the confiscation did not materialize. The 
Maharal of Prague spoke harshly about the book and it 
is known that his composition Be’er HaGola was com-
posed as a response to this book. [Despite the negative 
attitude towards the book, some authors cited sayings 
from the book, and the Sdei Chemed endorsed them, 
and wrote that the fact that the confiscation of the Beit 
Yosef was not carried out is a sign from Heaven that the 
book is worthy of reaching the public]. 
During the course of the polemic regarding the book an 
agreement was reached with Rabbi Azarya that he would 
remove six leaves (52-53, 81-82, 87-88) from the book 
which contain inappropriate ideas, and substitute them 
with other leaves; in addition he would print and include 
the critique of Rabbi Moshe Proventzalo in the book. 
This copy contains the replaced leaves and is missing 
the leaves of the critique of Rabbi Moshe Proventzalo 
with the author’s response. Other editions contain an 
additional 2 leaves with author’s apology. 
188 leaves, 21.2cm., high-quality paper, good-fair condi-
tion, moth holes. Parchment and paper binding. 
In some copies the author added leaves 189-194, or 
added [2] leaves with “author’s apology”. This copy con-
tains antique binding, however, does not include any of 
above-mentioned additions. 

Opening Price: $750

רבי  השגת  דפי  וללא  המוחלפים  הדפים  עם  הוא  שלפנינו  העותק 
משה פרובינציאל ועם תשובת המחבר, במהדורות אחרות נוספו עוד 

2 דף עם ”התנצלות המחבר“.
קפח דף, 21.2 ס“מ, נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, נקבי עש. כריכת קלף ונייר.

ישנם עותקים שבהם הוסיף המחבר דפים קפ“ט-קצ“ד, או שהוסיף 
[2] דף עם ”התנצלות המחבר“. לפנינו עותק עם כריכה עתיקה, אך 

ללא אף אחת מהוספות אלו.

פתיחה: $750
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143. באר משה / לקח טוב - פראג 1604
וחמש-מגילות,  החומש  ופירוש  המילות  באור  משה,  באר  1. ספר 
מהדורה   .(1604) שס“ה  פראג,  סג“ל.  שערטלן  משה  רבי  מאת 

ראשונה. דפוס משה בן מהרר“י [יוסף] בצלאל כ“ץ.
שבספרי  והפעלים  המילות  ביאור  טוב,  לקח  ספר  עם:  2. כרוך 
שס“ד  פראג,  סג“ל.  שערטלן  משה  רבי  מאת  וכתובים.  נביאים 
בצלאל  [יוסף]  מהרר“י  בן  משה  דפוס  ראשונה.  מהדורה   .(1604)
כ“ץ. (אחרי ספר תהילים: ”התשובות שעשה רד“ק לנוצרים על קצת 
מספר  האחרון  הדף  עליהם“).  שחבר   [!] ההקשיות  וגם  המזמורים. 

דברי הימים נמצא כפול בעותק נוסף עם שינויים רבים.
[אשכנזית- יידיש-דייטש  ללשון  המפרשים  עפ“י  המילות  ביאור 

143. Be’er Moshe / Lekach Tov – Prague 1604
1. Be’er Moshe, explanation of the words and com-
mentary on the Pentateuch and five Megillot, by Rabbi 
Moshe Shertlan Segal. Prague, 1604. First edition. 
Moshe son of Rabbi [Yosef] Betzalel Katz press.
2. Bound with the Lekach Tov, word and verb inter-
pretations on the books of Nevi’im and Ketuvim by 
Rabbi Moshe Shertlan Segal. Prague, 1604. First edi-
tion. Moshe son of Rabbi [Yosef] Betzalel Katz press. 
(After the Tehillim there are: “Replies written by the 
Radak to the Christians on some of the Psalms as well 
as questions [!] he wrote about them”). The last leaf of 
the Divrei HaYamim was found in a different copy with 
numerous modifications.
Commentator-based Yiddish-Deutsch [Jewish-German 
in Tzur letters] word interpretation: “…I shall com-
pile [the commentaries made by] the Ra’ava and the 
Radak and the remaining commentators and I shall 
condense their teachings into a simpler language 
spoken in Ashkenaz. And sometimes [I shall insert] 
insights of my own… Moshe son of Yissachar Halevi 
(also known as Moshe Shertl… Segal)”.
Numerous owners’ signatures in Ashkenazi handwrit-
ing from the year 1782.
[104] leaves; [284] leaves + 1 leaf. 17.5cm approx. Good-
fair condition, stains and stains of use, detached leaves, 
little moth damage. Not bound.
Extremely rare.

Opening Price: $2400

כראב“ע  האומרים,  בשבלי  ואלקט   ...” צו“ר]:  באותיות  יהודית, 
ורד“ק ושאר מבארים, ואקצר דבריהם... בלישנא קלילא אשר בפומי 
דאשכנז מרגלא. ולפעמים איזה פשטים... החלותי לעשות... אנכי... 
משה בן לאא“מ יששכר הלוי ז“ל (המכונה משה שערטל... סג“ל)“. 

חתימות בעלים רבות בכת“י אשכנזי משנת תפ“ב. 

[104] דף; [284] דף. + 1 דף. כ-17.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגעי 
שימוש, דפים מנותקים, פגיעות עש בודדות. לא כרוך.

נדיר במיוחד.

פתיחה: $2400
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144. ספר הרכבה, ונציה 1546 / ספר מדבר יהודה, ונציה 
 1602

הבחור.  הלוי  אליהו  רבי  (מנוקד),  דקדוק  עניני  הרכבה,  1. ספר 
ונציה, ש“ו 1546. דפוס דניאל בומבירגי. מהדורה ראשונה.

נוסף  ספר  גם  וכולל  מד,  בדף  מסתיים  הספר  במקור:  חסר,  (עותק  דף  מג 
פגמים  בינוני,  מצב  ס“מ.   14.5 מה-פד).  בדפים  הנדפס  אליהו“  ”פרקי 

בשולי דפים אחרונים, כתמים. כריכה.

2. ספר מדבר יהודה, ח“א, דרושים מאת רבי יהודה אריה ממודינה. 
ויניציאה, [שס“ב 1602], דפוס דניאל זאניטי. מהדורה יחידה.

קד דף. 19.5 ס“מ. דף השער קרוע עם חסרון ניכר, שאר הספר במצב טוב-
בינוני, כתמים ובלאי.

פתיחה: $300

144. Sefer Harkavah, Venice 1546 / Sefer 
Midbar Yehudah, Venice 1602
1. Sefer Harkavah, (punctuated) grammar book, 
Rabbi Eliyahu HaLevi HaBachur. Venice, 1546. Daniel 
Bombirgi printing press. First edition.
Forty-three leaves (incomplete copy, originally: book ends 
on leaf 44, and also includes another book called “Pirkei 
Eliyahu” printed through leaves 45-84). 14.5cm. Fair condi-
tion, damage on the edge of the last leaves, stains. Binding.
2. Sefer Midbar Yehuda, Vol.1, interpretations by 
Rabbi Yehuda Aryeh of Modena. Venice, [1602], Daniel 
Zanetti print. Only edition.
104 leaves. 19.5cm. Torn title page with significant loss, the 
rest of the book is in good-fair condition, stains and wear.

Opening Price: $300

145. פירוש התורה לאברבנאל – מהדורה ראשונה – עותק 
נאה במיוחד – חתימות חשובות והגהות

פירוש התורה מהחכם השלם דון יצחק אברבנאל זצ“ל. ונציה, של“ט 
[1579]. דפוס זואן ברגדין בבית זואני די גארא. מהדורה ראשונה.

 - זצ“ל“  טרבוט  עזריאל  כמוהר“ר  לגאון  בן  זאב  ”יחיאל  חתימות 
מגדולי   (9164 הרבנים  (אוצר  מאסקולי  טרבוט  יחיאל  רבי  הגאון 
’שם  אודותיו:  ראה  נחל.  מערבי  שו“ת  בעל  באיטליה,  הפוסקים 
קולון.  צרפתי  טארבוטו  יחיאל  רבי  סבו  בערך  להחיד“א  הגדולים‘ 

הגהות וציונים בכת“י איטלקיים [כנראה חלקן בכתב-ידו].
חתימות נוספות: ”קניתי מן ר‘ יוסף אל“ד... בחורף מרחשון תקע“ג 
הק‘ מהרם עטלינגן“, ”ניתן לי במתנה ממטיבי הקצין התורני הנ“ל 

הק‘ קאפל סג“ל“. 
תכה [צ“ל: תכד], [1] דף. 30 ס“מ. כתמים. סימן עש במספר דפים. עותק 

נאה במיוחד על דפים לבנים, נייר איכותי, ובכריכת עור עתיקה. 

פתיחה: $2000

145. Commentary of Abarbanel on Torah 
– First Edition – Especially Fine Copy – 
Significant Signatures and Glosses
Commentary on the Torah by the scholar Don Yitzchak 
Abarbanel. Venice, [1579]. John Bragadin Press at home 
of Johnny Di Gara. First edition. 
Signatures “Yechiel Zev son of Rabbi Ezriel Tarbot” 
– The Ga’on Rabbi Ezriel Tarbot of Ascoli (Otzar 
HaRabbanim 9164), among the greatest Halachic rulers 
of Italy, author of Ma’arvei Nachal Responsa. For addi-
tional information about him see: Shem HaGedolim by 
the Chida under entry of his grandfather Rabbi Yechiel 
Tarboto Tzarfati Kolon. Glosses and notations in Italian 
handwriting [apparently some in his handwriting].
Additional signatures: “I have purchased the book 
from Rabbi Yosef… in the winter, MarCheshvan, 
1813, Maharam Ettlingen”, “Given to me as a gift by 
my above-mentioned Torah leader, Kapal Segal”. 
425 [instead of: 424], [1] leaves. 30cm. Stains. Moth stains 
on several leaves. Especially fine copy upon white pages, 
high quality paper, antique leather binding.

Opening Price: $2000

146. טור אורח חיים – מהדורה ראשונה של ה“בית יוסף“
ונציה,  קארו.  יוסף  רבי  מרן  מאת  יוסף“  ”בית  עם  חיים,  אורח  טור 
שנדפסה  יוסף“  ה“בית  של  ראשונה  מהדורה   .[1550] ש“י-שי“א 

בחייו.
ציונים, תיקונים והגהות [חלקן קצוצות] בכת“י מזרחי (הכותב מציין 
”ודבר  במדי[נתנו]...“,  ”והמנהג  כן...“  מנהגינו  ”ואין  מקומות  בכמה 
בלועזית  חותמת  כן...“).  לכתוב  לו  גרם  הקצר  רב“י  שלשון  ברור 

”אהרן צרפתי“.
30 ס“מ. תנט דף (במקור: א-כד, תנט, [1] דף. חסרים: שער ודפי המפתחות 
בהתחלה ודף עם סמל המדפיס בסוף). מצב בינוני, כתמים-כתמי רטיבות, 
פגעי עש. מספר דפים עם פגעי עש קשים, בלאי ופגיעה בטקסט. שוליים 

קצוצים ושיקומים בהדבקת נייר בחלק מהדפים. כריכת חצי-עור ישנה.

פתיחה: $500
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146. Tur Orach Chaim – First Edition of 
Beit Yosef 
Tur Orach Chaim, including “Beit Yosef” by Rabbi 
Yosef Karo. Venice, [1550]. First edition of “Beit Yosef” 
printed during his lifetime. 
Notations, corrections and glosses [some cut off] 
in Oriental handwriting (author notes throughout 
book “this is not our custom…” “the custom in our 
country[ies]…” “It is apparent that the abbreviated style 
of Rabbi Yosef Karo caused him to write so…”). Stamp 
in foreign language “Aharon Tzarfati”. 
30cm. 459 leaves (originally: 1-24, 459, [1] leaves. Missing: 
Title page and index leaves at beginning as well as leaf 
with symbol of publisher at end). Fair condition, stains-
mildew stains, moth damage. Several leaves with severe 
moth damage, wear and damage to text. Cut off margins 
and restorations with scotch tape on some leaves. Old 
semi-leather binding.

Opening Price: $500

147. Shulchan Aruch Choshen Mishpat 
Venice, 1574  
Shulchan Aruch, Choshen Mishpat by Rabbi Yosef 
Karo. Venice, Erev Pesach 1574. Last edition printed 
during the Maran “Beit Yosef” ’s lifetime.
164, [5 leaves]. Missing the last index leaf. 21.5cm. High 
quality, light paper, good-fair condition, stains and 
wear. Tears on the last leaves. Signatures and listings in 
[Yemenite] handwriting. Not bound.

Opening Price: $1000

147. שלחן ערוך חושן משפט, ונציה, של“ד
שלחן ערוך, חושן משפט, לרבינו יוסף קארו נר“ו. ונציה, ערב פסח 
מרן  המחבר  בחיי  שנדפסה  האחרונה  המהדורה   .(1574) של“ד 

ה“בית יוסף“.
קסד, [5 דף]. חסר דף אחרון במפתחות. 21.5 ס“מ. נייר איכותי בהיר, מצב 
ורישומים  חתימות  אחרונים.  בדפים  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני, 

בכת“י (תימן). לא כרוך.

פתיחה: $1000

148. רמב“ם, ונציה של“ד - הדפסה ראשונה של ”כסף 
משנה“ - עותקים חסרים

עם  ראשונה  הדפסה   .(1574) של“ד  ונציה,  להרמב“ם,  תורה  משנה 
”כסף משנה“ למרן ה“בית יוסף“, נדפסה בחייו:

חביב  בן  לוי  רבי  פירוש  עם  החודש,  קידוש  הלכות  א‘:  • חלק 
(מהרלב“ח) וציורים אסטרונומיים. דפים רעא-דש בלבד.

עור,  כריכת  דף.  ריח   ,[9] שער),  (חסר  קדושה.  נשים,  ב‘:  • חלק 
חתימות בעלים בכת“י מזרחי. 

דף (במקור:  תם  ג‘: הפלאה, עבודה, קרבנות, טהרה. [13],  • חלק 
[20], תנא, [1] דף).

בלאי,  בינוני:  עד  טוב  הדפים,  בין  משתנה  מצב  משתנה,  גודל  ספרים,   3
פגעי עש, כתמים. 

פתיחה: $300
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148. Rambam, Venice 1574 – First Printing of 
“Kesef Mishna” – Missing Copies
Mishna Torah L’Rambam, Venice, 1574. First printing 
with “Kesef Mishna” by the Beit Yosef, printed during 
his life:
• Volume 1: Laws of Kiddush HaChodesh, with com-
mentary of Rabbi Levi ben Haviv (from the Ralbach) 
and astronomic illustrations. Only leaves 271-304. 
• Volume 2: Nashim, Kedusha. (Title page missing), 
[9], 218 leaves. Leather binding, owners’ signatures in 
Oriental handwriting.
• Volume 3: Hafla’a, Avodah, Korbanot, Tahara. [13], 
440 leaves (originally: [20], 451, [1] leaves).
Three large volumes, various sizes, varied condition of 
leaves, good to fair: wear, moth damage, stains.

Opening Price: $300

149. ספר הכוזרי - ונציה, שנ“ד – עותק נאה במיוחד
ספר הכוזרי, ”יסדו החכם החבר ר‘ יצחק הסנגרי ז“ל... חברו בלשון 
ערבי החכם... רבי יהודה הלוי“, עם פירוש ”קול יהודה“ לרבי יהודה 
מוסקאטו. ונציה, [שנ“ד 1594]. דפוס זואן דגארה. מהדורה ראשונה 

של הפירוש ”קול יהודה“.
רצט דף. 19.5 ס“מ. עותק נאה במיוחד. מצב טוב. כתמים, מעט נקבי עש. 

כריכת קלף עתיקה.

פתיחה: $800

149. Sefer HaKuzari – Venice, 1594 – 
Especially Fine Copy 
Sefer HaKuzari “founded by the wise Rabbi Yitzchak 
HaSangari… composed by the scholar… Rabbi 
Yehuda HaLevi”, with commentary “Kol Yehuda” by 
Rabbi Yehuda Muscato. Venice, [1594]. John Dagara 
Press. First edition of “Kol Yehuda” commentary. 
299 leaves. 19.5cm. Especially fine copy. Good condition. 
Stains, few moth holes. Antique parchment binding. 

Opening Price: $800

150. דברי שלמה, ונציה, שנ“ו – טופס חתום של האדמו“ר 
רבי נחום דובער פרידמן מסאדיגורא 

רבי  מאת  ובאגדה,  בהלכה  התורה,  על  דרושים  שלמה,  דברי  ספר 
שלמה הלוי. ויניציאה, [שנ“ו 1596]. מהדורה יחידה. המחבר הגאון 
פורטוגל.  ממגורשי  יצחק,  ב“ר  (רצ“ב-ש“ס)  הזקן  הלוי  שלמה  רבי 
אבות“  ”לב  גם:  נדפסו  מחיבוריו  דורו.  ומחכמי  שאלוניקי  של  רבה 

(שאלוניקי שכ“ה), ”לחם שלמה“ (ונציה שנ“ז).
חותמות של האדמו“ר רבי נחום דובער פרידמן מסאדיגורה, חותמת 
עם דמות אריה במרכזה, ”נחום דובער פרידמן“, וחותמת שניה ”קנין 
להבדיל  מהונו,  שקנה  ספרים  על  לחתום  נוהג  היה  [אותה  כספי“. 
מהספרים שקיבל - ספרייתו התורנית היתה מהחשובות שבספריות 
רבני דורו]. האדמו“ר רבי נחום דובער פרידמן (נפטר תרמ“ג, אוצר 
דודו,  וחתן  מרוז‘ין  יוסף  שלום  רבי  האדמו“ר  בן   ,(15912 הרבנים 

רבינו  של  הקדושים  בניו  מסדיגורא –  יעקב  אברהם  רבי  האדמו“ר 
ישראל מרוז‘ין.

חתימה בשער בכת“י מזרחי-איטלקי של רבי ”יהודה בכמה“ר אליעזר 
--- המכונה --- סקודול-- יצ“ו“. הגהות רבות בכת“י איטלקי-מזרחי 

מתקופת ההדפסה.
ריז, ריד-שיד; יד דף. 28.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, מעט פגעי-עש. כריכת 

עור עתיקה מפוארת, משופשפת.

פתיחה: $1500
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150. Divrei Shlomo, Venice, 1596 – Copy 
Signed by Admor Rabbi Nachum Dovber 
Friedman of Sadigura
Divrei Shlomo, Torah, Halacha and Aggadah interpre-
tations by Rabbi Shlomo HaLevi. Venice, 1596. Only 
edition. Authored by Gaon Rabbi Shlomo HaLevi 
HaZaken (1532-1600) son of Rabbi Yitzchak, of the 
Portugal exiled. He was the rabbi of Salonika and 
among the leading sages of his generation. Other essays 
he authored were also printed: the “Lev Avot” (Salonika 
1560) and the “Lechem Shlomo” (Venice 1597).
Stamped by Admor Rabbi Nachum Duber Friedman 
of Sadigura with an ink-stamp featuring a lion in the 
center, “Nachum Dovber Friedman” and a second stamp 
“Kinyan Kaspi” [acquired with my money, a stamp he 
would use to mark the books he purchased, as opposed 
to the ones he received; his Torah library was of the great-
est among his contemporaries]. Admor Rabbi Nachum 
Dovber Friedman (passed away in 1883, Otzar Ha-
Rabbanim 15912), son of Admor Rabbi Shalom Yosef of 
Ruzhin and his uncle’s son in law, Admor Rabbi Avraham 
Ya’akov of Sadigura – holy sons of Rabbi Israel of Ruzhin.
Signature in Oriental-Italian handwriting on the title 
page by Rabbi “Yehuda son of Rabbi Eliezer”. Numerous 
glosses in Italian-Oriental handwriting from the time 
of print. 
217, 214-314; 14 leaves. 28.5cm. Good condition, stains, light 
moth damage. Antique, luxurious, worn out leather binding.

Opening Price: $1500

151. תנא דבי אליהו - ויניציאה, שנ“ח
ספר תנא דבי אליהו, ויניציאה, שנ“ח (1598). דפוס דניאל זאניטי. 

מהדורה ראשונה. מעט הגהות ותיקונים בכת“י איטלקי-מזרחי.
ונזקי-עש.  בלאי  ומעט  רבים  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 20.5  סט 

כריכת חצי-קלף.

פתיחה: $300

151. Tana Devei Eliyahu – Venice, 1598
Tana Devei Eliyahu, Venice, 1598. Daniel Zanetti print-
ing press. First edition. Few glosses and corrections in 
Oriental-Italian handwriting.
Sixty-nine leaves. 20.5cm. Good-fair condition, numerous 
stains, slight wear and moth damage. Semi-parchment 
binding. 

Opening Price: $300

152. תשובות רבי מנחם עזריה, ונציה, ש“ס - חתימת רבי 
שלמה מדובנא

מנחם  [רבי  מ“ע.  עמוקות,  ומשניות  סוגיות  ופירוש  תשובות  ספר 
עזריה - הרמ“ע מפאנו], [ונציה, ש“ס 1600]. דפוס דניאל זניטי. בדף 

מב הגהה בכת“י אשכנזי-איטלקי מתקופת ההדפסה.
(תצ“א- מדובנא  שלמה  רבי   - מדובנא“  ”שלמה  חתימת  בשער 
תקע“ג), תלמיד חכם, מדקדק, ביבליוגרף נודע ומחבר ספרים. ראה 

אודותיו: מאמרי הרב דוד קמנצקי, ”ישורון“, כרכים ח-י. 
אוצר  (תרכ“ד-תרצ“ח,  טורדא  אב“ד  וועזעל  ציון  בן  רבי  חותמת 
הרבנים 3913), מגדולי הרבנים בדורו, ראש הלשכה האורתודוקסית 

של רבני טרנסילבניה.
קמג דף, 20 ס“מ. מצב טוב, מעט פגעי עש. כריכת עור ונייר-שיש.

פתיחה: $800

152. Responsa by Rabbi Menachem Azariah, 
Venice, 1600 – Signed by Rabbi Shlomo of 
Dubna
Responsa, Mishna and Sugiyot interpretation, by Rabbi 
Menachem Azariah [the Rama of Pano], [Venice, 1600]. 
Leaf 42 features a gloss in Ashkenazi-Italian handwrit-
ing from the time of print.
The title page is hand-signed by “Shlomo of Dubna” 
– Rabbi Shlomo of Dubna (1731-1813), great Torah 
scholar, grammarian, famous author and bibliographer. 
More about him “Yeshurun” essays by Rabbi David 
Kaminetsky, vol. 8-10. 
[The book also has] a stamp from Rabbi Benzion Wiesel 
Av Beit Din of Turda (1764-1938, Otzar Ha-Rabbanim 
3913), he was one of the greatest rabbis of his generation, 
and headed the Orthodox Bureau of Transylvanian 
Rabbis.
143 leaves, 20cm. Good condition, slight moth damage. 
Leather and marble-paper binding.

Opening Price: $800
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153. עצמות יוסף / משא מלך - שאלוניקי, שס“א
ספר עצמות יוסף, חידושים על מסכת קידושין, מאת רבי יוסף אבן-

עזרא. שאלוניקי, [שס“א 1601]. מהדורה ראשונה. 
כרוך עם: ספר משא מלך, הלכות מדינה ומיסים, מאת רבי יוסף אבן-

עזרא. [שאלוניקי], שס“א [1601].
כמו“ה  הגדול...  הגאון  להתורני...  שייך  הספר  ”זה  בעלים:  רישומי 
דוד אולמא נר“ו... אב“ד במדינת פפאלץ [גרמניה]...“; ”שאולה בידי 

מן גיסי... ר‘ משה געטשלק... אליקום געטשלק...“.
קכה; עב דף. 28 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, פגעי עש. חותמות. כריכת עור-

בהיר עתיקה [פגומה], עם אבזמי סגירה.

פתיחה: $2000

153. Atzamot Yosef / Masa Melech – 
Salonika, 1601
Sefer Atzamot Yosef, with Chiddushim on Tractate 
Kiddushin, by Rabbi Yosef Ibn Ezra. Salonika, [1601]. 
First edition. 
Bound together with: Sefer Masa Melech, laws of state 
and taxes, by Rabbi Yosef Ibn Ezra. [Salonika], [1601]. 
Ownership notations: “This books belongs to the great 
genius in Torah… Rabbi David Olma… Av Beit Din in 
city of Pfalz [Germany]…”; “borrowed by my brother-
in-law… Rabbi Moshe Getshalk… Elyakum Getshalk…”. 
125; 72 leaves. 28cm. Fair condition, stains, moth damage. 
Ink-stamps. Antique pale leather binding [damaged], with 
closure clasps. 

Opening Price: $2000

154. ספר העיטור, ונציה שס“ח
ספר העיטור, דיני ממונות, קדושין, גיטין וכתובות, מאת רבינו יצחק 
בן אבא מארי. ונציה, שס“ח [1608]. דפוס די גארה. מהדורה ראשונה. 
וח־ רישומים  קלות.  פגיעות  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   28.5 דף.  קי 
תימות בעלים בכת“י מזרחי: ”חיים בכ“ר יוסף צרפתי“, ”יעקב מנשה“ ”...

פלורינטין“ ועוד. כריכת עור מפוארת, חדשה.

פתיחה: $1000

154. Sefer Ha’Itur – Venice, 1608
Sefer Ha’Itur, monetary laws, Kiddushin, Gittin and 
Ketubot. By Rabbi Yitzchak ben Aba Mari. Venice, 
[1608]. Di Gara Press. First edition. 
110 leaves. 28.5cm. Good-fair condition, stains, minor 
damage. Ownership signatures and notations in Oriental 
handwriting: “Chaim son of Rabbi Yosef Tzarfati”, “Ya’akov 
Menashe”, “…Florentine” and more. Fine new leather binding.

Opening Price: $1000

155. סדר ארבע תעניות - ונציה, שפ“ד - רישום בעלים 
מעניין

סדר ארבע תעניות, תפילות ופיוטים לעשרה בטבת, תענית אסתר, 
י“ז בתמוז ותשעה באב. ונציה, שפ“ד [1624].

משנת  בפורטוגזית,  ומעניין  ארוך  רישום  הקדמיים  הכריכה  בדפי 
באב,  תשעה  בליל  הכנסת,  בבית  להכריז  הספרדים  מנהג  על   ,1670
שתי  מביא  הכותב  הבית.  חורבן  מאז  שחלפו  השנים  מספר  את 
ומתאר  החורבן,  מאז  חלפו  שנים  כמה  לדעת  בכדי  חישוב  שיטות 
בהרחבה את דבריו של ”חכם הקהל“ במעמד זה, על הסיבות לחורבן 
ירושלים והיציאה לגלות [ייתכן ומדובר בראשי פרקים שכתב ”חכם 

לדרשתו.  כהכנה  בעצמו,  הקהל“ 
האנוסים  קהילת  על  מדובר  אולי 
אנוסים  קהילת  או  באמשטרדם, 

אחרת].
כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.   15 דף.  קיו 
מקורית  כריכת-עור  עש.  נקבי 
לסגירה  שרוך  אבזמי  עם  מהודרת, 

(שרוך אחד חסר). 

פתיחה: $400

155. Seder Arba Ta’aniyot – Venice, 1624 – 
Interesting Ownership Notation 
Seder Arba Ta’aniyot, prayers and poems for Asara 
B’Tevet, Ta’anit Esther, 17th of Tammuz and Tisha B’Av. 
Venice, [1624].
End paper at front contain lengthy interesting nota-
tion in Portuguese, from the year 1670, regarding the 
Sephardic custom of announcing in the synagogue on 
Tisha B’Av Eve the number of years which have elapsed 
since the destruction of the Temple. The author presents 
two methods of calculating the number of years which 
have elapsed since the destruction of the Temple, and de-
scribes in detail the content of the speech of “Chacham 
HaKahal” on this occasion as well as the reason for the 
destruction of Jerusalem and the exile [it is possible that 
it is based upon an outline which “Chacham HaKahal” 
personally wrote, as preparation for his speech. Perhaps 
it refers to congregation of Anusim (Marranos) in 
Amsterdam or some other congregation of Anusim]. 
116 leaves. 15cm. Good condition, stains. Moth holes. 
Original adorned leather binding, with laced clasps for 
closure (one lace missing). 

Opening Price: $400
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156. משניות מנוקדות - מנשה בן ישראל, אמשטרדם ת“ו
משניות, חלק א-ב, בהדפסה מנוקדת ומוגהת. עם פירוש כל המלות זרות על סדר א-ב (מאת רבי 
מנשה בן ישראל). אמשטרדם, ת“ו (1646). דפוס יוסף בן ישראל ”בבית אביו החכם הכולל האלוף 

כמהר“ר מנשה בן ישראל, מרביץ תורה ודורש טוב“. 
קדוש  מפי  מוגה  וספר  טוב  יום  תוספת  בעל  מספר  נלקטו  אשר  רבות  והגהות  הנוסחאות  כל  ”עם 

כמהר“ר שלמה עאדאני זצ“ל“. 
 במהדורה זו החל רבי מנשה בן ישראל להדפיס את המשניות עם ניקוד, שנעשה בעיון-רב על-ידו 

וע“י רבי אברהם די-ליאון, [זאת לאחר שנדפסה מהדורה אחרת מנוקדת בקושטא ת“ד-ת“ה].
חלק א: זרעים זמנים נשים. [2], קיג דף; חלק ב: נזיקים קדשים טהרות. [1], קטו-קס, קסב-רעה דף. כ-15.5 

ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכת חצי-עור חדשה לשני החלקים יחד.

פתיחה: $2500

156. Vowelized Mishnayot – Menashe Ben Yisrael, Amsterdam, 
1646 
Mishnayot, sections 1-2, proofread and vowelized. With explanation of all foreign 
words in alphabetical order (by Rabbi Menashe ben Yisrael). Amsterdam, (1646). 
Yosef ben Yisrael Press “in the home of his father, Rabbi Menashe ben Yisrael”. 
“Contains all versions as well as numerous glosses which were collected from the 
book Ba’al Tosfot Yom Tov. The book was proofread by the holy Rabbi Shlomo 
Adani”.
In this edition Rabbi Menashe ben Yisrael began printing the Mishnayot with 
vowelization. The work was done by him and by Rabbi Avraham Di Leon [fol-
lowing another vowelized edition which was printed in Constantinople during 
1644-1645]. 
Section 1: Zera’im, Zemanim, Nashim. [2], 113 leaves; Section 2: Nezikin, Kodshim, 
Taharot. [1], 115-160, 162-275 leaves. Approx. 15.5cm. Good condition, few stains. 
Both sections bound together in new semi-leather binding. 

Opening Price: $2500
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תנ“ך ותהלים
Bibles and Tehilim

157. חמשה חומשי תורה מיניאטוריים - גנווא, 1617
חמשה חומשי תורה, גנווא, שע“ז-שע“ח [1617]. דפוס כאפא אילון. 
חותמות, חתימות ותוי-ספר עתיקים של הקדשה לבית המדרש ”עץ 

חיים“ באמשטרדם.
וסימני  עש  פגעי  בחלקם  טוב-בינוני,  עד  טוב  מצב  ס“מ.   11 כרכים,   5
שימוש. כריכות עור עתיקות, מפוארות ומעוטרות בתחריטי זהב (בסגנון 

הולנדי), מעט משופשפים.

פתיחה: $3500

157. Miniature Chamisha Chumshei Torah 
– Geneva, 1617
Chamisha Chumshei Torah, Geneva, 1617. Kafa Eilon 
printing. Ancient stamps, signatures and bookmarks of 
dedication to Beit Midrash “Etz Chaim” in Amsterdam.
Five volumes, 11cm. Good to good-fair condition, some 
with moth damage and use marks. Antique leather bind-
ings, fancy and decorated with gold etching (Dutch style), 
slightly rubbed out.

Opening Price: $3500
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158. תנ“ך מקראות גדולות – בזל-ונציה, שנות הש‘
ראשונים  נביאים  עם:  כרוך  תורה,  חומשי  חמשה  גדולות,  מקראות 
לודוויג  דפוס   .[1618 [שע“ח  (בזל),  באזיליאה  אחרונים,  ונביאים 
קיניג. • כתובים, עם תרגום ירושלמי ודרכי הניקוד והנגינות. שנת 

שנה טובה לפ“ק [שע“ז] 1618. דפוס בראגאדין. 
4 ספרים ב-3 כרכים, כ-40 ס“מ. מצב טוב עד בינוני, כתמים ובלאי, רישו־

מים, הגהות וחתימות בעלים.

פתיחה: $1200

159. תנ“ך מקראות גדולות – ונציה, שנות הש‘
מקראות גדולות, תנ“ך עם פירושים ממהדורות שונות: 

עם  גארה  די  יואן  דפוס   ,(1568) שכ“ח  ונציה,  אחרונים,  נביאים   •
שבע“ה 1617.  שנת  ונציה,  ראשונים,  נביאים   • הבומבירגי.  אותיות 
לפ“ק  טובה  שנה  שנת  ונציה,  אחרונים,  נביאים   • בראגאדין.  דפוס 
ירושלמי  תרגום  עם:  כתובים,   • בראגאדין.  דפוס   .1618 [שע“ז] 
ודרכי הניקוד והנגינות. שנת שנה טובה לפ“ק [שע“ז] 1618. דפוס 

בראגאדין.
עש,  ונזקי  כתמים  טוב-בינוני,  עד  טוב  מצבים  ס“מ.  כ-37-38  ספרים,   4

רישומים, הגהות וחתימות בעלים.

פתיחה: $900

158. Tanach Mikraot Gedolot – Basel-
Venice, 1600s
Mikraot Gedolot, Chamisha Chumshei Torah, bound 
with: Nevi’im Rishonim and Nevi’im Achronim, Basel, 
[1618]. Ludwig Kenig printing. • Ketuvim, with Targum 
Yerushalmi and Darkei HaNikud V’Haneginot. 1618. 
Bragadin printing. 
Four books in three volumes, approx. 40cm. Good to fair 
condition, stains and wear, inscriptions, owners’ glosses 
and signatures. 

Opening Price: $1200

159. Tanach Mikraot Gedolot – Venice, 
1500s
Mikraot Gedolot, Tanach with commentaries from 
various editions:
• Nevi’im Achronim, Venice, 1568, Johannes de Gara 
printing with Bombirgi letters. • Nevi’im Rishonim, 
Venice, 1617. Bragadin printing. • Nevi’im Achronim, 
Venice 1618. Bragadin printing. • Ketuvim, with 
Targum Yerushalmi and Darkei HaNikud V’Haneginot. 
1618. Bragadin printing. 
Four books, approx. 37-38cm. Good to good-fair condition, 
stains and moth damage, inscriptions, owners’ glosses and 
signatures.

Opening Price: $900
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160. מקראות גדולות – באזל, שע“ח – חתימות והגהות
מקראות גדולות – חמשה חומשי תורה, עם פירושי רש“י אבן עזרא 
ובעל הטורים ועם תרגום ירושלמי. הפטרות כמנהג אשכנזים וספר־

דים, עם פירוש הרד“ק. באזל, [שע“ח 1618].
מפוחף“  דייטשלאנדהר  ”שמואל  בשער:  חתימה  בעלים.  רישומי 
סופר  החתם  מתלמידי  (תקס“ו-תרמ“ג),  דויטשלנדר  שמואל  רבי   -
(ראה: החתם סופר ותלמידיו, עמ‘ תלד), מחבר ”מראה הלבנון“ ועוד 
- רב בפוכוב (סלובקיה). [בתחתית השער הדבקת נייר עם הדפסת 

שמו בלועזית].
בשולי הגליונות מספר הערות והגהות בכתב ידו בעט ובעפרון על 
הדפים  בין  כתב-יד).  מתוך  נוסח  תיקוני  (חלקן  עזרא  האבן  פירוש 
נמצא דף בכתב ידו המתייחס אף הוא לפירוש האבן-עזרא. מספר 
אדומה  בדיו  סימונים  קצוצות).  יותר (חלקן  עתיק  בכתב-יד  הגהות 

במקומות בהם מוזכרים ענייני גויים (צנזורה?).
טוב,  כללי  מצב  ס“מ.   39 להפטרות).  נפרד  (שער  דף  ח  לו;  ב-רכח;   ,[6]
כתמים. דף השער ומספר דפים עם קרעים ובלאי בשוליים. הדבקת נייר 

לשיקום. כריכה עתיקה בלויה.

פתיחה: $300

160. Mikra’ot Gedolot – Basel, 1618 – 
Signatures and Glosses 
Mikra’ot Gedolot – Chamisha Chumshei Torah, with 
commentaries of Rashi, Ibn Ezra and Ba’al HaTurim as 
well as Yerushalmi translation. Haftarot as customary 
by Ashkenazim and Sephardim, with commentaries of 
the Radak. Basel, [1618].
Ownership notations. Signature on title page: 
“Shmuel Deutschlander of Púchov” – Rabbi Shmuel 
Deutschlander (1806-1883), among the disciples of the 
Chatam Sofer (see: The Chatam Sofer and His Disciples, 
page 434), author of “Mareh HaLevanon” and more – 
Rabbi in Púchov (Slovakia). [Bottom of title page con-
tains scotch tape with printing of his name in foreign 
language]. 
Margins of sheets contain several comments and glosses 
in his handwriting in pen and pencil on the commen-
tary of the Ibn Ezra (some are corrections to a version 
from a manuscript). Among pages of book, a leaf in his 
handwriting was found which also refers to the Ibn 
Ezra commentary. Several glosses in older handwriting 
(some cut off). Markings in red ink in sections relating 
to gentiles (censorship?).
[6], 2-228; 36; 8 leaves (separate title page for Haftarot). 
39cm. Generally good condition, stains. Title page and 
several leaves with wear and tear on margins. Scotch tape 
for restoration. Antique worn binding.

Opening Price: $300

161. קונקורדנציה – בזל, שצ“ב
 Concordantiae Bibliorum Hebraicae. לתנ“ך,  קונקורדנציה 
(בזל),   Basilea בלטינית.  והקדמות  שער  בוכסטורף,  יוהאנס  מאת 

1632 (שצ“ב).
הספר יצא אחר-כך בתוספת שער עברי: ”אוצר שרשי לשון הקדש“, 

לפנינו המהדורה הראשונה.
[10], [456] דף. 39 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, נקבי עש, כתמי עובש 

בדפים ראשונים. כריכה ישנה, נאה ובלויה.

פתיחה: $400

161. Concordance – Basel, 1632
Concordantiae Bibliorum Hebraicae, by Johannes 
Buchstorf, Latin title page and introductions. Basel, 
(Basilea) 1632.
The book was later published with a Hebrew title page: 
“Otzar Shorshei Lashon HaKodesh”, this copy is the 
first edition.
[10], [456] leaves. 39cm. Good-fair condition, stains, moth 
holes, mold stains on the first leaves. Old, worn and fine 
binding.

Opening Price: $400
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162. תורה נביאים וכתובים בכרך אחד – אמשטרדם, 1705
תורה נביאים וכתובים. אמשטרדם, [תס“ה 1705].

עם  בלטינית.  והקדמה  הערות  עם  עברית  אחד.  בכרך  התנ“ך  כל 
מצוייר  האחד  הספר,  בראש  שערים  שני  המצויירים:  השערים  כל 
בפיתוח נחושת והשני עם ציור במרכזו, חלקו בדיו אדומה. שערים 

מצויירים לנביאים ראשונים, נביאים אחרונים ולכתובים.
רישום בעלים בעברית ובלועזית בדף הכריכה.

[26], שלג; [1], שנב; [2]; [22] דף. 21 ס“מ. מצב טוב. כתמים, בלאי ושי־
קומים קלים בודדים. כריכת עור משוחזרת בשילוב הכריכה המקורית.

פתיחה: $200

162. Torah, Nevi’im and Ketuvim in One 
Volume – Amsterdam, 1705
Torah, Nevi’im and Ketuvim. Amsterdam, [1705]. 
Entire Bible within one volume. Hebrew with comments 
and preface in Latin. Contains illustrated title pages: 
Two title pages at beginning of book, the first decorated 
with copper engraving and the second with illustration 
in center, partially in red ink. Illustrated title pages for 
Nevi’im Rishonim, Nevi’im Achronim and Ketuvim. 
Ownership notation in Hebrew and foreign language 
upon end paper. 
[26], 333; [1], 352; [2]; [22] leaves. 21cm. Good condition. 
Stains, wear and few minor restorations. Leather binding 
with pasting of original binding remnants. 

Opening Price: $200

163. סט חומשים – תורת אמת – אמשטרדם, תקפ“ז
סט בחמשה כרכים. תורת אמת - תקון סופרים, חמשה חומשי תורה, 
ומ־ מוגהת  מהדורה  ופיוטים.  תפילות  הפטרות,  רש“י,  פירוש  עם 
דויקת על פי ספרים וסופרים. אמשטרדם, תקפ“ז- [תקפ“ח 1827]. 
שערים כפולים בכל הכרכים. בשער הראשון תחריט נחושת מאויר.

כתמי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-18.5  משתנה.  עמודים  ספירת  כרכים,   5
רטיבות. כריכות חדשות. 

פתיחה: $200

163. Set of Chumashim – Torat Emet – 
Amsterdam, 1827
Five volume set. Torat Emet – Tikun Sofrim, Chamisha 
Chumshei Torah, includes Rashi’s commentary, 
Haftarot, prayers and poems. Proofread and accu-
rate edition based upon earlier books and scribes. 
Amsterdam, [1827]. Double title pages in all volumes. 
First title page contains illustrated copper engraving.
Five volumes, varying pagination. Approx. 18.5cm. Good-
fair condition, mildew stains. New bindings. 

Opening Price: $200

164. סדר ההפטרות למועדים - קופנהגן, 1894
סדר ההפטרות לרגלים ולימים נוראים ולשבתות מיוחדות. קופנהגן, 

[תרנ“ד] 1894.
שני שערים. עברית ודנית עמוד מול עמוד.

[1], 109 עמ‘. 21 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכה משומשת.

פתיחה: $200

164. Haftarot for Holidays – Copenhagen, 
1894 
Haftarot for Pesach, Shavuot and Sukkot and for High 
Holy Days, as well as for special Shabbatot. Copenhagen, 
1894. 
Two title pages. Hebrew and Danish facing pages. 
[1], 109 pages. 21cm. Good condition, few stains. Worn 
binding. 

Opening Price: $200
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165. תהלים עם פירוש רד“ק, איזנה 1541
ספר תהילים, עם פירוש רבי דוד קמחי – הרד“ק. איזנה (Isny), ש“ב 
גרמניה:  קיסר  ב“הסכמת“  נדפס   .[Paulus Fagius [דפוס   ,(1541)
מיד  וחתום  כתוב  ריבילגיות  רומי  בלשון  הנקרא  קיום  שטר  ”עם 
אדוננו הקיסר יר“ה, שלא יהיה שום אדם שידפיסהו תוך משך עשר 

שנים מהיום יום ד‘ כ“ב ימים לחודש כסלו שנת ש“ב לפרט“.
בכת“י  הגהות  עשרות  ובלועזית.  בעברית  בעלים  ורישומי  חתימות 

בלועזית.
קח דף, 30.5 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים, פגעי עש ובלאי. 

כריכת חצי-עור, מעט משופשפת.

ללא [2] דף שנוספו בחלק מהטפסים, ויכוח הרד“ק עם הנוצרים.

פתיחה: $1000

165. Tehillim with Radak Commentary, Isny 
1541
Tehillim (Psalms), with the commentary of Rabbi 
David Kimchi – The Radak. Isny, 1541, [Paulus Fagius 
Printing]. Printed with the “approbation” of the Caesar 
of Germany: “With a bill called in Latin privileges, writ-
ten and signed by the Caesar His Majesty, that no one 
shall print it within ten years from today Wednesday, 
22nd of Kislev 1541”.
Owners’ signatures and inscriptions in Hebrew and for-
eign language. Dozens of handwritten glosses in foreign 
language.
108 leaves, 30.5cm. Good quality paper, good-fair condi-
tion, stains, moth damage and wear. Semi-leather bind-
ing, slightly worn.
Missing [2] leaves that were added to some of the copies, 
the Radak’s debate with the Christians.

Opening Price: $1000

166. ספר תהלים – אנטוורפן, שכ“ו
ספר תהלים. אנוירשה (אנטוורפן), [שכ“ו 1565?]. דפוס כריסטופר 

פלנטין.
מהדורה מיניאטורית מתוך הוצאת התנ“ך של פלנטין. בשער: ”ספר 
כתובים – תהלים, משלי, איוב...“, אך בפועל לפנינו רק ספר תהלים. 
הביב־ מפעל  בתקליטור   0182221 רשומה  פי  על  המהדורה  זיהוי 

ליוגרפיה, אך שם נרשם שער מיוחד לספר תהלים.
סימוני פרקים ופסוקים בכת“י,הגהות רבות בלועזית בשולי העמו־

בעלות מהשנים 1689, 1699  קוים (רישומי  בהעברת  מחוקות  דים, 
ו-1714).

[141] דף. 10 ס“מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי, פגיעת עש בשוליים תחתו־
נים. דף השער מנותק. כרוך מחדש.

פתיחה: $200

166. Tehillim – Antwerp, 1565
The book of Tehillim [Psalms]. Antwerp, [1565?]. 
Christopher Plantin printing. 
Miniature edition of Plantin’s Bible edition. On title 
page: “Ketuvim – Psalms, Proverbs, Job…”, but this is 
only the book of Psalms. The edition is identified by the 
Bibliography Institute CD Listing 0182221, but there 
was a special section listed for the book of Psalms.
Handwritten markings of chapters and verses, many 
glosses in foreign language on page margins, erased 
with crossings out (owners’ inscriptions from 1689, 
1699 and 1714). 
[141] leaves. 10cm. Fair condition, stains and wear, moth 
damage to lower margins. Detached title page. Rebound.

Opening Price: $200
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168. תהילים, דגלי הודיה ומצוה - ספר סגולה
ספר תהלים, עם ספר דגלי הודיה והמצוה. ועם ספר ממתקי יהודה 
יעקב“.  ”קול  תפילה  וסידור  מעמדות  סדר  עם  מצוות.  תרי“ג  על 
מרבי יהודה יודל לנדא מעיה“ק ירושלים. פיעטרקוב, תרנ“ט 1899. 

שני שערים, הראשון בדיו כחול ואדום.
המברך  תרנ“ח)  (משנת  מסאדיגורא  ישראל  רבי  האדמו“ר  הסכמת 
מאושרים  וחיים  טובים  ברכת  עליכם  ”...ויבוא  בברכת  הקונים  את 
ביניהם  הספר  של  הקודמות  מהמהדורות  הסכמות  ונחת“.  בטוב 
הסכמת האדמו“ר רבי אברהם ”המגיד מטריסק“, המברך את הקונים 

”בברכה המשולשת בני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא“. 
מצב  יבש,  נייר  ס“מ.  עמ‘. 21.5   34 ;48 ;56-3 ;30 ;40 ;696 ;25-13 ,6 ,[4]

טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכת חצי-עור, מעט בלויה.

פתיחה: $200

167. Tehillim, Cambridge, 1685. 
Sefer Tehillim, “Thoroughly proofread with voweliza-
tion and cantillation notes, with Kri and Ktiv”, includes 
Sefer Eicha and its English translation. Cambridge, 
1685. Johan. Hayes Press. 
[7], 167, 169-213, [4]; 24 pages. 13cm. Very good condition, 
fine leather binding. 

Opening Price: $500

168. Tehillim, Diglei Hodaya V’Hamitzvah – 
Sefer Segula 
Tehillim, with Diglei Hodaya V’Hamitzvah. And with 
Mamtakei Yehuda on the 613 mitzvot. With Seder 
Ma’amadot and the siddur “Kol Ya’akov”. By Rabbi 
Yehuda Yudel Landau of Jerusalem. Piotrkow, 1899. 
Two sections, the first in blue and red ink. 
Approbation of Rebbe Yisrael of Sadigura (from 1898) 
blessing buyers that “… they should have good and 
happy lives…”. Approbations from previous editions of 
the book including approbation by Rebbe Avraham “the 
Maggid of Trisk”, who blesses buyers with “the three-
fold blessing of children, long life and prosperity”.
[4], 6, 13-25; 696; 40; 30; 3-56; 48; 34 pages. 21.5cm. Dry 
paper, good-fair condition, stains and wear. Semi-leather 
binding, slightly worn.

Opening Price: $200

167. תהילים, קמברידג‘, תמ“ה 
הקרי  עם  ובטעמים,  בנקודות  נמרץ  בעיון  ”הוגה  תהלים,  ספר 
Cantabrigiae לאנגלית.  ותרגומו  איכה  ספר  עם  והכתיב“, 
 .Johan. Hayes (                       קימברידג‘), [תמ“ה] 1685. דפוס

עור  כריכת  טוב-מאד,  מצב  ס“מ.   13 עמ‘.  כד   ;[4] קסט-ריג,  קסז,   ,[7]
מהודרת.

פתיחה: $500

Cambridge
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שו“ת והלכה
Responsa and Halacha Books

169. שו“ת תשב“ץ - מהדורה ראשונה
ספר התשב“ץ, ארבעת החלקים, שו“ת וספר חוט המשולש. אמשט־

רדם, תצ“ח 1738. מהדורה ראשונה, עם כל השערים.
איצק  רבי  בן  יוזל  ”יוסף  רבי  של  עתיק  בכת“י  רבות  חתימות 
ווערטהיים“. רישומי בעלות של רבי ליב זונטא, רבי זלמן ווירטהיים 

ורבי חיים יוסף הלוי וואנחצקער.
[12], צא דף; סט דף; [1], סח, [1] דף; [1], קא, [1] דף. 31 ס“מ. מצב טוב-

בינוני, כתמים ופגעי עש. פגיעות בדף השער הראשון. כריכת עץ מחופה 
עור ותחריטים, שדרת-בד חדשה.

פתיחה: $300

169. Tashbetz Responsa – First Edition
Tashbetz, all four volumes, responsa and Chut 
HaMeshulash. Amsterdam, 1738.First edition, with all 
sections.
Many signatures in ancient handwriting of Rabbi 
“Yosef Yuzel ben Rabbi Isaac Wertheim”.Owners’ sig-
natures of Rabbi Leib Zunta, Rabbi Zalman Wertheim 
and Rabbi Chaim Yosef HaLevi Wanechtzeker.
[12], 91 leaves; 69 leaves; [1], 68, [1] leaf; [1], 101, [1] leaf. 
31cm. Good-fair condition, stains and moth damage. 
Damage to first title page. Leather covered engraved wood 
binding, new fabric spine.

Opening Price: $300

170. שו“ת פרח מטה אהרן – אמשטרדם, תס“ג
אהרן  רבי  מאת  א-ב,  חלקים  ותשובות,  שאלות  אהרן,  מטה  פרח 
הכהן פרחיה [בעל בגדי כהונה]. אמשטרדם, [תס“ג 1703]. שערים 
מצויירים לשני החלקים, עם איורי אהרן הכהן וסמלי כהונה, כרמז 

לשם המחבר.
[3], רמט; [1], קסח דף. 31 ס“מ. עותק נאה במצב טוב. כתמים, נקבי עש 

זעירים במספר דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

170. Perach Mateh Aharon Responsa – 
Amsterdam, 1703
Perach Mateh Aharon Responsa, Parts 1-2, by Rabbi 
Aharon HaCohen Prachya [author of Bigdei Kehuna]. 
Amsterdam, [1703].Illustrated title pages for both sec-
tions, with illustrations of Aharon HaCohen and symbols 
of kehuna (priesthood), hinting to the author’s name.
[3], 249; [1], 168 leaves. 31cm. Nice copy in good condition. 
Stains, tiny moth holes to several leaves. New binding.

Opening Price: $250

171. אוסף ספרים - המאה ה-18, שנות הת‘-ת“ק
1. חידושי הריטב“א ותוס‘ הרי“ד על מסכת קידושין, ברלין, תע“ה 
(1715). חתימות ורישומים בכת“י ספרדי קדום ”הצעיר יצחק ברוך“.
תע“ה  המבורג,  גדולה.  מסורה  על  דרוש  הברית,  מסורת  2. ספר 

(1715). חסר 2 דף בסוף.חותמות בהמ“ד בעיר [פילאב?].
מסלוצק,  פסח  רבי  שו“ת  עם  רש“י  פסקי  הפרדס,  לקוטי  3. ספר 

אמשטרדם, תע“ה (1715).
רישומי   .(1764) תקכ“ד  פיורדא,  התורה.  על  מהרש“א,  4. חדושי 

בעלים.

171. Collection of Books – 18th Century
For complete list, see Hebrew description.
Total of 7 books, various sizes and conditions, majority in 
good condition.

Opening Price: $200

5. פרקי רבי אליעזר, פראג, [תקמ“ד 1784]. חתימת רבי ”ליב פרו־
תקנ“ז  תשרי  נפטר  פרוסטיץ,  אב“ד  ליב  אריה  רבי  [כנראה  סטיץ“ 

.[1896
 .1780 תקמ“א  ליוורנו,  (הרי“ף),  אלפאסי  יצחק  רבנו  6. שו“ת 

מהדורה ראשונה. חתימות וחותמות בעלים.
7. ספר הלכה ברורה, רבי אורי פייבש כהן שלזינגר אב“ד מיץ. מיץ, 

[תקנ“ג 1793]. חותמות: ”חברא קדישא דש“ס מק“ק פאריש“.

סה“כ 7 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טובים.

פתיחה: $200

171 169170



84 | דצמבר 2011

173. שו“ת בית שלמה - ה‘ חלקים
חיים,  אורח  סקאלא.  אב“ד  דרימר  שלמה  לרבי  שלמה,  בית  שו“ת 

יורה דעה ואבן העזר. למברג, תרל“ז-תרמ“ט 1877-1889.
תלמידו  (תק“ס-תרל“ג)  דרימר  שלמה  רבי  החסיד  הגאון  המחבר: 
משה  רבי  חתן  מבוטאשטש.  קדושים“  ”דעת  בעל  האדמו“ר  של 
מנחם מנדל תלמיד ה“אוהב ישראל“ מאפטא. כיהן ברבנות סקאלא 
לשאלות  משיב  רוזין,  חסידי  מגדולי  שנה.  כארבעים  (גליציה) 
ה“חצר“ ומסדר הקידושין בחתונות בני משפחת רבי ישראל מרוזין 
[שהיה נועד עמו לפני החופה ומוסר לו ענינים לכוון בשעת סידור 
להלכה  שכיון  עליו  אמר  מקוסוב  חיים  רבי  האדמו“ר  הקדושין]. 

בתשובתו וברכו שספריו יתקבלו בישראל.
כרך 1: [3], צ דף; [2] סז דף; [1] סו דף; [3] סו דף. 35.5 ס“מ. מצב טוב-

אב“ד  וועזעל  ציון  ”בן  רבי  חותמתהגאון  קלות.  פגיעות  יבש,  נייר  בינוני. 
טורדא“, [ראש רבני טרנסילווניה]. כריכה ישנה.

קרעים  עם  יבש  נייר  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   35.5 דף.  קנב   ,[4]  :2 כרך 
במספר דפים. חתימות בעלים. כריכה ישנה.

פתיחה: $250

174. אוסף ספרי חזון איש
נדה.  הלכות  דעה  יורה  קדשים  חיים,  אורח  חלק  איש,  חזון  ספר   •
רבי  הגאון  של  הראשון  ספרו  שערים.  שני   .1911 תרע“א  ווילנא, 
נתפרסם  כך  ועל  המחבר,  שם  בעילום  יצא  קרליץ.  ישעיהו  אברהם 
וחליצה.  יבום  אישות,  הלכות  העזר.  אבן   • איש“.  ה“חזון   - שמו 
עוקצין.  ידים,  יום,  טבול  זבים,  טהרות,   •  .(1940) ת“ש  ירושלים, 
ירושלים, ת“ש (1940). • קדשים. ירושלים, תש“ה (1945). • יורה 
תשי“א  ירושלים,  פסח.  הלכות  חיים  אורח  יי“נ;  ע“ז,  הלכות  דעה, 
(1951). • שביעית. ירושלים, שנת השמיטה תשי“ב (1952). • מק־
וואות מכשירין, הוצאה שניה עם הוספות. ירושלים, תשי“ד (1954). 
ירושלים,  סנהדרין.  בתרא  בבא  על  שלישי  ספר  המשפט,  חשן   •

תשי“ד (1954).
סה“כ 8 ספרים. גודל ממוצע 33 ס“מ. מצבים משתנים, בינוני עד טוב-מאד. 

פתיחה: $200

173. Beit Shlomo Responsa – 5 Sections 
Beit Shlomo responsa, by Rabbi Shlomo Drimmer Av 
Beit Din of Skola. Orach Chaim, Yoreh De’ah and Even 
HaEzer.Lemberg, 1877-1889. 
The author, the Ga’on and Chassid Rabbi Shlomo 
Drimmer (1800-1873), disciple of the Rebbe of Buchach, 
author of Da’at Kedoshim. Son-in-law of Rabbi Moshe 
Menachem Mendel, disciple of the Ohev Yisrael of 
Apta.Served in the Skola (Galicia) Rabbinate for ap-
proximately forty years. Among the greatest Hassidim 
of Ruzhin, replied to questions presented before him 
and arranged the marriage ceremony at the weddings 
of Rabbi Yisrael of Ruzhin’s children [who would meet 
him prior to the Chuppah and inform him of matters to 
have in mind while performing the marriage ceremo-
ny]. The Rebbe Rabbi Chaim of Kosov remarked that 
he responded according to Halachah in his replies and 
blessed him that his books would be accepted through-
out the Jewish nation. 
Volume 1: [3], 90 leaves; [2] 67 leaves; [1] 66 leaves; [3] 
66 leaves. 35.5cm. Good-fair condition.Dry paper, slight 
damages. Stamp of Rabbi Ben Zion Vezel Av Beit Din of 
Torda [leader of rabbis of Transylvania]. Old binding.
Volume 2: [4], 152 leaves. 35.5cm. Good-fair condition, 
dry paper with tears on several leaves. Ownership signa-
tures.Old binding.

Opening Price: $250

172. טור יורה דעה - גליונות לא חתוכים, פרשבורג 1845 
טור יורה דעה. פרעסבורג, שנת [תר“ה] 1845. דפוס אנטאן שמיד. 
גליונות הדפוס כפי שנדפסו, לא חתוכים ולא כרוכים. סדר ההדפסה 
אינו כסדר הדפים (לדוגמא: דף השער נדפס בגליון אחד עם דפים 

מדף קכט ואילך בספר).
[1], רפט דף, הנמצאים שלא כסדרם. 43.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $200

172. Tur Yoreh De’ah – Uncut Sheets, 
Pressburg 1845
TurYorehDe’ah. Pressburg, 1845. Anton Schmidt press. 
Uncut and unbound printed sheets. Printing order dif-
fers from page order (e.g: the title page was printed on 
the same sheet as leaves 129 onward in the book). 
[1], 289 leaves in the wrong order. 43.5cm. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $200
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174. Chazon Ish Book Collection
For complete list, see Hebrew description.
Total of eight books. 33cm average. Various conditions, 
fair to very good.

Opening Price: $200

175. שיעורי מהרי“ל בלוך - שבע חוברות - טלז, 
תרצ“ב-תרצ“ח

תרצ“ב- השנים  בין  בטלז  שנדפסו  חוברות  שבע   - רבנו“  ”משעורי 
ראש  בלוך  ליב  יוסף  רבי  הגאון  שיעורי  ובהן  תרצ“ח (1932-1938), 
דעת“).  (”שעור  ומחשבה  הלכה“)  (”שעור  בהלכה  טלז,  ישיבת 

[חלקים א, ח, מ“שעורי דעת“, וחלקים ב-ח מ“שעורי הלכה“].
סה“כ 7 חוברות. גודל משתנה. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $220

175. Shiurim of Maharil Bloch – Seven 
Booklets – Telz, 1932-1938
“Some of our Rabbi’s shiurim” – 7 booklets printed 
in Telz between 1932-1938, of the shiurim of Rabbi 
YosefLeib Bloch Rosh Yeshiva of Telz, on halacha (Shiur 
Halacha) and Jewish thought (Shiur Da’at). [Parts 1, 8 of 
ShiureiDa’at, and Parts 2-8 of Shiurei Halacha].
Total of 7 booklets. Various sizes. Good condition, few 
stains.

Opening Price: $220

176. Book Collection – The Vilna Gaon and 
his Disciples
For complete list, see Hebrew description.
Total of 18 books in 12 volumes, various sizes and condi-
tions, good to fair-poor.

Opening Price: $200

176. אוסף ספרים - הגר“א ותלמידיו
הגר“א.  והגהות  ביאורי  עם  זוטא,  עולם  וסדר  רבא  עולם  סדר   •
שניה.  מהדורה   .[1852 תרי“ב  [למברג,  באמשטרדם“  ”כמש“נ 
”חיים  רבי  הקדוש  הגאון  של  חותמות  בעלים.  וחתימות  רישומים 
החי“,  הארי  ”פני  [בעל  סטאוויסק“  דק“ק  הרב  ראטענבערג,  אריה 
ביאורי  עם  זוטא,  עולם  וסדר  רבא  עולם  סדר   • תקצ“ו-תרנ“ח]. 
והגהות הגר“א. ווארשא, תרל“ז 1877. הגהות בכת“י. • מעשה רב, 
ווארשא, תרי“ח (1858). • מעשה רב, ”כמשנ“ס ווילנא והוראדנא“ 
[קניגסברג, לפני תרי“ז 1857]. חסר דף אחרון. • כתבי קודש עשרים 
הגר“א.  ביאורי  עם  ומשלי),  (תהלים  כתובים  חמישי  חלק  וארבעה, 
ווילנא, ת“ר 1839. כריכת עור עתיקה, בלאי, כתמים וכתמי פטריה. 
”עלים  הגר“א  ואגרת  הגר“א  אחי  אברהם  לרבי  התורה,  מעלות   •
עם  תורה,  מעשה  ברייתא   •  .1894 תרנ“ד  מונקאטש,  לתרופה“. 
הוספות מהגר“א ובנו רבי אברהם. ווארשא, תרמ“ד 1884. • פתחי 
שערים, חלק שני, מרבי יצחק אייזיק חבר וליקוט מהגר“א. ווארשא, 

תרס“ב-תרס“ד.  ווילנא,  חלקים.  ד‘  הגר“א,  פסקי   •  .1888 תרמ“ח 
(עם מעטפות מודפסות • ביאור הגר“א על מאמרי רבב“ח. לובלין, 
אגרת  הגר“א,  ביאורי  עם  אבות  מסכת  עם:  כרוך   • תרפ“ד (1924). 
הגר“א, תל אביב, תש“ח 1948. • כרוך עם: תולדות יהושע, על פרקי 
אבות. ירושלים, תפרי“ח (1938). חסר דף אחרון. • סדר ימי עולם, 
רבי אליהו לנדא נכד הגר“א. ירושלים, [תרע“ח 1918]. • כרוך עם: 
וורשא,  דסעראצק.  הרב  לעווינשטיין  יוסף  רבי  ודורשיו,  ודור  דור 
הגר“א.  עפ“י  והקרבתו,  פסח  קרבן  אמירת  סדר   •  .1899 תר“ס 

ירושלים-תל אביב, [תרצ“ה בערך]. 
סה“כ כ-18 ספרים ב-12 כרכים, גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני-גרוע.

פתיחה: $200
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177. אוסף ספרים הגר“א מווילנא
• באורי הגר“א, על שו“ע אורח חיים. ווילנא, תר“ך 1860. חתימות 
וחותמות רבי יעקב מאיר בן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. • אלי‘ 
בעלות  (חותמות   .(1802) תקס“ב  ברין,  טהרות,  משניות  על  רבא, 
עתיקות, פגעי בלאי). • הגהות ירושלמי, סדר זרעים, מאת הגר“א. 
בתוספת הגהות הרד“ל. [קניגסברג], [תרי“ח 1858] מהדורה יחידה. 
רישום וחתימת בעלים: ”ישראל שלמה הכהן משטוצין החונה כעת 
בוועקשנע במדינת זאמוט“. • סערת אליהו, ענינים יקרים וספורים 
ווארשא,  חז“ל.  ואגדות  קודש  בכתבי  מהגר“א  באורים  מהגר“א, 
תרל“ח 1877. מהדורה ראשונה. • סערת אליהו, וויען (וינה), תרצ“א 
סופרים  מקרא  באור  עם  סופרים  מסכת   • המעטפת.  עם   .(1931)
ועטור סופרים מרבי יצחק אליהו לנדא מגיד דווילנא. ו“עם הגהות 
מאת... רבינו אליהו ז“ל מווילנא“. סובאלק, [תרכ“ב] 1862. • ספרי, 
במדבר-דברים, עם הגהות המיוחסות לגר“א. הגהות וביאורים מרבי 
תרכ“ו  ווילנא,  צוקערמאן.  שמריהו  רבי  בהוצאת  סלימאןאוחנא, 
1866. (חסר: מעטפת מודפסת – שער ומודעה מהמו“ל). • ספרא, 
מהדורה  תרע“א 1911.  הגר“א, פיעטרקוב,  ביאור  עם  כהנים,  תורת 
בעל  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  ע“י  לאור  שיצאה  מכת“י,  ראשונה 

ה“חפץ חיים“ 
8 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טובים.

פתיחה: $600

177. Collection of Books by the Vilna Gaon
For complete list, see Hebrew description. 
Eight books, various sizes and conditions, most in good 
condition.

Opening Price: $600

178. גמרא חולין, אמשטרדם, תפ“ח – הדפסת מפוארת על 
נייר כחול

לקול  מקשיבים  חבירים  להפצרת  קטן  בכרך  ”נדפס  חולין,  מסכת 
(מהדורה  ישאו“  בחיקן  כסדרן  תמידין  מדרשים  בבתי  הלימוד 
עמודים).  לשני  מחולק  הרגילות  במהדורות  עמוד  כל  מוקטנת, 

אמשטרדם, תפ“ח (1728). דפוס הדיין רבי משה פרנקפורט.
חותמות עתיקות של ”בהמ“ד פו“ממה“ו יחיאל וולך זצ“ל“ [הקלויז 
מתקופת  בעלות  ורישומי  חתימות  באלטונה-המבורג].  העתיק 

ההדפסה של רבי ”הירץ שייאר“ ממשפחת רבי ”בענדיט שייאר“.
[282], סט דף. 21 ס“מ. נייר כחול ואיכותי, מצב טוב, מעט בלאי, כתמים 
מקורית  נאה,  עור  כריכת  מוזהב.  דפים  חיתוך  בודדים.  ונקבי-עש  קלים 

עם שחזור חדש של השדרה.

הבודדות  המסכתות  ברשימת  נכללה  לא  זו  מסכת  נדירה.  מהדורה 
לא  היום  (גם  התלמוד“.  הדפסת  על  ב“מאמר  אמשטרדם  מדפוסי 
מפעל  בתקליטור  ראה  זו.  ממהדורה  נוסף  שלם  עותק  על  ידוע 
של: [282], 64  חסר  עותק  מופיע  רשומה 0320460  הביבליוגרפיה 
דף. וברשומה 0320458 מופיע עותק חסר אחר של [282]; [68] דף).

פתיחה: $3500

178. Gemara Chulin, Amsterdam, 1728 – 
Regal Printing Upon Blue Paper
Tractate Chulin (small-scale edition, each page in the 
regular editions divided into two pages). Amsterdam, 
(1728). Printing press of Dayan Moshe Frankfurt.
Ancient stamps of “Beit Midrash of Rabbi Yechiel 
Wallach” [ancient Kloiz in Altona-Hamburg]. 
Signatures and ownership notations of Rabbi “Hertz 
Shayer” from the family of Rabbi “Bendit Shayer”, from 
period of the printing. 
[282], 69 leaves. 21cm. High quality blue paper, good 
condition, some wear, minor stains and single moth holes. 
Gold paper cut. Fine original leather binding, with resto-
ration of spine.
Rare edition. This tractate was not included in the list of 
single tractates of the Amsterdam printings in “article 
on printing of the Talmud”. (Until today no additional 
complete copy of this edition is known. See Bibliography 
Institute CD record 0320460 in which an incomplete 
copy of [282], 64 leaves appears, and in record 0320458 a 
different incomplete copy of [282]; [68] leaves appears).

Opening Price: $3500
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פולמוס
Polemics

179. שו“ת אור ישראל, קליווא תק“ל - המהדורה המקורית 
עם דברי הפולמוס על פרשת ”הגט מקליווא“

קליווא,  ליפשיץ.  ישראל  מרבי  ותשובות  שאלות  ישראל,  אור  ספר 
תק“ל 1770. נדפס בדפוס חדש פה ק“ק קליווא. הספר העברי היחיד 

שנדפס בקליווא.
בעל  של  (סבו  קליווא  העיר  של  רבה  ליפשיץ  ישראל  רבי  הגאון 
מעט  שהיה  הבעל  בון.  מהעיר  לזוג  גט  סידר  ישראל“),  ”תפארת 
מעורער בנפשו, נמלט מגרמניה לאנגליה, מאימת מוות (או ”תסביך 
רדיפה“), ובדרכו גירש את אשתו בעיר קליווא (קליף, הסמוכה לגבול 
בטענה  הגט  את  פסלו  ומנהיים  פרנקפורט  חכמי  גרמניה-הולנד). 
נגד  חריפים  בכרוזים  ויצאו  שוטה“)  (”גט  לגרש  כשיר  אינו  שהבעל 
הרב מקליווא. לעומתם רוב גדולי הדור (ה“שאגת אריה“, רבי יצחק 
ה“נודע  עמדין,  יעקב  רבי  ודודו  מאמשטרדם  שאול  רבי  מהמבורג, 
מיהודה“ ועוד), פסקו כדעת הרב ליפשיץ, שהבעל נחשב לאדם-שפוי 

הראוי לגרש. הפולמוס גרם לסערה בעולם היהודי באותה תקופה.
נדפסו  לא-לב  בדפים  וספיחיה,  זו  בפרשה  ברובו  עוסק  הספר 
תשובות מרבי אריה ליה אב“ד הנובר, רבי יצחק מהמבורג ומאמר עם 
ביטויים חריפים ביותר נגד חכמי פרנקפורט. ברוב העותקים נשמטו 
דפים אלו ונדפסו חלקית בשינויים בדף אחד, בעותק הנדיר שלפנינו 
נמצאים שני הדפים הללו (השווה עם העותק המצונזר בפריט הבא). 
במספר מקומות מחיקות בדיו של ביטויים חריפים, [חלק ממחיקות 
נעשו  וכנראה  הבא,  שבפריט  המצונזר  בעותק  גם  נמצאות  אלו 

במקור ע“י המו“ל שהיה בנו של הרב ליפשיץ].
קלף  כריכת  קלות.  ופגיעות  כתמים  טוב.  מצב  ס“מ.   19 דף.  סט-קך  סו, 
עתיקה ובלויה. חתימת בעלים עתיקה ”הק‘ אברהם ---“. רישום מוטעה 
בדף השער: ”דפים ל“א ול“ב נשמטו משום מעשה שהיה“ [למעשה, הדפים 

הנדירים נמצאים]. 

פתיחה: $1200

179. Or Yisrael Responsa, Kleve 1770 – 
Original Edition with Polemic on the Issue 
of “The Kleve Get”
Or Yisrael, questions and answers by Rabbi Yisrael 
Lifshitz. Kleve, 1770. Newly printed here in Kleve. The 
only Hebrew book printed in Kleve. 
Rabbi Yisrael Lifshitz Rabbi of the city of Kleve (grand-
father of the author of “Tiferet Yisrael”), arranged a 
get for a couple from the city of Bonne. The husband 
who was somewhat deranged escaped from Germany to 
England from fear of death (or persecution complex), 
and on the way divorced his wife in the city of Kleve 
(adjacent to the German-Dutch border). Scholars of 
Frankfurt and Manheim invalidated the get claiming 
that the husband was not fit to divorce (“Get Shoteh”) 
and they emerged with sharp proclamations against 
the Kleve rabbi. Conversely, most of the generation’s 
leading rabbis (the “Sha’agat Aryeh”, Rabbi Yitzchak 
of Hamburg, Rabbi Shaul of Amsterdam and his uncle 
Rabbi Ya’akov Emden, the “Nodah M’Yehuda” etc.), 
ruled according to Rabbi Lifshitz’s opinion, that the 
husband was considered sane and fit for divorce. The 
polemic caused a storm in the Jewish world at that time. 
The book deals primarily with this issue and its after-
math, printed on leaves 31-32 are responsa from Rabbi 
Aryeh Leib, Av Beit Din of Hanover, Rabbi Yitzchak of 
Hamburg and an article with very critical expressions 
against Frankfurt scholars. These leaves were omitted 
from most of the copies and were partially printed with 
changes on one leaf. In this rare copy, these two leaves 
exist (compare with the censored copy in next item). In 
several places, the critical expressions are erased with 
ink, [some of these erasures also exist in the censored 
copy in next item, and apparently were done in the 
original by the publisher who was Rabbi Lifshitz’s son]. 
66, 69-120 leaves. 19cm. Good condition. Stains and minor 
damage. Antique worn parchment binding. Owner’s 
ancient signature “Avraham ---”. Mistaken inscription 
on title page: “Leaves 31 and 32 were omitted because of 
something that occurred” [actually, the rare leaves exist].

Opening Price: $1200
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180. שו“ת אור ישראל, קליווא תק“ל – המהדורה 
המצונזרת

קליווא,  ליפשיץ.  ישראל  מרבי  ותשובות  שאלות  ישראל,  אור  ספר 
תק“ל 1770. נדפס בדפוס חדש פה ק“ק קליווא. הספר העברי היחיד 

שנדפס בקליווא.
בעותק זה נשמטו במקור סימנים לד-לו, עם הביטויים החריפים נגד 
חכמי פרנקפורט דמיין גם סימן ל“ג נדפס בשינויים רבים. (השווה 
עם העותק מההדפסה הראשונה, בפריט הקודם). תיקונים ומחיקות 
בדיו בדפים אחרים בספר. [חלק ממחיקות אלו נמצאות גם בעותק 

שבפריט הקודם, וכנראה נעשו במקור].
ליב  אריה  מרבי  נוספת  תשובה  לד-לו:  שבסימנים  ההשמטות  בין 
בעבר  שימש  בה  (העיר  פרנקפורט  חכמי  נגד  הכותב  הנובר  אב“ד 
כאחד מרבניה), תשובה מרבי יצחק הורביץ אב“ד המבורג ומאמרי 

פולמוס מרבי ישראל ליפשיץ. 
כריכת  חלודה.  כתמי  טוב-מאד,  מצב  ס“מ.   20.3 דף.  סט-קך  לג-סו,  לא, 

חצי-עור עתיקה ומשופשפת. 

פתיחה: $600

180. Or Yisrael Responsa, Kleve 1770 – 
Censored Edition
Or Yisrael, questions and responsa by Rabbi Yisrael 
Lifshitz.Kleve, 1770. Newly printed in Kleve. The only 
Hebrew book printed in Kleve.
Simanim 34-36 with the critical expressions against 
Frankfurt am Main rabbis were omitted from this 
copy, also Siman 33 was printed with many changes. 
(Compare with the copy from the first printing, in pre-
vious item). Corrections and erasures in ink on other 
leaves of book. [Some of these erasures are found also 
in the previous copy, and apparently they were done in 
the original]. 
Included in the omissions in Simanim 34-35: another 
responsum by Rabbi Aryeh Leib, Av Beit Din of Hanover 
against the Frankfurt Torah scholars (where he for-
merly served as rabbi), responsum by Rabbi Yitzchak 
Horwitz, Av Beit Din of Hamburg and polemic articles 
by Rabbi Yisrael Lifshitz.
31, 33-66, 69-120 leaves. 20.3cm. Very good condition, 
foxing. Antique and worn semi-leather binding.

Opening Price: $600

181. ספר אור הישר - על כשרות הגט מקליווא
תקכ“ו- משנות  וכתבים  פסקים  ותשובות,  שאלות  הישר,  אור  ספר 
אמשטרדם,  קופנהגן,  שמעון  רבי  מאת  מקליווא.  הגט  על  תקכ“ח 

תקכ“ט (1769). מהדורה יחידה.
בעקבות גט ממגרש מעורער מעט בנפשו (מחלת רדיפה), שנעשה 
דין  לו  אין  כי  שפסק  קליווא,  של  רבה  ליפשיץ  ישראל  רבי  ע“י 
את  שהרעיש  הידוע  הפולמוס  התעורר  לגרש,  דעת  לענין  ”שוטה“ 
העולם הרבני באותו דור. רבי ישראל בעצמו הדפיס על כך את ספרו 
התפרסמו  שלפנינו  בספר  קודמים).  פריטים  (ראה  ישראל“  ”אור 
תשובות מגדולי אותו הדור על דיני הגט, תשובות שהפכו לנכסי צאן 

ברזל של הפסיקה ההלכתית בבתי הדין במשך כל הדורות.
[7], קיא, [1] דף. 18.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכת עור מקורית, פגומה. 

רישומים, חותמות.

פתיחה: $400
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181. Sefer Ohr HaYashar – Regarding 
Kashrut of Divorce of Kleve
Sefer Ohr HaYashar, responsa, rulings and writings 
from the years 1766-1768 regarding the divorce of 
Kleve. Amsterdam, (1769). Only edition.
Following a divorce by a slightly unstable (paranoiac) 
man, which was performed by Rabbi Yisrael Lifshitz, 
Rabbi of Kleve, who ruled that the husband is not 
considered a “Shoteh” [fool] regarding his intention to 
divorce; this spurred the famous polemic which shook 
up the rabbinic world of that generation. Rabbi Yisrael 
himself printed his book “Ohr Yisrael” regarding this 
matter. This book contains responsa by Torah giants 
of that generation regarding the laws of the divorce, 
responses which comprised the basis of the halachic 
rulings of the Batei Din in the following generations. 
[7], 111, [1] leaves. 18.5cm. Good condition, stains. 
Original damaged leather binding. Notations, ink-stamps.

Opening Price: $400

182. תוכחת מגולה והצד נחש, לונדון, תע“ה
יוסף  רבי  מאת  פולמוס  ספרי  שני  נחש,  והצד  מגולה  תוכחת  ספר 

אירגאס, נגד השבתאי נחמיה חיון. לונדון, תע“ה (1714).
[2], סב דף. 18.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי בעמוד השער. כריכת 

בד, בלויה בשוליה.

בקולופון שבסוף ספר ”הצד נחש“ נרשם התאריך תע“ד לפ“ק.

פתיחה: $1200

182. Tochachat Megula V’Hatzad Nachash, 
London, 1714
Tochachat Megula V’Hatzad Nachash, two po-
lemic books by Rabbi Yosef Irgas, against the Shabtai 
Nechemia Chayun. London, 1714.
[2], 62 leaves. 18.5cm. Good-fair condition, stains, wear to 
title page. Fabric binding, worn at margins.
In the colophon at the end of the book “Hatzad Nachash” 
the date 1714 is written.

Opening Price: $1200

183. ”חרב נוקמת“ – קונטרס נדיר מפולמוס ה“ירושלמי 
קדשים“ המזויף

ספר חרב נוקמת, ”מענה גלוי למר [!] מאיר דן פלאצקי מדוואהרט... 
על כתבו כתב פלסטר שלו בשם שאלו שלום ירושלים“, מאת ”יוסף 
”כליא  קונטרס  עם  רב,  מלך  וויעןקרית  מעיר  הכהן“  בהגאוןמהר“י 
ס.  גרודנא.  פלך  וואשילאווקא  אב“ד  גורדון  רפאל  רבי  מאת  אורב“ 

וואראהל (סעאיני), [תרע“א 1911]. 
הפו־ קונטרסי  מכל  ביותר  הנדיר  הקונטרס  חריף,  פולמוסי  חיבור 
להסתתר  [שנהג  הירושלמי  מזייף  פרידלנדר  שלמה  שחיבר  למוס 
תחת שמות בדויים]. רוב חוקרי הירושלמי המזויף לא ראו קונטרס 

רבי  הגאון  של  מכת“י  זה  קונטרס  על  תשובה  נדפסה  לאחרונה  זה. 
מאיר דן פלוצקי (ראה ”צפונות“, ו‘, עמ‘ סז-ע) הכותב כי רוב מכתבי 
הרבנים בספר זה הינם מזויפים (הדבר ניכר היטב מקריאת הקונט־
רס) בין המכתבים המזויפים שבספר זה, מובא ”מכתב“ של ה“חפץ 
חיים“ מחודש סיון שנת תרע“א ה“כותב“ כי ”לדעתי אין שום ספק 

בדבר ומה שנעשה פירוד הלבבות בענין זה הוא מעשה שטן“. 
אייזנש־ ר“ל  וינגרטן,  הכהן  ר“ש  מאמרי  (צילום  מצורף  חומר  ראה 

טיין, ומכתב רמ“ד פלוצקי) אודות קונטרס זה ונדירותו. 
תרס“ט  יאסי,  שוועמער,  שמואל  רבי  לחכמים,  ועד  בית  עם:  כרוך 
1909 (חסר: מעטפת שער ודף אחורי מודפס); משמחי לב, דרושים, 
רשימת  דף   ;1925 תרפ“ה  [וושינגטון?],  סילברסטון,  גדליה  רבי 
”סליחות ליום כיפור... מה שאומרים פה ק“ק קישקונהאלאשיע“א“, 

שנת תר“ע (1909). 
40 עמ‘; 3-74 עמ‘ (במקור 76 עמ‘); 32 עמ‘; [1] דף. 20.5 ס“מ. מצב טוב-

בינוני, כתמים, חיתוך דפים על גבול הכיתוב. כריכת בד ונייר.

פתיחה: $200
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183. “Cherev Nokemet” – A Rare Pamphlet 
from the “Yerushalmi Kodshim” Forgery 
Polemic
Cherev Nokemet, “An open response to Mr. [!] Meir 
Dan Plotsky of Dvarta… on his polemic writing called 
Sha’alu Shelom Yerushalayim”, by “Yosef HaCohen” 
from the city of Vienna, with the pamphlet “Kalya 
Orev” by Rabbi Refael Gordon Av Beit Din of Vasylivka 
Grodno region. S. Warahl (Seini), [1911].
A sharp polemic composition, the rarest pamphlet of all 
the polemic pamphlets written by Shlomo Friedlander 
the Yerushalmi Forger [who was used to hiding behind 
fabricated names]. Most of those who researched the 
Yerushalmi Forger did not see this pamphlet. Rabbi 
Meir Dan Plotsky’s handwritten response to this pam-
phlet is known (see Tzfunot, 6, pages 67-70) stating 
that most of the rabbis’ letters in this book are forged 
(it becomes evident by reading the pamphlet). Amongst 
the forged letters in this book is a “letter” by the Chafetz 
Chaim from Sivan 1911 where he “writes” that “in my 
opinion, there is no doubt about this matter and the 
dispute over this matter is an act of the Satan”.
See attached material (photocopy of the articles written 
by Rabbi S. HaCohen Weingarten, Rabbi L. Eisenstein 
and a letter by Rabbi M. D. Plotsky) about this pamphlet 
and its rarity. 
Bound with: Beit Va’ad LaChachamim, Rabbi Shmuel 
Shwimmer, Iaşi, 1909 (missing: cover with title page 
and last printed leaf); Mesamchei Lev, homiletics, 
Rabbi Gedalia Silverstone, [Washington?], 1925; a leaf 
of a list of “Selichot for Yom Kippur... what we say here 
in Kiskunhalas”, 1909.
40 pages; 3-74 pages (originally 76 pages); 32 pages; [1] leaf. 
20.5cm. Good-fair condition, stains, leaves cut bordering 
on writing. Fabric and paper binding.

Opening Price: $200

184. מלחמת מצוה החדש – סאטמר, תרפ“ט
בחירתו  אודות  רבנים  ומכתבי  פולמוס  החדש,  מצוה  מלחמת  ספר 
סאטו- סאטמר.  העיר  לרבנות  טיטלבוים  יואל  רבי  האדמו“ר  של 

מערע, תרפ“ט (1929) 
והנשמע  הנעשה  השערוי‘  וגודל  מצאתנו  אשר  התלאה  את  ”להודיע 
בעירנו הנוגע לכל המדינה. לברר וללבן קושט דברי אמת. יוצא לאור 

184. Milchemet Mitzvah HaChadash – 
Satmar, 1929 
Sefer Milchemet Mitzvah HaChadash, polemic and rab-
binical letters regarding the election of the Rebbe Rabbi 
Yo’el Teitelbaum to the rabbinate of the city of Satmar. 
Satu Mare, (1929).
“To announce the scandal which has taken place 
in our city and which affects the entire country. 
Published by the G-d fearing sect of Orthodoxy of 
Satmar” – Protocols, letters and rulings by rabbis of 
Romania and Hungary in favor of electing Rabbi Yo’el 
Teitelbaum, [who was elected as rabbi of the city in 1929, 
however, due to the intense controversy which erupted 
in the city, began to serve only in 1934]. 
[2], 5-10, [1], 13-28 leaves; [1], 12 leaves, 9 leaves. 19.5cm. 
Fair condition, dry paper with damage to margins. 
Detached binding.

Opening Price: $200

185. קונטרס דברי האגרת - האדמו“ר ממונקאטש נגד 
”אגודת ישראל“ - ירושלים, 1932

דברי האגרת, הכתובים באצבע איש האלקים... האדמו“ר רבי חיים 
אברהם  להרב  ”האגודה“...  דבר  על  השיב...  אשר  שפירא...  אלעזר 
חיים דוד שרייבער, נשיא כולל עסטרייך גליציען בארה“ק. ירושלים, 

[תרצ“ב 1932].
הרבנים  אוצר  (תרל“ב-תרצ“ז,  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו“ר 
שו“ת  מספריו:  בדורו.  והחסידות  ההלכה  התורה,  מגאוני   ,(6243
ט‘  תורה  דברי  חיים,  אורח  נמוקי  יששכר,  שער  אלעזר“,  ”מנחת 
וב“אגודת  בציונות  ובמלחמתו  הרבה  בקנאותו  נודע  ועוד.  חלקים, 
התב־ ובהם  ממכתביו,  שנים  נדפסו  שלפנינו  בקונטרס  ישראל“. 
האדמו“ר  ונגד  ומוסדותיה,  ישראל“  ”אגודת  נגד  חריפות  טאויות 

מגור שהיה מגדולי התומכים ב“אגודת ישראל“.
ח‘ עמ‘. 25 ס“מ. גיליון שלא נחתך בדפוס. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, 

קרעים וכתמים.

פתיחה: $200

באמצאות כת היראים דק“ק ארטהאדאקסען סאטמאר“ - פרוטוקו־
לים, מכתבים ופסקי בית-דין מרבני רומניה ואונגאריה בעד בחירתו 
של רבי יואל טייטלבוים, [שנבחר לרב העיר בשנת תרפ“ט, אך בשל 
המחלוקת הגדולה שפשתה בעיר, הגיע לכהן בה רק בשנת תרצ“ד].

[2], ה-י, [1], יג-כח דף; [1], יב דף, ט דף. 19.5 ס“מ. מצב בינוני, נייר יבש 
עם פגיעות בשולי הדפים. כריכה מנותקת.

פתיחה: $200
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185. Divrei HaIggeret Pamphlet – Rebbe of 
Mukachevo Opposing “Agudat Yisrael” – 
Jerusalem, 1932
Divrei HaIggeret, written by the divine… Rebbe Rabbi 
Chaim Elazar Shapiro… who responded… about the 
matter of “the Aguda”… to Rabbi Avraham Chaim 
David Schreiber, head of the Austrian Galician Kollel in 
Eretz Israel. Jerusalem, [1932]
The Rebbe Rabbi Chaim Elazar Shapiro (1872-1937, 
Otzar HaRabbanim 6243), among the giants of Torah, 
Halacha and Chassidism in his generation. Wrote: 
“Minchat Elazar” Responsa, Sha’ar Yissachar, Nimukei 
Orach Chaim, Divrei Torah 9 sections, and more. Was 
famous for his extreme zealousness and his battle 
against Zionism and “Agudat Yisrael”. This pamphlet 
includes two of his letters which contain sharp expres-
sions against “Agudat Yisrael” and its institutions, as 
well as opposition to the Gerer Rebbe who was among 
the chief supporters of “Agudat Yisrael”. 
Eight pages. 25cm. Sheet uncut in print. Good-fair condi-
tion. Folding marks, tears and stains.

Opening Price: $200

186. שפ“ר קרית שמע - שאלוניקי, 1755
שפ“ר קרית שמע, ”לאשר ולקיים ההיא מנהגא... אשר בק“ק קורפו... 
שנהגו לומר הקרית שמע באמירה נעימה בניגון המוסיקה...“, מאת 

רבי בנבנישתי מירקאדוגאטינייו. שאלוניקי, [תקט“ו 1755].
את  לקרוא  המנהג  על  קורפו  בקהילת  שפרצה  מחלוקת  בעניין 
שמע לפי טעמים מוזיקליים ובליווי מקהלה. סביב העניין התעורר 
(ראה  בזה  דעתם  לחוות  נקראו  הדור  מחכמי  ורבים  רחב,  פולמוס 
על פרשה זו: אסופות ח‘, עמ‘ שסו-שסז). הסכמות ופסקים מרבנים 
זרחיה  יצחק  רפאל  רבי  ובתוכם  ירושלים  מחכמי  ביניהם  רבים, 

אזולאי - אבי החיד“א, רבי יעקב אלגאזי ועוד.
עם  משוקמים  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.  דף. 19  לב, [3]   ,[1]

חסרון בדף האחרון ובדפים כג-כד, לא-לב.

פתיחה: $300

186. Shefer Kriyat Shema – Salonika, 1755
Shefer Kriyat Shema, “to approve and support the 
custom… of the Corfu congregation… of reciting 
the Shema in a musical tune and melody…”, by Rabbi 
Benveniste Mirkado Gatenu. Salonika, [1755].
Pertaining to a dispute which erupted in the Corfu con-
gregation regarding the custom of reciting the Shema 
according to musical notes accompanied with a choir; 
this spurred a polemic and many of the scholars of the 
generation were called to express their opinion. (For ad-
ditional information about this affair: Anthology VIII, 
p. 366-367). Approbations and rulings by many rabbis, 
including scholars of Jerusalem such as Rabbi Raphael 
Yitzchak Zerachia Azulai – father of the Chida, Rabbi 
Ya’akov Algazi and others.
[1], 32, [3] leaves. 19cm. Good-fair condition. Stains. 
Restored tears with omission on last leaf and on leaves 
23-24, 31-32.

Opening Price: $300

187. מפיבשת בן יהונתן - נגד אהרן חורינר - פראג, 1826
ספר מפיבשת בן יהונתן מלא דבר, תשובה נכוחה על אגרת אלאסף... 
אלטאר.  הלוי  יהונתן  רבי  מאת  ואמונה.  אמת  שוחרי  לכל  שלוח 

פראג, [תקפ“ו] 1826.

187. Mefiboshet Ben Yehonatan – Opposing 
Aharon Choriner – Prague, 1826 
Sefer Mefiboshet Ben Yehonatan Maleh Davar, response 
on Iggeret (letter) Elasaf… sent to all seekers of truth. 
By Rabbi Yehonatan HaLevi Alter. Prague, 1826.
Polemic book opposing the reform rabbi, Aharon 
Choriner and his book “Iggeret [letter] Elasaf” which he 
composed in the guise of a rabbi from Africa, in which 
he proposes to perform amendments to the religion. 
Hebrew. Contains lengthy introduction in German in 
Hebrew letters.
Aharon Chorin – Choriner (1766-1844), leader and 
founder of the Reform movement in Hungary. In his 
youth studied under the “Noda B’Yehuda”, served 
as rabbi in Arad and was faithful to Halacha, how-
ever, at a certain stage he went astray and began writ-
ing “Halachic” compositions which supported various 
alterations to the religion. The Chatam Sofer, the 
Maharam Banet and other rabbis of the generation 
fiercely opposed him and excommunicated him. 
The author – Rabbi Yehonatan HaLevi Alter (1755-
1855), Av Beit Din of Yaniko (Bohemia). Corresponded 
with the Chatam Sofer (see: Personalities in Responsa of 
the Chatam Sofer, p. 151).
[15], 4-31, [1] leaves. 20cm. Good condition, stains and 
slight wear.

Opening Price: $200

”אגרת  ספרו  ונגד  חורינר  אהרן  הרפורמי  הרב  נגד  פולמוס  ספר 
אלאסף“ שחיבר במסווה של רב מאפריקה, ובו קרא לערוך תיקונים 

בדת. 
עברית. עם הקדמה ארוכה בגרמנית באותיות עבריות.

תנועת  של  ומייסדה  מנהיגה  (תקכ“ו-תר“ד),  חורינר   - חורין  אהרן 
שימש  ביהודה“,  ה“נודע  אצל  למד  בצעירותו  בהונגריה.  הרפורמה 
לתרבות  יצא  מסוים  בשלב  אולם  להלכה,  נאמן  והיה  באראד  כרב 
תיקונים  בעד  המצדדים  ”הלכתיים“  חיבורים  לכתוב  והחל  רעה 
שונים בדת. החתם סופר, המהר“ם בנעט ושאר רבני הדור לחמו בו 

בחריפות והחרימו אותו.
יעניקויא  אב“ד  (תקט“ו-תרט“ו),  אלתר  הלוי  יהונתן  רבי   - המחבר 
(גולטש-יניקאו, בוהמיה). עמד בקשרי שו“ת עם החתם סופר (ראה: 

אישים בתשובות חת“ס, עמ‘ קנא). 
[15], ד-לא, [1] דף. 20 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי קל. 

פתיחה: $200
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188. ספר ראביה - פולמוס נגד צונץ ושי“ר
מברלין  צונץ  ליפמן  ד“ר  נגד  והשגות  פולמוס  חיבור  ראביה,  ספר 
 .1837 אופן,  המילזאהגי.  אליקים  רבי  מאת  רפופורט,  שי“ר  והרב 
מהדורה ראשונה, עם דף הוספות מודבק בעמוד האחורי. חתימות 

בלועזית ותיקונים בכת“י.
רבי אליקום גציל המילזאהגי (תק“מ-תרי“ד), בן-דודו של רבי אפרים 
זלמן מרגליות,תלמידם של רבי אפרים זלמן מרגליות ורבי אריה ליב 
ומבקר  ובנסתר  בנגלה  מופלג  שהיה  אליקים  רבי  מוואלטישסק. 
חריף, יצא בספרו זה להשיג על ספר ”הדרשות בישראל“ של צונץ 
שיצא לאור בשנת תקצ“ג עם הערות שי“ר. בפולמוס מעניין ועסיסי 
הוא דוחה את דבריהם של משכילי דורו, גם בהוכחות מתוך דבריהם 

עצמם.
תיקונים  (ראה  בדפוס  משובש  העמודים  סדור  דף.   [1] יט-לג,  כא,   ,[2]
בכת“י). 23 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות קלות וכתמים. כריכה מקורית, 

בלויה.

ראה אודות ספר זה: ג‘ קרסל, כתבי אליקים המילזאהגי, קרית ספר, 
יז, ת“ש, עמ‘ 89-87.

פתיחה: $250

189. שני ספרי פולמוס
צדקת...  את  ”להוציא  צדק,  משפט  או   - יער  ולא  דובים  1. לא 
ה.  המשכיל  עליו  חפא  אשר  שוא...  מדברי  צווייפעל  אליעזר 

שאצקעס. אברהם דוב דובזעוויץ. ברדיטשוב, תר“נ [1890].
2. ספור שני רעים, שיחה בין חסיד למשכיל המתנגדים בדעותיהם, 
”זה ילעג לחכמות.. והמשכיל יוכיח לו באותו ומופתים הכרח ונחיצת 

החכמות...“, מאת אייזיק כשר. ווארשא, תרמ“ט [1889].

ואחת  כריכה  ללא  אחת  כתמים.  מעט  טוב,  מצב  ס“מ.   19.5 חוברות.   2
בכריכת נייר פגומה.

מאוסף ד“ר ישראל מהלמן - ”גנזי ישראל“.

פתיחה: $200

188. Sefer Ravia – Polemic Against Zunz 
and Rabbi S. Y. Rappaport
Sefer Ravia, a polemic work against Dr. Lipman Zunz of 
Berlin and Rabbi Shlomo Yehuda Rappaport, by Rabbi 
Elyakim Hamilzahgi. Offen, 1837. First edition, with 
appendix leaf pasted on last page. Signatures in foreign 
language and handwritten corrections.
Rabbi Elyakim Getzel Hamilzahgi (1740-1854), cousin 
of Rabbi Efraim Zalman Margaliot, disciples of Rabbi 
Efraim Zalman Margaliot and Rabbi Aryeh Leib of 
Voltchisak. Rabbi Elyakim who was an outstanding 
scholar of revealed and hidden Torah and a sharp critic, 
wrote this book as criticism of the book HaDrashot 
B’Yisrael of Zunz which was published in 1833 with 
comments of S. Y. Rappaport. In this juicy interesting 
polemic, he rejects the words of the maskilim of his 
generation, even using proofs from their own words.
[2], 21, 19-33, [1] leaves. Pages printed in incorrect order 
(see handwritten corrections). 23cm. Good-fair condition, 
minor damages and stains. Original binding, worn.
See: G. Karsel, Kitvei Elyakim Hamilzahgi, Kiryat Sefer, 
17, 700, pages 87-79.

Opening Price: $250

189. Two Polemic Books
1. Lo Dubim Ve’Lo Ya’ar – or Mishpat Tzedek, “To 
exonerate… Elieze rTzveifel from the false accusa-
tion against him… by the Enlightened H. Schatzkes. 
Avraham Dov Dovzevitch. Berdichev, [1890].
2. Shnei Re’im Tale, discourse between Chassid and a 
maskil (member of the Enlightenment movement) who 
have opposing views “He will mock wisdoms… and the 
maskil will miraculously prove to him the necessity of 
the wisdoms…”, by Eizik Kasher. Warsaw, [1889].
Two booklets.19.5cm. Good condition, few stains. One 
without binding and one with damaged paper binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection.

Opening Price: $200
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דפוסי המזרח וירושלים
Books Printed in the East, Books Printed in Jerusalem

190. אוסף ספרים חכמי ארם-צובה - הקדשות רבי מרדכי 
עבאדי ורבי אברהם דיין 

הקדשת   .[1842 [תר“ב  ליוורנו  דיין,  אברהם  רבי  לנפש,  זכרון   •
ב“ר  אברהם  רבי  [המחבר:  מוצירי  ניסים  לרבי  בכתב-ידו  המחבר 
ישעיה דיין, מחכמי ארם-צובה, נפטר תרל“ז], חתימות שונות בכת“י 
מרדכי  רבי  ויקרא-דברים,  ח“ב  מים,  מעין   • מארם-צובה.  מזרחי 
א‘  חלק  שער  ונמצא  שער  חסר   .[1886 תרמ“ו  [ירושלים,  עבאדי. 
”מעי“ן  ובחתימתו  המחבר  בכת“י  הקדשה  עם  תרמ“ב)  (ירושלים 
נפטר  בדורו,  המקובלים  מגדולי  עבאדי  מרדכי  רבי  ס“ט“ [המחבר: 
 .(1854) תרי“ד  ליוורנו,  דברים.  חומש  האלקים,  תורת   • תרמ“ג]. 
רבי  חידות,  אביעה   • ס“ט“.  סתהון  שלמה  מרדכי  ”הצעיר  חתימת 
אברהם חמוי. ליוורנו, [תרל“ט 1879]. • סליחות לאשמורת הבוקר, 
דיין  משה  יצחק  רבי  החכם  בהשתדלות  נדפס  ספרדים.  מנהג  כפי 
 • בלאי.  פגיעות   .(1885) תרמ“ה  ירושלים,  אר“ץ.  מעוב“י  וחבריו 
 .(1926) תרפ“ו  ירושלים,  הלוי,  ידיד  אליעזר  רבי  טוב,  יום  שמחת 

• קרבן אליצור, רבי אליעזר מנצור סתהון. טבריה, תרצ“ו (1936). 
7 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

190. Book Collection of Aleppo Scholars 
– Dedications by Rabbi Mordechai Abadi 
and Rabbi Avraham Dayan
For complete list, see Hebrew description. 
Seven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

191. ספרי רבי זקן משה מאזוז, ראב“ד ג‘רבה
ג‘רבה  ראב“ד  (מאזוז)  מאג‘וז  משה  זקן  רבי  הגאון  מספרי  אוסף 

(תרי“א-תרע“ה):
משה  זקן  רבי  ודרושים.  שו“ע  הש“ס,  על  תורה“,  ”שערי  ספר   •
שו“ע.  על  משה“,  ”שערי  ספר   •  .(1913) תער“ג  ג‘רבה,  אי  מאג‘וז, 
רבי זקן משה מאג‘וז, אי גרבה, תער“ג (1913). (קרעים בדף השער). 
• ספר קנה אברהם, על פרשיות התורה ושו“ת וישב אברהם, מרבי 
משה  זקן  רבי  מתלמידו  הערות  משה“  ”דברי  עם  הכהן,  אברהם 
חיים  רבי  מאת  מכתב  עו  (בדף   .(1913) תער“ג  ג‘רבה,  אי  מאג‘וז, 
שיר  ספר   • טראבלס).  אב“ד  הכהן  חיים  רבי  אל  מוואלוזין  ברלין 
טראבלס  אב“ד  הכהן (מג‘רבה)  חיים  מרבי  מצוות,  תרי“ג  על  חדש, 
הוספות  וקונטרסי  המלך  פתגם  משה,  דברי  עם  לוב),  (טריפולי, 
(בקונטרס   .1885 תרמ“ה  ליוורנו,  מאג‘וז.  משה  זקן  רבי  מתלמידו 

”ויאמר משה“ - הוספות בכתב-יד).
4 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

191. Books of Rabbi Zaken Moshe Mazuz, 
Rosh Av Beit Din of Djerba
Book collection of Rabbi Zaken Moshe Mazuz Rosh Av 
Beit Din of Djerba (1851-1915). 
Four books, various sizes and conditions.
For complete list, see Hebrew description.

Opening Price: $200

Lois De Purete Familiale .192 – טהרת בת ישראל 
– טאנג‘יר

טאנג‘יר,  המשפחה.  טהרת  הלכות   ,Lois De Purete Familiale
[המאה העשרים].

קלמן  הרב  מאת  ישראל“  בת  ”טהרת  הספר  של  לצרפתית  תרגום 
כהנא. חוברת מודפסת במכונת כתיבה [מספר הערות בכת“י].

בסטנסיל,  מודפסת  קל.מעטפת  ובלאי  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 31   20
מוכתמת.

אינה ידועה ביבליוגרפית. 

פתיחה: $200

192. Lois De Pureté Familiale – Taharat 
Bat Yisrael – Tangier
Lois De Pureté Familiale, Laws of Family Purity. 
Tangier, [20th century].
French translation of the book “Taharat bat Yisrael” by 
Rabbi Kalman Kahana. A typewritten booklet [several 
handwritten comments].
Twenty leaves. 31cm. Good condition, stains and slight 
wear. Stencil printed cover, stained. 
Bibliographically unknown.

Opening Price: $200
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193. אוסף דפוסי ירושלים
• ספר הזהר על התורה, חלק רביעי, ספר במדבר. ירושלים, [תר“ו 
קורא  קול   • הלוי 35).  (ש‘  דברים).  ספר  ללא  במדבר  (ספר   [1846
ליב  יהודה  דוד  רבי  מאת  התורה.  על  דוד),  (שבילי  הזמן  רוח  נגד 
זילברשטיין. ירושלים, תרכ“ג [1863]. (ש‘ הלוי 84). • ספר הישר, 
מיוחס [בטעות] לרבינו תם. ירושלים, [תרכ“ד 1864]. (ש‘ הלוי 97). 
• ספר שארית בנימין, חלק שני, חידושים על הש“ס ודרושים, מאת 
רבי בנימין ב“ר שמואל טודרוס מנובהרדוק, אב“ד סטופץ. ירושלים, 
[תרל“ה 1875]. (פגיעה בטקסט במספר דפים). (ש‘ הלוי 255). כרוך 
עם הספרים: ספר מזכה הרבים. רבי צבי ארי‘ [גולדמן] ממעזריטש. 
ירושלים, תרנ“ח [1898]; ספר תורת חסד, רבי יעקב בן יהודה [זי־
לברשטיין]. ירושלים, תרנ“ט [1899]. • חידושי מגילה [על הרי“ף] 
מכ“י לרבינו נסים. ירושלים, תרמ“ד [1884]. (ש‘ הלוי 454). • ספר 
זרעו של אברהם, חידושים על הש“ס. רבי אברהם חג‘אג‘. ירושלים, 

[תרמ“ד 1884]. (ש‘ הלוי 452).
8 ספרים ב-6 כרכים, גודל ומצב משתנים. חתימות ורישומי בעלות.

פתיחה: $200

194. פנקסי דוחו“ת - יהדות בוכרה בארץ ישראל
• חשבון חברת ”משכיל אל דל“ לעדת הבוכארים תושבי ירושת“ו 
מק“ק בוכארא ואגפיה, חוברת ראשונה, שנה ד‘ להתייסדותה. רפאל 
גאליבוף. ירושלים, תרע“ד (1914). • חשבון הכנסה והוצאה, אשר 
וההוצאות  ההכנסות  כל  כולל  ב‘  חוברת  בוכארים.  רחובות  לחברת 
שנכנסו ויצאו ע“י מר שלמה צופיוף יצ“ו, מתשרי תרפ“ה עד אלול 
תרפ“ו. ירושלים, תרפ“ו (1926). • חוברת ג‘, מתשרי תרפ“ז עד אב 
עד  תרצ“ט  מסיון  ו‘,  חוברת   •  .(1931) תרצ“א  ירושלים,  תרצ“א. 
עד  תש“ב  מסיון  ז‘,  חוברת   •  .(1942) תש“ב  ירושלים,  תש“ב.  סיון 
והוצאות,  הכנסות  חשבון   •  .(1945) תש“ה  ירושלים,  תש“ה.  תמוז 
בית הכנסת ”מדרש שלמה“ בתל אביב, לשנת תש“ד. על ידי רפאל 

גאליבוף. ירושלים, תש“ה (1944). 
כולל מחברת כת“י של חשבונות משנת תרצ“ב-תרצ“ח.

עד  טוב  מצבים  משתנים,  ומצב  גודל  כת“י,  ופנקס  מודפסות  חוברות   6
בינוני-גרוע.

פתיחה: $200

194. Notebooks of Financial Reports – 
Bukharian Jewry in Eretz Israel 
For complete list, see Hebrew description. 
Six printed booklets and a handwritten notebook, vari-
ous sizes and conditions, good to fair-poor.

Opening Price: $200

193. Collection of Printings of Jerusalem 
For complete list, see Hebrew description.
Eight books in six volumes, various sizes and conditions. 
Signatures and ownership notations. 

Opening Price: $200
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הקדשות
Dedications

195. הקדשה מעניינת משנת תק“ו (1746) על ספר ”משנה 
למלך“

דף שער של ספר משנה למלך, קושטא, תצ“א (1731). מעבר לשער 
בירושלים  פיררא“   - יעקב  ”בית  לישיבת  ומעניינת  ארוכה  הקדשה 
אז  שהיתה  בישיבה  ביקורו  על  כותב  הוא  בה  חו“ל,  מחכמי  מאחד 
ההרה  ”...בעלותי  החיד“א:  אבי  אזולאי  זרחיה  יצחק  רבי  בראשות 
קודש...  שבת  יום  התק“ו,  בשנת  ירושלים  בתוככי  ה‘  בית  בחצרות 
המו־ הרבנים  ושם  פירירא...  יעקב  בית  הכללית...  בישיבה  ללמוד 
זרחיה  יצחק  כמה“ר  המובהק...  והרב  ה‘...  בבית  העומדים  בהקים 
ספר  שאלתי...  ואנכי  קדושים,  ראש  הבאים  בתוך  הי“ו  אזולאי 
הקדוש הלזה משנה למלך ואמרו לי שאינו בנמצא בתוך הישיבה... 
ובאותה שעה פצו שפתי ודיבר פי נדר גדול לשלוח זה הספר... אשר 
שום  יוכל  שלא  הנז‘...  לישיבה  זה  ספר  שולח  והנני  אשלמה  נדרתי 
כי  בו  ללמוד  ביתו  אל  להוליכו  הנז‘...  בישיבה  אשר  מהת“ח  אחד 
ע“מ כן הקדשתי אותו ללמוד בו בתוך הישיבה הנז‘... הצעיר חיים 

שלמה ש[-]מי“
בשיקום  מחודשים  שוליים  (הכולל  מירבי  גודל  וחסר,  בשוליו  קרוע  דף 

מקצועי) 29 ס“מ. מצב בינוני.

פתיחה: $200

195. An Interesting Dedication from 1746 
on the Book Mishne LaMelech
Title page of the book Mishne LaMelech, 
Constantinople, 1731. On the reverse side of title page, a 
long interesting dedication to the “Beit Ya’akov– Ferrara 
Yeshiva” in Jerusalem from a Torah scholar abroad 
where he writes of his visit to the yeshiva which was 
then headed by Rabbi Yitzchak Zerachya Azulai, the 
Chida’s father: “…When I went up the mountain in the 
court of Hashem’s House in the midst of Jerusalem in 
1746, on Shabbat… to study in the General Yeshiva… 
Beit Ya’akov Ferrara… and there the Rabbis were 
standing… Rabbi Yitzchak Zerachya Azulai… and 
I asked…this holy book Mishne LaMelech and they 
told me that it is not in the yeshiva… and at that time 
I opened my lips and vowed to send this book… and 
I am fulfilling my vow and sending this book to the 
yeshiva… and no scholar is permitted to take it home 
to learn it because I have dedicated it to be studied 
inside the yeshiva… Chaim Shlomo”.
A leaf torn on margin and missing, maximum size (includ-
ing professionally restored margins) 29cm. Fair condition.

Opening Price: $200

196. באר מים חיים, שאלוניקי תקנ“ד - הקדשה והגהות
באר מים חיים, חלק ראשון, שו“ת ודרושים מרבי חיים נסים רפאל 
בן  מהמו“ל  דינקוטא“,  ”גירסא  תורה  חידושי  קונטרסי  עם  מוצירי. 
המחבר רבי שמואל נח מוצירי. שאלוניקי, [תקנ“ד 1794]. מהדורה 

יחידה.
בשער הקדשה נאה בכת“י, מרבי שמואל נח מוצירי להגביר ”שלמה 
ברוך הוא“. בדפי הספר שתי הגהות בכת“י מזרחי, אחת מהן חתומה 
גאון  תקמ“ז-תר“ח,  גאגין,  אברהם  חיים  רבי  כנראה  אג“ן“,  ”הצעיר 
הראשון  והיה  תר“ב  משנת  בירושלים  ראשי  כרב  כיהן  ומקובל, 

שנתמנה ל“חכם באשי“ יחד עם מינויו ל“ראשון לציון“.
האחרונים  בדפים  עש,  פגעי  בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 28.5  מב  מז;  קכג;   ,[4]

נזקי פטריה. כריכת חצי-עור, בלויה וקרועה.

פתיחה: $200

196. Be’er Mayim Chaim, Salonika 1794 – 
Dedication and Glosses
Be’er Mayim Chaim, Vol.1, responsa and interpreta-
tions by Rabbi Chaim Nissim Raphael Motziri. With 
Torah novellae booklets “Girsa De-Yankuta”, by the 
publisher, son of the author Rabbi Shmuel Noach 
Motziri. Salonika, [1794]. Only edition.
Fine, handwritten dedication on the title page from Rabbi 
Shmuel Noach Motziri to nobleman “Shlomo Baruch 
Hu”. Two glosses in Eastern handwriting appear in the 
book’s leaves, one of them is signed “AGN”, apparently 
referring to Rabbi Chaim Avraham Gagin, 1787-1848, 
Gaon and Mekubal, became Chief Rabbi of Jerusalem 
in 1842 and was the first [rabbi] appointed as “Chacham 
Bashi” with his nomination as “Rishon Le-Zion”.
[4], 123; 47; 42 leaves. 28.5cm. Fair condition, moth 
damage, fungal damage on the last leaves. Worn and torn 
semi-leather binding.

Opening Price: $200
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197. עבודת הקרבנות - הקדשת רבי אהרן הכהן חתן 
ה“חפץ חיים“ - וואריאנט

ספר עבודת הכהן, הלכות עבודת כהנים בבית המקדש. חלק א‘. רבי 
אהרן הכהן. פיעטרקוב, [תרע“ג] 1913. מהדורה ראשונה. 

”אהרן  וחותמתו  המחבר  בכת“י  נאה  הקדשה  השער:  לדף  מעבר 
רבי  המפורסם  הגאון  ווילנא“.  פלך  נאוואשווענצאני  אב“ד  הכהן, 
אהרן הכהן (תרכ“ה-תרצ“ו, אוצר הרבנים 1599), חתנו של ה“חפץ 

חיים“. רב בליטא ובתל-אביב, מחבר ספרים רבים. 
של  ביבליוגרפית  ידוע  לא  דף  נוסף  חיים“,  ה“חפץ  הקדמת  לפני 
”השמטות תיקונים והערות“ - דף זה ארוך יותר משאר דפי הספר 

(כ-25 ס“מ).
[1], 6, [2], [2], 86 עמ‘. 22.5 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, מספר דפים 

מנותקים. כריכה מקורית.

פתיחה: $200

198. שדי חמד - הקדשת המחבר
ספר שדי חמד, חלק ראשון, ”קונטרס הכללים“, כולל אותיות א-ה, 
רבני  עם  שו“ת  חכמים -  ג‘], ”דברי  חמד, [חלק  שדי  ספר  עם:  כרוך 
וגאוני זמננו“, מאת הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני. וורשא, [תרנ“א] 

1891. מהדורה ראשונה.
מודבק  הקדשה  דף  חכמים“,  ”דברי  השו“ת  חלק  של  לשער  מעבר 
עם חותמת המחבר רבי ”חיים חזקיאו מדיני המכונה חח“מ חונה פה 
ל“תלמידי  ניתן  סופר?].  [כת“י  בכת“י  ומילוי  קאראסובאזאר“,  ק“ק 

הב‘ וחשוב יצחק פסח בכ“ר מאיר“. 
מאוהביו  פסח,  מאיר  רבי  של  בנו  הוא  פסח,  יצחק  הבחור  תלמידו 
וממקורביו של בעל ה“שדי חמד“ בעיר קרסובזר (חצי האי קרים). 
עם  שנדפסה  כוללת“  ב“בברכה  החלקים  בשני  מוזכרים  ואביו  הבן 
בכ“ר  הי“ו  תלמידו  פסח  יצחק  ”הב‘  המתנדבים“:  ”שמות  רשימת 
ויבא  ומעשה  עושה  הי“ו,  תלמידי  פסח  מאיר  ”ר‘  ה“י“.  פסח  מאיר 

שכמ“ה“. ראה אודותם חומר מצורף.
חצי-עור  כריכת  טוב,  מצב  ס“מ.   32.5 עמ‘.   240 עמ‘;   4-248  ,3-7  ,[4]
מקורית, עם עיטורים מוזהבים והכיתוב ”שדי חמד - א“, פגיעות בכריכה.

פתיחה: $200

197. Avodat Hakorbanot – Dedication by 
the Author
Avodat HaCohen, book of the priest’s service, order and 
laws pertaining to the Cohanim’s service in the Holy 
Temple. Vol. I. Rabbi Aharon Hacohen. Piotrkow, 1913. 
First edition.
On reverse of the title page, handwritten inscription 
and signature by author “Aharon Hacohen, Rabbi 
of Novoschwenzani, Vilna Region”. Rabbi Aharon 
Hacohen (1865-1936, Otzar HaRabbanim 1599), son-
in-law of the Chafetz Chaim. Rabbi in Lithunia and Tel 
Aviv, author of many books.
Before the introduction by the author of the “Chafetz 
Chaim” is an additional leaf, bibliographically un-
known, of “omissions, corrections and comments” 
– this leaf is longer than the other leaves in the book 
(approx. 25cm).
[1], 6, [2], [2], 86 pages. 22.5cm. Dry paper, good-fair con-
dition, several pages detached. Original binding.

Opening Price: $200

198. Sdei Chemed – Dedication by the 
Author 
Sdei Chemed vol.1, “Kuntrass Ha-Klalim”, letters 
Alef through Heh, bound with: Sdei Chemed, [vol. 3], 
“Divrei Chachamim – Shut Im Rabbanei U-Geonei 
Zemanenu” by Gaon Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini. 
Warsaw, 1891. First edition.
A dedication leaf filled in [scribal?] writing and 
featuring the stamp of the author Rabbi “Chaim 
Chizkiyahu Medini who resides in Bilohirsk (former-
ly Karasubazar” is pasted on the verso of the “Divrei 
Chaim” title page. [The book] was given to “my disciple 
Yitzchak Pesach son of Rabbi Meir”.
His disciple Yitzchak Pesach is the son of Rabbi Meir 
Pesach, who was close to the “Sdei Chemed” in the 
town of Bilohirsk (Crimean Peninsula). Both father and 
son are mentioned on both parts of a “global greeting” 
which was printed with the “volunteer names” list: “his 
disciple Yitzchak Pesach son of Rabbi Meir Pesach”. 
“My disciple Rabbi Meir Pesach…”. See more about him 
in the enclosed material.
[4], 3-7, 4-248 pages; 240 pages. 32.5cm. Good condition, 
original semi-leather binding with gilded adornments, car-
rying the title of “Sdei Chemed – Alef ”, damaged binding.

Opening Price: $200
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200. ספר יד יוסף ורביד הזהב – הקדשת המחבר
פסח,  ערוך הלכות  על שולחן  שני,  חלק  הזהב,  ורביד  יוסף  יד  ספר 
יוזפא  יוסף  רבי  מאת  הפנים],  [עם  יו“ט  הלכות  על  שלישי  וחלק 

רוזנברג. אונגוואר, תר“ל 1870.
המחבר  יד  בכתב  בלועזית  ארוכה  הקדשת  השער  שלפני  בעמוד 

 .(Rosenberg Josef Rabiner) וחתימתו
הרבנים  אוצר  (תקפ“ט-תרס“א,  רוזנברג  יוזפא  יוסף  רבי  הגאון 
8847), מגאוני הונגריה, אב“ד פישפיק-לאדאני. חיבר גם ספר דברי 

יוסף על הלכות יורה דעה (ג‘ חלקים).
קמ; סט, [1] דף (בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה נרשם עותק שונה עם 7 
דף נוספים בראש חלק שלישי). 35 ס“מ. מצב טוב. כתמים. חותמת. כריכה 

לא מקורית.

פתיחה: $250

199. יורו משפטיך ליעקב – כלכתה, תרמ“ב – הקדשת 
המחבר

ספר יורו משפטיך ליעקב, ליקוטי מוסר, מעשיות, משלים ותפילות. 
מאת רבי יעקב סוכרי. כלכתה (הודו), [תרמ“ב 1882].

בדף שלפני השער הקדשה ארוכה בכת“י וחתימת המחבר למרדכי 
הלוי ”מיקירי ותושבי עיר צידון“.

ותפילה  חצות  לתיקון  תפילה  עם  דפים  שלשה  חסרים:  דף,  קמ  ט,   ,[2]
(בדפים  ובכריכה  בדפים  עש  פגעי  כתמים,  בינוני.  מצב  ס“מ.   16 לחולה. 
ראשונים פגעי עש רבים, עם חסרון טקסט), מספר דפים מנותקים. כריכה 

בלויה.

פתיחה: $200

199. Yoru Mishpatecha L’Ya’akov – 
Calcutta, 1982 – Author’s Dedication
Yoru Mishpatecha L’Ya’akov, ethics, tales, parables 
and prayers. By Rabbi Ya’akov Sucari. Calcutta (India), 
[1882].
On leaf before title page, a long dedication handwritten 
and signed by the author to Mordechai HaLevi “A dear 
resident of the city of Sidon”. 
[2], 9, 140 leaves, missing: three leaves with Tikun Chatzot 
prayer and prayer for the sick. 16cm. Fair condition. 
Stains, moth damage to leaves and binding (the first leaves 
have many moth damages, with missing text), several de-
tached leaves. Worn binding.

Opening Price: $200

200. Sefer Yad Yosef V’Revid HaZahav – 
Inscription of Author 
Sefer Yad Yosef V’Revid HaZahav, second section, 
on Shulchan Aruch, laws of Pesach, and third section 
on laws of Yom Tov [with text], by Rabbi Yosef Yozpe 
Rosenberg. Uzhgorod, 1870. Leaf preceding title page 
contains lengthy inscription in foreign language 
in handwriting of author along with his signature 
(Rosenberg Josef Rabiner). 
The Ga’on Rabbi Yosef Yozpe Rosenberg (1829-1901, 
Otzar HaRabbanim 8847), among the geniuses of 
Hungary, Av Beit Din of Püspökladány. Also authored 
the book Divrei Yosef on laws of Yoreh De’ah (3 sections). 
140; 69, [1] leaves (Bibliography Institute CD lists differ-
ent copy with additional 7 leaves at beginning of third 
section). 35cm. Good condition. Stains. Ink-stamp. Non-
original binding. 

Opening Price: $250
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201. אוסף ספרים מגאוני ליטא (עם הקדשות)
• ספר אמרי שפר, מגילת שיר השירים, עם ביאור על המשל והנמשל, 
ווילנא,  גירטעגאלי.  אב“ד  עפשטיין  הירש  נפתלי  שמואל  רבי  מאת 
תרל“ד 1873. הקדשה נאה בכת“י וחתימת חתן המחבר רבי ”שלמה 
ב“ר יעקב, אב“ד ייעלונעווי“ [הגאון רבי שלמה גורדון, תר“י-תרצ“ה, 
אב“ד יילינוב ודרוגזעניק, בעל ”בנין שלמה“, גראיעווא תרס“ח]. • 
שו“ת בנין שלמה, רבי שלמה הכהן מווילנא, ווילנא, תרמ“ט 1888. 
רישום לא חתום: ”מנחה היא שלוחה“, בכת“י המחבר. • ספר מקור 
 .1898 תרנ“ח  ווילנא,  דווילנא.  מו“צ  סאגאלאוויץ  חיים  רבי  חיים, 
מעבר לשער הקדשה בכת“י המחבר. • כרוך עם ספר בית דוד, לרבי 
זאב וואלף לייטער. וינה, תר“ף 1920. (רישום בעלות חתום של רבי 
”בנימין בהגאון מורי“י הלוי רב בנוא-יארק ואבד“ק דביהכנ“ס אהבת 

אברהם בני קוריץ“). 
4 ספרים ב-3 כרכים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

201. Collection of Books from Lithuanian 
Torah Scholars (With Dedications)
For complete list, see Hebrew description.
Four books in three volumes, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

202. אוסף ספרים עם הקדשות וחתימות רבנים
אוסף ספרים, עם הקדשות וחתימות רבנים, מהם הקדשות מהרב־
עובדיה  רבי  ווייס;  יעקב  יצחק  רבי  שפירא;  שמואל  משה  רבי  נים: 
הדאיה; רבי מרדכי אריה הורביץ אב“ד באנילא; רבי אהרן יעקובו־
ביץ, רבי מנחם מנדל טויב האדמו“ר מקאליב; רבי אלחנן היילפרין 

מראדומישלא; רבי אהרן ויינשטיין; ועוד.
הכהן  מרדכי  ”שלום  רבי  הצדיקים:  מהרבנים  ספרים  על  חתימות 

שבדרן“; רבי ”זאב אידלמן“; רבי ”שמואל הומינער“; ועוד.
14 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $220

202. Collection of Books with Rabbis’ 
Dedications and Signatures
Collection of books, with Rabbis’ dedications and sig-
natures, including dedications by: Rabbi Moshe Shmuel 
Shapira; Rabbi Yitzchak Ya’akov Weiss; Rabbi Ovadia 
Hadaya; Rabbi Mordechai Aryeh Horwitz Av Beit Din 
of Anila; Rabbi Aharon Jacobowitz; Rabbi Menachem 
Mendel Taub, the Kaliver Rebbe; Rabbi Elchanan 
Halprin of Radomishl; Rabbi Aharon Weinstein; etc.
Signatures on books by the Rabbis: Rabbi Shalom 
Mordechai HaCohen Shwadron; Rabbi Ze’ev Edelman; 
Rabbi Shmuel Huminer; etc. 
Fourteen books, various sizes and conditions.

Opening Price: $220

203. קונטרס פה אליהו - לובלין, 1938 - הקדשת המחבר 
קונטרס פה אלי‘, ”דרוש שדרשתי פה, לסיום הש“ס של הדף היומי 

העולמי...“, מאת רבי אליהו רוזן. לובלין, תרצ“ח 1938. 
 הקדשה ארוכה בכתב יד וחותמת המחבר משנת תרצ“ט [רישומים 
אליהו  רבי  הגאון  המחבר,  האחורית].  במעטפת  ידו  בכתב  נוספים 
פא־ אב“ד  ליב  אריה  אברהם  רבי  הגאון  בן  בערך),  תר“ן  (נולד  רוזן 
לאטישן. רב בהסן (גרמניה) ולאחר מכן אב“ד אושפיצין (אושוויץ) 
בשער  (שנזכרים  מחיבוריו  תש“ג.  בשנת  בשואה  נרצח  שבפולין, 

הקונטרס) שרדה רק דרשה זו.
40 עמ‘. 15 ס“מ. מצב טוב. נכרך עם מעטפת מודפסת.

פתיחה: $150
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203. Kuntress Po Eliyahu – Lublin, 1938 – 
The Author’s Dedication
Kuntress Po Eliyahu, “A sermon that I have preached 
here in honor of the siyum of the Talmud of the World 
Daf HaYomi…”, by Rabbi Eliyahu Rozen. Lublin, 1938.
A long dedication with the author’s handwriting and 
stamp from 1938 [additional inscriptions in his hand-
writing are on back cover]. The author, Rabbi Eliyahu 
Rozen [born c. 1840], son of Rabbi Avraham Aryeh Leib 
Av Beit Din of Falatycze. Rabbi of Hessen (Germany) 
and afterwards Av Beit Din of Oswiecim (Auschwitz) in 
Poland, was murdered in the Holocaust in 1943. Of all 
his works (mentioned in the title page of this pamphlet) 
only this sermon has survived. 
40 pages. 15cm. Good condition. Bound with printed cover. 

Opening Price: $150

204. תקוני הזהר עם פירוש מעלות הסולם - הקדשת 
המחבר האדמו“ר רבי יהודה צבי ברנדווין 

מרבי  ראשון,  חלק  הסולם,  מעלות  פירוש  עם  הזהר,  תיקוני  ספר 
ראשונה.  מהדורה   .(1920) תש“כ  תל-אביב,  ברנדוויין.  צבי  יהודה 

הקדשה בכת“י וחתימת המחבר לשר פנחס לבון.
(תרס“ג-תשכ“ט)  מסטרטין  האדמו“ר  בראנדוויין,  צבי  יהודה  רבי 
למד  מסטרטין.  אברהם  ורבי  מאליק  אריה  צבי  רבי  של  נכדם 
של  וגיסו  המובהק  תלמידו  היה  מסטמר,  יואל  רבי  אצל  בבחרותו 
האדמו“ר הקדוש רבי יהודה ליב אשלג בעל ”הסולם“. עסק כל ימיו 
רבו  ספרי  את  לדפוס  וסידר  הגיה  ברבים.  והפצתה  הקבלה  בתורת 
בעל ”הסולם“ ואף כתב את חיבורו זה הוא כהמשך לחיבור רבו על 

ספר הזהר.
[10], שצג עמ‘. 23.5 ס“מ. מצב טוב, כריכה מקורית.

פתיחה: $250

204. Tikunei HaZohar with Ma’alot 
HaSulam Commentary – Inscription of 
Author Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein
Sefer Tikunei HaZohar, with Ma’alot HaSulam com-
mentary, first section, by Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein. 
Tel Aviv, (1920). First edition. Handwritten signed in-
scription by author to minister Pinchas Lavon. 
Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein, the Rebbe of Stratin 
(1903-1969), grandson of Rabbi Tzvi Aryeh Malik and 
Rabbi Avraham of Stratin. In his youth studied under 
Rabbi Yo’el of Satmar, was his prominent disciple and 
brother-in-law of the holy Rebbe Rabbi Yehuda Leib 
Ashlag, author of the “Sulam”. Studied and taught 
Kabbalah his entire life. Proofread and prepared the 
books of his rabbi, author of the “Sulam”, for print, and 
also wrote this composition as a continuation of the 
composition of his rabbi on the Zohar. 
[10], 393 pages. 23.5cm. Good condition, original binding. 

Opening Price: $250
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206. הסידור של האדמו“ר מסטריקוב
סידור תפלת כל פה, נוסח ספרד. ירושלים, תש“ם (1980). הקדשה 
לנדא...  רבי ”אברהם  חותמות  שליט“א“,  אדמו“ר  מרן  כ“ק  ”לעט“ר 
מסטריקוב“. ורישום חתום בכת“י נאמן-ביתו רבי יעקב דוד וינטרוב: 
”בסידור זה התפלל רבינו הגה“ק אדמו“ר רבי אברהם לנדא זצוק“ל 
מסטריקוב כמה שנים. מי שלא ראה את רבינו זצוק“ל בהשתפכות 
נפשו לד‘, לא יכול להבין זאת, עמוד התורה, עמוד העבודה ועמוד 

גמילות חסדים... הכותב בדמע...“.
האדמו“ר מסטריקוב - הגאון רבי אברהם לנדא (תרע“ז-תשס“א), בן 
האדמו“ר רבי יעקב יצחק דן לנדא הי“ד (תרמ“ב-תש“ד). גאון וקדוש, 
תלמידם של גדולי האדמורי“ם ומתלמידיו הקרובים של מרן הגרי“ז 
מבריסק. מגדולי התורה והיראה הנודעים בדור, עניו וצנוע-הליכות, 

הנהיג שנים רבות את עדת חסידי סטריקוב בבני-ברק ובירושלים.
ובלאי),  (כתמים  שימוש-רב  סימני  טוב,  מצב  ס“מ.   21 עמ‘.   [4]  ,416 ,[4]

חיתוך דפים מוזהב, כריכת עור מהודרת ומרופדת.

פתיחה: $1500

205. תקון ליל שבועות - העותק של אדמור“י ראדוביץ 
סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבא, באותיות גדולות ויפות. 

טשערנאוויץ, תר“י 1849.
בק“ק  הצדיק  בהרב  ”משה  רבי  האדמו“ר  של  חותמות  שתי  בשער 
קאסב“, ”משה האגיר מסעריטה“. חותמות רבות של בנו האדמו“ר 

רבי ”ישראל האגער חופ“ק ראדאוויץ“. 
”ויקח  בעל  (ת“ר-תרס“ב)  מראדוויץ  האגר  משה  רבי  האדמו“ר 
(תק“פ- הגר  אלטר  יוסף  רבי  מראדוביץ  האדמו“ר  של  בנו  משה“. 
בנו  וחתן  מקוסוב  חיים  רבי  האדמו“ר  של  השני  בנו  שהיה  תרל“ט, 
אביו  עלה  תרל“ג  בשנת  מסאווראן).  צבי  משה  רבי  האדמו“ר  של 
הוא  אך  ראדוביץ,  בעיר  מקומו  על  ומינהו  צפת  לעיה“ק  האדמו“ר 
בעיה“ק  אביו  אל  ועלה  ישראל  רבי  לבנו  האדמורו“ת  כס  את  מסר 
צפת. בשנת תרנ“ז נשתקע בחיפה והיה אבי הישוב האשכנזי בחיפה. 
ראה אודותיו חומר מצורף, ובהקדמת המהדורה החדשה של ספרו 

”ויקח משה“ בהוצאת ישיבת ויזניץ – בני ברק, תש“ס).
בנו האדמו“ר רבי ישראל הגר (תרל“ו-ת“ש), אדמו“ר ורב בראדוביץ, 

בשנת תרע“ג היגר לארה“ב ויסד את בית מדרשו בניו-יורק.
בלאי  כתמים,  בינוני,  מצב  רחבים.  שוליים  איכותי,  נייר  ס“מ.  דף. 21  קצב 

שימוש ופגעי-עש. כריכה חדשה.

פתיחה: $750

205. Tikun Leil Shavuot – Copy of Radovitz 
Rebbes
Seder Tikun Leil Shavuot and Leil Hoshana Rabbah, in 
large fine letters. Chernovtsy, 1849. 
Title page contains two stamps of the Rebbe Rabbi 
“Moshe son of the righteous Rabbi of Kosov”, “Moshe 
Hager of Seret”. Many stamps of his son the Rebbe 
Rabbi “Yisrael Hager of Radovitz”. 
The Rebbe Rabbi Moshe Hager of Radauti (1840-1902) 
author of “Vayikach Moshe”. Son of the Rebbe of 
Radovitz Rabbi Yosef Alter Hager (1820-1879, who was 
second son of the Rebbe Rabbi Chaim of Kosov and son-
in-law of son of the Rebbe Rabbi Moshe Tzvi of Savran). 
In 1873 his father immigrated to the holy city of Safed 
and appointed him as successor in the city of Radauti. 
He, however, handed down the throne of leadership to 
his son Rabbi Yisrael and immigrated to his father in 
Safed. In 1897 he settled in Haifa and served as founder 
of the Ashkenazi settlement in Haifa. (For information 
about him see enclosed material, and in introduction of 
new edition of his book “Vayikach Moshe” published by 
Vizhnitz Yeshiva – Bnei Brak, 2000). 
His son the Rebbe Rabbi Yisrael Hager (1876-1940), 

ספרי תפילות של גדולי ישראל
Prayer Books of Important Rabbis 

Rebbe and Rabbi in Radauti, immigrated to the USA in 
1913 and established his Beit Midrash in New York. 
192 leaves. 21cm. High-quality paper, wide margins. Fair 
condition, stains, wear and moth damage. New binding. 

Opening Price: $750
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207. הסידור של האדמו“ר רבי ברוך שלום אשלג
ומעמדות.  תהילים  עם  ספרד,  נוסח  השלם,  יעקב  תפלת  סידור 
ירושלים, תשל“ג (1973). חתימת יד-קדשו של האדמו“ר רבי ”ברוך 
שלום הלוי אשלג“ וחותמתו. רישום בכת“י ”קיבלתי מהרבי זצק“ל“. 
האדמו“ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג (תרס“ז-תשנ“ב), בנו וממשיך 
דרכו של האדמו“ר המקובל רבי יהודה לייב אשלג, בעל ”הסולם“. 
למד ולימד את תורת הקבלה, כפי שקיבל מאביו הקדוש, הקים מרכז 
גדול ללימוד הקבלה והוציא את ספריו וספרי אביו בתורת הקבלה. 
[10], 3-328 עמ‘; 112 עמ‘. 20.5 ס“מ. מצב טוב, סימני שימוש (מעט בלאי 

וכתמי שימוש). כריכה מקורית, עטופה נילון שקוף.

פתיחה: $800

206. Prayer Book of Rebbe of Strykow
Tefillat Kol Peh prayer book, Sephardic version. 
Jerusalem, (1980). Inscription “To the glorious Rebbe”, 
stamps of Rabbi “Avraham Landau… of Strykow”. 
Signed notation in handwriting of faithful assistant 
Rabbi Ya’akov David Weintraub: “The Rebbe Rabbi 
Avraham Landau of Strykow prayed from this prayer 
book for a number of years. A person who did not ob-
serve the Rebbe pouring out his heart to the Almighty 
cannot relate to it, pillar of Torah, pillar of prayer and 
pillar of benevolence… writing through tears…”.
The Rebbe of Strykow – The Ga’on Rabbi Avraham 
Landau (1917-2001), son of the Rebbe Rabbi Ya’akov 
Yitzchak Dan Landau (1882-1944). Holy genius, disciple 
of the greatest rebbes and among the closest disciples 
of Rabbi Yitzchak Zev HaLevi Soloveitchik of Brisk. 
Among the greatest Torah giants in his generation, 
humble and modest, led the Strykow Chassidim con-
gregation in Bnei Brak and Jerusalem for many years. 
[4], 416, [4] pages. 21cm. Good condition, marks of extensive 
usage (stains and wear), gold paper cut, fine padded binding. 

Opening Price: $1500

207. Prayer Book of Rebbe Rabbi Baruch 
Shalom Ashlag
Complete Tefillat Ya’akov prayer book, Sephardic ver-
sion, with Tehillim and Ma’amadot. Jerusalem, (1973). 
Handwritten signature by the Rebbe Rabbi “Baruch 
Shalom HaLevi Ashlag” along with his stamp. 
Handwritten notation “I have received it from the Rabbi”.
The Rebbe Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (1907-
1992), son and successor of the Kabbalist Rebbe Rabbi 
Yehuda Leib Ashlag, author of the “Sulam”. Studied and 
taught Kabbalah, as he received from his holy father; 
established a large center for the study of Kabbalah and 
published his own and his father’s Kabbalistic books.
[10], 3-328 pages; 112 pages. 20.5cm. Good condition, 
usage marks (slight wear and usage stains). Original bind-
ing with clear plastic cover. 

Opening Price: $800

208. Siddur of the Rebbe of 
Malin-Radomishl
Siddur Tefillat Zion, nusach Sefard. Jerusalem, [c. 1960], 
Eshkol Publishers. Stamp of “Rabbi Chanoch Henich 
Twersky, son of Rabbi Avraham Yehoshua Heshel, 
Radomishl-Malin Rebbe”.
Rabbi Chanoch Henich Twersky (1886-1971), Rabbi of 
Radomishl from 1914 and Rebbe from 1918. In 1924, 
immigrated to the US where he established his Beit 
Midrash in Chicago and was known as the “Malin 
Rebbe”. He was a Torah genius and scholar, very beloved 
and hundreds of Chassidim swarmed to him. In 1968, 
he immigrated to Jerusalem and established his Beit 
Midrash “Lev Sameach”, called after Rebbe Chanoch 
Henich’s books, in the Bayit Vegan neighborhood. 
Eighty-five leaves (three leaves and the back cover are 
missing at the end), 20.5cm. Fair condition, wear, de-
tached cover and the other missing.

Opening Price: $200

208. הסידור של האדמו“ר ממאלין-ראדומישל
סידור תפלת ציון, נוסח ספרד. ירושלים, [תש“ך בערך 1960], הוצאת 
אשכול. חותמת של ”הרב חנוך העניך טווערסקי, בהה“צ הקדוש הר‘ 

אברהם יהושע העשיל זצללה“ה, ראדאמישל-מאלינער רבי“. 
משנת  בראדומישל  רב  (תרמ“ו-תשל“א),  טוורסקי  העניך  חנוך  רבי 
שם  לארה“ב,  היגר  תרפ“ד  בשנת  תרע“ט.  משנת  ואדמו“ר  תרע“ד 
גאון  ממאלין“.  ”הרבי  בשם  ונודע  בשיקגו  מדרשו  בית  את  פתח 
ולמדן, היה אהוב מאד ומאות חסידים נהרו אליו. בשנת תשכ“ח עלה 
על  שמח“,  מדרשו ”לב  בית  את  בית-וגן  בשכונת  והקים  לירושלים, 

שם ספרי האדמו“ר רבי חנוך העניך מאלסק. 
פה דף (חסר 3 דף בסופו וכריכה אחורית), 20.5 ס“מ. מצב בינוני, בלאי-

שימוש וכריכה רופפת וחסרה.

פתיחה: $200

209. סידור, מחזור ותהילים של הגאב“ד רמ“א פריינד
שלזינ־ [הוצאת  ספרד.  נוסח  עמדין  יעקב  רבי  יעקב,  בית  סידור   •
למברג  מהדורת  של  סטריאוטיפי  דפוס  בערך.  תר“ץ  בודפסט,  גר, 
שבת  בזמירות  בעיקר  וכתמים,  קרעים  שימוש,  סימני  תרס“ד]. 
וילנא,  ספרד.  נוסח  פנינים,  רב  לפסח,  מחזור   • פסח.  של  ובהגדה 
[תרפ“ד] 1924. סימני שימוש וכתמים, בעיקר בסדר הגדה של פסח. 
• ספר תהלים, עם פירוש דרש משה. [למברג, תרל“ט 1879], כרוך 
עם סדר מעמדות [למברג, תרל“ט 1879]. חסר שער ודפי ההקדמה 
הדפים.  בין  ”קוויטלאך“  דפי  ומנותקים).  חסרים  נמצאים  (חלקם 

סימני שימוש וקרעים בשולי הדפים.
(תרס“ד-תשנ“ו),  פריינד  אריה  משה  רבי  והקדוש  הצדיק  הגאון 
האדמו“ר  ונכד  ת“ש)  (נפטר  בוניהאד  אב“ד  ישראל  רבי  הגה“ק  בן 
בנו  (תרט“ו-תרצ“ב),  מנאסוד  פריינד  יהושע  אברהם  רבי  הגה“ק 
לב“  ה“ייטב  בזמן  בסיגט  הקהל  ראש  פריינד  אריה  משה  רבי  של 
רבי  מסאטמר  האדמו“ר  של  הנאמנים  מתלמידיו  יו“ט“.  וה“קדושת 
יואל טיטלבוים, כיהן כדומ“צ בסאטמר, אב“ד נאסויד משנת תרצ“ח 
סאטמר  ישיבת  כראש  וכיהן  לירושלים  עלה  השואה  לאחר   .1938
ה“מנחת  פטירת  לאחר  החרדית.  העדה  ראב“ד  הוראה.  ומורה 
יצחק“, נתמנה לגאב“ד העדה החרדית. במשך שנים רבות היה נודע 
לצדיק ובעל-מופת ורבים הזקוקים לישועות באו להתברך מפיו. על 

שמו נקראו תלמוד-תורה וישיבת רמ“א בירושלים ובית-שמש.
חותמות  בחלקם  בינוני.  עד  טוב  מצבים  משתנים,  ומצב  גודל  ספרים,   3

רמ“א פריינד מתקופות שונות. הסידור והתהילים כרוכים מחדש.

פתיחה: $500
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210. ספר שמות הצדיקים - חתימות רבי ישראל דוב אודסר 
”בעל הפתק“

שמות  כולל  מברסלב,  זצ“ל  מוהר“ן  מספרי  הצדיקים,  שמות  ספר 
הצדיקים הידועים שהיו מאדם הראשון עד הנה. ירושלים, [תשי“ח 

 .[1958
יד- חתימת   - אדסר“  דב  ”ישראל  חתימות  הספר  ובגיליונות  בשער 
קדשו של הצדיק המפורסם, ”הסבא“ רבי ישראל דב (בער) אודסר 
בצעירותו  קרלין.  חסידי  ממשפחת  צפת  יליד  (תרמ“ו-תשנ“ו), 
התקרב לחסידות ברסלב והיה תלמידו של רבי ישראל קרדונר ושל 
בעקבות  ימיו  בסוף  נתפרסם  ברסלב.  חסידי  מזקני  נוספים  רבנים 
נחמן  נחמ  נח  המשפט ”נ  נכתב  שבו  פתק,  על  מסתורי  מכתב  אותו 

מאומן“, ומכונה על ידי חסידיו ”בעל הפתק“.
סד עמ‘. 15.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים. מעטפת קרטון מודפסת. 

פתיחה: $300

209. Prayer Book, Machozor and Tehillim 
by Chief Av Beit Din Rabbi Moshe Aryeh 
Freind 
• Bait Ya’akov Prayer Book, Rabbi Ya’akov Emden, 
Sephardic version. [Schlesinger Publications, Budapest, 
c. 1930. Stereotypic printing of Lemberg edition 1904]. 
Usage marks, tears and stains, especially on Zemirot 
Shabbat and Pesach Haggadah. • Pesach Machzor, Rav 
Peninim, Sephardic version. Vilna, 1924. Usage marks 
and stains, especially on Pesach Haggadah. • Sefer 
Tehillim, with Drash Moshe commentary. [Lemberg, 
1879], bound with Seder Ma’amadot [Lemberg, 1879]. 
Missing title page and pages of introduction (some 
included, incomplete and detached). Contains some 
Kvitlach between leaves of book. Usage marks and tears 
on page margins. 
The holy and righteous genius Rabbi Moshe Aryeh 
Freind (1904-1996), son of the holy Rabbi Yisrael Av Beit 
Din of Bonyhád (passed away in 1940) and grandson of 
the Rebbe Rabbi Avraham Yehoshua Freind of Năsăud 
(1855-1932), son of Rabbi Moshe Aryeh Freind head 
of congregation of Siget during the time of the “Yitav 
Lev” and the “Kedushat Yom Tov”. Among the loyal 
disciples of the Rebbe of Satmar Rabbi Yo’el Teitelbuam; 
served as rabbinical authority in Satmar, Av Beit Din of 
Năsăud from 1938. After the Holocaust he immigrated 
to Jerusalem and served as Rosh Yeshiva of Satmar and 
rabbinical authority. Chief Av Beit Din of the Edah 
HaCharedit. Following the demise of the “Minchat 
Yitzchak”, was appointed as Av Beit Din of the Edah 
HaCharedit. Was known as being a righteous miracle 
worker and was sought after for blessings by people in 
need of salvation. Rama [Rabbi Moshe Aryeh] Talmud 
Torah and Yeshiva named after him. 
Three books, various sizes and conditions, good to fair con-
ditions. Some contain stamps of Rabbi Moshe Aryeh Freind 
from various periods. Prayer book and Tehillim rebound. 

Opening Price: $500

210. Shemot Tzaddikim – Signatures of the 
Rabbi Yisrael Dov Odesser “Ba’al HaPetek”
Shemot Tzaddikim, a book written by the Moharan of 
Breslov, includes the names of the known tzaddikim 
that lived from Adam until our days. Jerusalem, [1958].
The title page and book sheets have signatures Yisrael 
Dov Odesser – in the handwriting of the “Saba” Rabbi 
Yisrael Dov (Ber) Odesser (1886-1996), a native of Safed 
from a family of Karlin Chassidim. In his youth, he 
became close to Breslov Chassidism and was the dis-
ciple of Rabbi Yisrael Kardoner and other elder rabbis 
belonging to Breslov Chassidism. At the end of his life, 
he became known for the mysterious note with the 
sentence “N Nach Nachma Nachman from Uman”, and 
was called by his Chassidim “Ba’al HaPetek”. 
64 pages. 15.5cm. Good condition, stains. Printed card-
board cover.

Opening Price: $300

209210
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חתימות
Signatures

212. ספר קול סופר - חתימות רבי שלמה גאנצפריד 
ספר קול סופר, חידושים על המשניות [זרעים, מועד ונשים], מאת 

רבי חיים סופר. מונקאטש, תרמ“א 1881.
אונג־ ק“ק  ראב“ד  גאנצפריד  רבי ”שלמה  הגאון  חותמת  הספר  בשער 
וואר“ ומספר חתימות שלו בלועזית בדפים ראשונים [חתימת בעלים 
נוספת: ”יחזקאל סג“ל לנדא“]. בשולי אחד הדפים שתי הגהות ארוכות, 

211. שו“ת הרי“ף - חתימת רבי אברהם שאג
יצחק  רבינו  ורבנא  ממרנא  וחשובות,  ספונות  ותשובות,  שאלות 

אלפאסי. וינה, [תקנ“ד 1794]. מהדורה שניה.
בשער חתימת ידו של רבי ”אברהם שאג מפ“ק“ - הגאון רבי אברהם 
גר  סופר“.  ה“חתם  תלמידי  מגדולי  (תקס“א-תרל“ג),  שאג-צוובנר 
כיהן  תקפ“ז  משנת  פ“ק].   - בחתימתו  [הנזכרת  בפרויענ-קירכען 
בשנת  קוברסדורף.  אב“ד  תרי“ב  ומשנת  שאטמנסדורף  ברבנות 
תרל“ג עלה לירושלים יחד עם תלמידו הגדול רבי יוסף חיים זוננפלד.

בפינות  חסרון  עם  בלאי  פגעי  בינוני,  מצב  ס“מ.   21.5 דף.   [1] לד,   ,[2]
העליונות.

פתיחה: $200

211. Rabbi Yitzchak Alfasi Responsa – 
Signature of Rabbi Avraham Shag
Responsa by Rabbi Yitzchak Alfasi. Vienna, [1794]. 
Second edition. 
Title page contains handwritten signature of Rabbi 
“Avraham Shag” – The Ga’on Rabbi Avraham Shag-
Zwebner (1801-1873), among the greatest disciples of 
the Chatam Sofer. Resided in Frauenkirchen [which 
is mentioned in his signature]. From 1827 served in 
the Shatmansdorf Rabbinate and from 1852 served 
as Av Beit Din of Kobersdorf. In 1873 immigrated to 
Jerusalem together with his prominent disciple Rabbi 
Yosef Chaim Sonnenfeld. 
[2], 34, [1] leaves. 21.5cm. Fair condition, worn with omis-
sion on upper corners. 

Opening Price: $200

212. Kol Sofer – Signatures of Rabbi 
Shlomo Ganzfried
Kol Sofer, novellae on Mishnayot [Zera’im, Mo’ed, 
Nashim], by Rabbi Chaim Sofer. Mukachevo, 1881.
On the book’s title page is the stamp of Rabbi “Shlomo 
Ganzfried Rosh Av Beit Din of Ungvar” and several of 
his signatures in a foreign language on the first leaves 
[another owner’s signature: “Yechezkel Segal Landau”]. 
On the margin of one of the leaves are two long glosses, 
one [cutoff] is apparently in the handwriting of Rabbi 
Shlomo Ganzfried.
Rabbi Shlomo Ganzfried (1804-1886, Otzar 
HaRabbanim 18404), a great scholar and posek of his 
generation, Av Beit Din of his birthplace, Ungvar from 
his youth until his death. At age 30, he published his 
first work Keset Sofer which was privileged to receive 
the enthusiastic approbation of the Chatam Sofer, who 
instructed all his disciples “that from the day that the 
book Keset Sofer was printed, no scribe will receive 
a permit to write until he is proficient in this book… 
and a scribe that is not proficient in this book will be 
rendered unfit for his trade”. He wrote many works on 
halacha and aggada, but is especially famous for his 
book Kitzur Shulchan Aruch that was accepted by Jews 
throughout the world and has been printed in hundreds 
of editions in many languages.
[2], 166 leaves. 22cm. Good condition, stains. One gloss is 
cutoff. Old binding. 

Opening Price: $400

אחת מהן [קצוצה] כנראה בכתב ידו של רבי שלמה גאנצפריד.
רבי שלמה גאנצפריד (תקס“ד-תרמ“ו, אוצר הרבנים 18404), מגדולי 
הגאונים והפוסקים בדורו, אב“ד בעיר מולדתו אונגוואר מצעירותו 
ועד פטירתו. בהיותו כבן שלושים הוציא לאור את חיבורו הראשון 
אשר  סופר,  החתם  של  הנלהבת  להסכמתו  שזכה  הסופר“,  ”קסת 
פקד על כל תלמידיו ”שמיום הדפסת הספר קסת הסופר הלז, מכאן 
בקי  שיהא  אם  כי  סופר,  לשום  קבלה  וכתב  רשות  יתנו  לא  ואילך 
כתב  מאומנתו“.  יופסל  הזה  בספר  בקי  שאינו  וסופר  הזה...  בספר 
”קיצור  בספרו  נתפרסם  במיוחד  אך  ואגדה,  בהלכה  רבים  חיבורים 
שולחן ערוך“ - שהתקבל בכל תפוצות ישראל וזכה למאות מהדורות 

בשפות רבות.
כריכה  קצוצה.  ההגהות  אחת  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   22 דף.  קכו   ,[2]

ישנה.

פתיחה: $400 211
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213. אוסף ספרי דקדוק - חתימות והגהות
ת“צ  אמשטרדם,  ארקוולטי,  שמואל  לרבי  הבושם,  ערוגת  ספר   •
ארוכה  רשימה  האחורי:  המגן  בעמ‘  ילין“  ”דוד  חתימת   .1730
הלוי  אליהו  דקדוק  ספר   • עתיק.  מזרחי  בכת“י  תורה,  דברי  של 
צבי  ”הק‘  חתימת   .(1727) תקכ“ז  ברלין,  הבחור].  [ספר  אשכנזי 
הירש סג“ל שפיץ מפ“ק“. • ספר ההרכבה, רבי אליהו הלוי אשכנזי. 
כמנין  שרשיו  התשבי,  לאליהו  התשבי,  ספר   • תקנ“ג 1793.  פראג, 
 Uebersetzung des Buchs  •  .1805 תקס“ה  הוראדנא,  תשב“י. 
המסורת].  מסורת  ספר  [תרגום   Massoreth Hammassoreth
האֶלה (Halle im Magdeburgischen), 1772. תחריט בדף השער. 
• מדרש מילים, לשונות עברית ואשכנזית [מילון עברית-גרמנית]. 
דיהרנפורט, תקל“ג 1773. • ספר השרשים - שפת אמת, ב‘ חלקים. 
במתנה  קיבלתי   ...” חתומה:  עצמית  הקדשה   .1787 תקמ“ז  ברלין, 
ברעסלר“  בר“א  עקיבא  הק‘  מברעסלא,  טויבה  מ‘  הקצינה  מאחותי 
[הגאון רבי עקיבא ב“ר אביגדור וורטהיימר-ברעסלא, מגדולי חכמי 
גרמניה, אב“ד ליבק, מייסלינגען ומשנת תקפ“ג אב“ד אלטונה ואב“ד 
כל מדינת שלזוויג-הולשטיין. נפטר תקצ“ח, אוצר הרבנים 16779].

7 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

213. Collection of Grammar Books – 
Signatures and Glosses 
For complete list, see Hebrew description.
Seven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $600

214. בגדי אהרן - חתימות
ספר בגדי אהרן, דרושים (על התורה), רבי אהרן דרשן תאומים. ורא־
נקפורט דמיין (פרנקפורט דמיין), (תע“א 1710). מהדורה ראשונה, 

עם הסכמות רבי נפתלי כ“ץ ורבי דוד אופנהיים. שער מצוייר. 
איטליה  מונדאווי“ [ממקובלי  יוסף  ”ראובן  רבי  של  שונות  חתימות 
במאה ה-18, בזמן הרמח“ל] וחתימה עתיקה נוספת בכת“י איטלקי. 
[האדמו“ר  והגליל“  דעעש  אבד“ק  פאנעט  ”יחזקאל  רבי  חותמות 

מדעעש, בעל ”כנסת יחזקאל“, תר“ל-תר“ץ]. 
[2], מ, כא, כ, טו, טז, [2] דף. 31 ס“מ. נייר מתכהה, מצב טוב, פגיעות קלות, 

חיתוך דפים על גבול הטקסט. כריכה פשוטה.

פתיחה: $300

214. Bigdei Aharon – Signatures 
Sefer Bigdei Aharon, homiletics (on the Torah), Rabbi 
Aharon Darshan Te’omim. Frankfurt am Main, (1710). 
First edition, with approbations of Rabbi Naftali Katz 
and Rabbi David Oppenheim. Illustrated title page. 
Signatures of Rabbi “Reuven Yosef Mondavi” [among 
the Kabbalists of Italy during the 18th century, at the 
time of the Ramchal] and additional ancient signature in 
Italian handwriting. Stamps of Rabbi “Yechezkel Panet 
Av Beit Din of Dej and the surrounding district” [the 
Rebbe of Dej, author of Knesset Yechezkel, 1870-1930]. 
[2], 40, 21, 20, 15, 16, [2] leaves. 31cm. Dark paper, good 
condition, minor damage, paper cut bordering on text. 
Simple binding. 

Opening Price: $300

215. כנפי יונה - חותמות האחים הקדושים, האדמורי“ם רבי 
יצחק מבויאן ורבי ישראל מסדיגורה

ספר כנפי יונה, על יורה דעה, מרבי יונה לאנדסופר. פראג, תקע“ב 
1812. מהדורה יחידה.

 I. FRID בשער חותמות עם תמונת אריה של רבי ”ישראל פרידמאן
MAN“ ורבי ”יצחק פרידמאן I. FRID MAN”, חותמות אלו דומות 
”קדם“  קטלוג  [ראה  פרידמאן“  ”שלמה  רבי  אחיהם  של  לחותמת 
מכירה 16 פריט 104], וחותמות ספרייתו המפורסמת של גיסם רבי 

”נחום דובער פרידמאן“.
האדמורי“ם - רבי יצחק (תר“י-תרע“ז) ורבי ישראל (תרי“ב-תרס“ז), 
בניו הקדושים של האדמו“ר רבי אברהם יעקב הראשון מסאדיגורא. 
באדמורו“ת  יחד  שניהם  כיהנו  תרמ“ג,  בשנת  אביהם  פטירת  לאחר 
באיאן  לעיר  יצחק  רבי  עבר  שנים  שלש  לאחר  סאדיגורא,  בעיר 

והקים בה את בית מדרשו.
שונות,  בעלים  ורישומי  חתימות  טוב.  מצב  ס“מ.  דף. 31.5  ב-פח, [1]   ,[3]

מסמכים בלועזית בדפי הכריכה. כריכת חצי-עור, מחודשת.

פתיחה: $1500
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215. Kanfei Yona – Stamps of the Holy 
Brothers Rabbi Yitzchak of Boyan and 
Rabbi Yisrael of Sadigura
Sefer Kanfei Yona on Yoreh De’ah, by Rabbi Yona 
Landsofer. Prague, 1812. Only edition. 
Title page contains picture of lion with stamps of Rabbi 
“Yisrael Friedman” and Rabbi “Yitzchak Friedman”. 
These stamps are similar to the stamp of their brother 
Shlomo Friedman [see Kedem catalogue, auction 16 
item 104] and to the stamps of the famous library of their 
brother-in-law Rabbi “Nachum DovBer Friedman”. 
The Rebbes – Rabbi Yitzchak (1850-1917) and Rabbi 
Yisrael (1852-1907), holy sons of the first Rebbe Rabbi 
Avraham Ya’akov of Sadigura. After the demise of their 
father in 1883, they both served in the leadership in the 
city of Sadgora. After three years Rabbi Yitzchak moved 
to the city of Boyan where he established his Beit Midrash. 
[3], 2-88, [1] leaves. 31.5cm. Good condition. Various 
ownership notations and stamps, documents in foreign 
language on end paper. Renewed semi-leather binding. 

Opening Price: $1500

216. שו“ת אמונת שמואל - חתימת וחותמת האדמו“ר רבי 
דוד מסוכוטשוב

וולף  זאב  אורי  דפוס  תרמ“ה (1884),  למברג  שמואל,  אמונת  שו“ת 
סאלאט.

דוד  בזה,  ד‘  חנני  ומלואה  הארץ  ”לד‘  קדשו:  בכת“י  בעלים  חתימת 
מהר“ש  בהה“צ  ”דוד  וחותמתו:  שליט“א“  מוהר“ש  וכו‘  בהרה“צ 

שליט“א בארינשטיין...“.
הגאון הקדוש רבי דוד בורנשטיין, נולד תרל“ו בנשלסק לאביו בעל 
נתמנה  עשרים  בן  מסוכטשוב.  נזר“  ה“אבני  בן  משמואל“,  ה“שם 
לאחר  לבחורים.  גדולה  ישיבה  ניהל  שם  ווישאגראד,  של  לרבה 
פטירת  עם  וזגירז‘.  טומשוב  ברבנות  לכהן  עבר  הראשונה  מלחה“ע 
האדמו“רים  מחשובי  והיה  לאדמו“ר,  הוכתר  תרפ“ו  בשנת  אביו 
משפחתו  בני  כל   .(1942) תש“ג  כסלו,  ורשה,  בגטו  נפטר  בפולין. 
בהלכה  הש“ס  בסוגיות  כתביו  ורוב  הרבים  ספריו  בשואה.  נספו 

ובאגדה, אבדו במצוקות הזמן ההוא.
מד דף. 25 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, פגיעות קלות וקרעים. כריכה 

לא-מקורית.

פתיחה: $500

216. Emunat Shmuel Responsa – Signature 
and Stamp of Rabbi David of Sochaczew 
Emunat Shmuel Responsa, Lemberg (1884).
 owner’s signature in his own handwriting and his 
stamp: “David son of Z. Bornsztain…”.
Rabbi David Bornsztain was born in 1876 in Nasielsk to 
his father, author of Shem M’Shmuel, son of the Avnei 
Nezer of Sochaczew. At the age of 20, was appointed 
Rabbi of Wyszogród where he headed a yeshiva for 
older boys. After World War I, moved to serve in the 
Tomaszow and Zgierz rabbinate. In 1926, he succeeded 
his father as Rebbe and was one of the most outstanding 
rebbes in Poland. Died in the Warsaw Ghetto in Kislev 
1942. His entire family perished in the Holocaust. His 
many books and most of his writings on the Talmud 
were lost in the upheavals of those years.
44 leaves. 25cm. Dry paper, good-fair condition, minor 
damage and tears. Non-original binding.

Opening Price: $500
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218. שלשה ספרים עם חתימות וחותמות ”הגאון מלובלין“ 
רבי אליהו קלצקין

”הגאון  של  שונות  וחותמות  חתומים  רישומים  עם  ספרים  שלשה 
שני  חולין,  מסכת  על  אריה,  לב   • קלצקין:  אליהו  רבי  מלובלין“ 
חלקים, יוזעפאף, תרל“ח 1878. • דורש לציון, דרשות מבעל נודע-

ביהודה, ווארשא, 1880. • שו“ת חות יאיר, למברג, תרנ“ו 1896.
דורו  גאוני  מגדולי  (תרי“ב-תרצ“ב),  קלצקי-קלצקין  אליהו  רבי 
(תלמיד  קלצקין  הירץ  נפתלי  רבי  החבד“י  הגאון  בן  המפורסמים, 
ה“חתם סופר“) וחתנו של הגאון הליטאי רבי ברוך מרדכי ליפשיץ 
אב“ד נובהרדוק ושעדליץ. כבר בהיותו בן 18 שנה כתב עליו הגאון 
מלבי“ם: ”הוא כמעט יחידי בדור הזה, בקי בכל הש“ס ונושאי כליהם 
כאחד הגאונים והתמדתו פלאית והוא איש פלאי... הוא ירא שמים 
גדול ודרכו בקדושה וטהרה“. כיהן ברבנות ברעזי, מארימפול ולוב־
לין, גאון מופלא בעמקותו, גאוני דורו בפולין וליטא הריצו אליו את 
שאלותיהם. עלה בשנת תרפ“ה לירושלים. חיבר ספרים רבים. (ראה 

מאמר מצורף לתולדותיו).
3 ספרים, גודל ומצב משתנים. כריכות לא-מקוריות.

פתיחה: $200

217. אשל אברהם - חותמות האדמו“ר רבי דוד צבי שלמה 
מלעלוב

רבי  הקדוש.  הזהר  מאמרי  ופירוש  קבלה  עניני  אברהם,  אשל  ספר 
מרדכי אשכנזי. פיורדא, תס“א (1701).

אלעזר  ר‘  הצדיק  בהרב  שלמה  צבי  ”דוד  רבי  של  רבות  חותמות 
המערבי  הכותל  ציור  (עם  ת“ו“  ירושלם  בעה“ק  בידערמאן,  מנחם 

ועצי ברוש).
בן  (תר“ד-תרע“ח).  בידרמן  שלמה  צבי  דוד  רבי  הקדוש  הרב 
וטהור  קדוש  (תקפ“ז-תרמ“ג),  מנדל  מנחם  אלעזר  רבי  האדמו“ר 
מנעוריו, מנהיג קהלות החסידים בירושלים. היה מחסידיו הגדולים 
מאלכסנ־ ישראל“  בעל ”ישמח  הגה“ק  מקארלין.  אהרן“  ה“בית  של 
עליו  אמר  מחנטשין  שמואל  חיים  רבי  תורה“,  ”ספר  בשם  כנהו  דר 

שבמשך הרבה שנים היה הוא צדיק הדור.
בלאי,  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   30 דף.  ג-קפו  ההסכמות).  ודף  שער  (חסר 

כתמים ומעט נזקי-עש. כריכת חצי-עור, בלויה.

 Three Books Signed and Stamped by .218פתיחה: $500
Rabbi Eliyahu Kletzkin, “The Gaon of 
Lublin”
Three books with signed inscriptions and various 
stamps belonging to the “Gaon of Lublin” Rabbi Eliyahu 
Kletzkin: • Lev Aryeh, on Tractate Chulin, 2 vol. 
Joseph, 1878. • Doresh Le-Zion, sermons by the Noda 
Bi-Yehuda, Warsaw, 1880. • Chevat Yair responsa, 
Lemberg, 1896.
Rabbi Eliyahu Kletzky-Kletzkin (1852-1932), of the 
greatest, most famous Geonim of his time, son of the 
Chabad Gaon Rabbi Naftali Hertz Kletzkin (disciple of 
the “Chatam Sofer”) and son-in-law of the Lithuanian 
Gaon Rabbi Baruch Mordechai Lifshitz, Av Beit Din of 
Novardok and Schedlitz. By the time he had reached 
the age of 18, the Malbim had written about him that: 
“He is almost one of a kind in his generation, as 
knowledgeable in the area of Talmud and Talmud 
related matters as one of the Geonim. His diligence 
is wonderful and he is a wonderful man…he has 
great Yir’at Shamayim and follows the path of holi-
ness and purity.” Served as Rabbi of Brezi, Marimpolis 
and Lublin, Gaon of tremendous depth, contemporary 
Geonim of Lithuania and Poland sent their questions 
to him. Moved to Jerusalem in 1925. Authored many 
books. (See enclosed biography).
Three books, various sizes and conditions. Non-original 
bindings.

Opening Price: $200

217. Eshel Avraham – Stamps of Rebbe Rabbi 
David Tzvi Shlomo of Lelov
Sefer Eshel Avraham, Kabbalistic matters and com-
mentary on articles of the Zohar. Rabbi Mordechai 
Ashkenazi. Fürth, (1701). 
Many stamps of Rabbi “David Tzvi Shlomo son of the 
righteous Rabbi Eliezer Menachem Biederman of 
Jerusalem” (with illustration of the Western Wall and 
cypress trees). 
The holy Rabbi David Tzvi Shlomo Biederman (1844-
1918), son of the Rebbe Rabbi Eliezer Menachem 
Mendel (1827-1883), holy and pure from youth, leader 
of the Chassidic congregation in Jerusalem. Was among 
the prominent Chassidim of the “Beit Aharon” of 
Karlin. The author of “Yismach Yisrael” of Alexander 
referred to him as “Torah Scroll”. Rabbi Chaim Shmuel 
of Chantshin related that for many years he was the 
most righteous giant of the generation. 
(Missing title page and leaf of approbations). 3-186 leaves. 
30cm. Good-fair condition, wear, stains and some moth 
damage. Worn semi-leather binding. 

Opening Price: $500
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219. ספר ”עיני יצחק“ מהמגיד מווילקומיר - רשימות 
משפחתיות בכת“י

יעקב“,  ”עין  על  וחידושים  ביאורים  שני,  חלק  יצחק“,  ”עיני  ספר 
מווילקומיר,  המגיד  אהרן  יצחק  מרבי  יבמות-עוקצין,  מסכתות 

וילנא, תרל“ט 1878.
בסוף הספר 4 עמודים בכת“י, מפתחות לספר ושלשה עמודים של 
ופטירות,  לידות  ותאריכי  משפחתיים  לאירועים  זכרון  רשימות 
בכת“י של בן המחבר, שחלק מהם הועתקו מרשימות המחבר עצמו. 
ברשימה אחת הוא מעתיק על זמן לידת אביו: ”יום לידת אבי מורי 
ולדעת  זלה“ה  אמו  לדעת  אדר  ר“ח  קודם  ימים  ב‘  תקס“ט  שנת  נ“י 
כן   - היה  במחלוקת  תמיד  וזה  אדר  ר“ח  קודם  אחד  יום  ז“ל  אביו 

העתקתי מכי“ק, ה‘ יאריך ימיו עד ביאת הגואל“. 
(תקס“ט- רפפורט  אהרן  יצחק  חיים  רבי  מווילקומיר“,  ”המגיד 
תרס“ד), כיהן עשרות שנים כ“מגיד מישרים“ באיישישוק (תקצ“ח-
עלה  חייו  לימי  ע“ה  בשנת  (תר“ג-תרמ“ד).  ובווילקומיר  תר“ג) 
לירושלים והאריך בה ימים. מלבד ספרו זה, חיבר עשרות קונטרסים 
הנערצת  דמותו  על  בירושלים.  שנדפסו  שונים  בענינים  וכרוזים 
המעניינות  ברשימות  רבים.  מאמרים  נכתבו  המקוריות  ודעותיו 

219. Einei Yitzchak by the Magid of 
Vilkomir – Handwritten Family Lists
Einei Yitzchak, Volume 2, commentaries and novellae 
on Ein Ya’akov, Tractates Yevamot-Uktzin, by Rabbi 
Yitzchak Aharon the Magid of Vilkomir, Vilna, 1878.
At end of book, 4 handwritten pages, index and three 
pages of lists commemorating family occasions and 
dates of birth and death, in handwriting of the author’s 
son, some copied from the author’s own lists. In one 
list, he copied the date of his father’s birth: “The date 
of my father, my teacher’s birth, 1809, two days before 
Rosh Chodesh Adar in his mother’s opinion and in his 
father’s opinion, one day before Rosh Chodesh Adar 
and this was always disputed – this I have copied from 
his handwriting, Hashem should lengthen his days 
until the arrival of the redeemer”.
The Magid of Vilkomir, Rabbi Chaim Yitzchak Aharon 
Rappaport (1809-1904), served for decades as a preacher 
in Eišiškės (1838-1843) and in Wilkomierz (1843-1884). 
At age 75, immigrated to Jerusalem where he lived a 
long life. Besides this book, wrote dozens of pamphlets 
and proclamations on various topics in Jerusalem. 
Many articles have been written about his esteemed 
character and his original opinions. These interesting 
lists reveal many details of his life and the lives of his 
parents and children.
[1 cover title page], 80 pages + 4 handwritten pages. 
Approx. 23cm. Dry paper, fair condition, detached leaves 
and damage to margins. Worn binding.

Opening Price: $200

220. כוזרי שני - חתימת והגהות המגיד מווילקומיר
ספר כוזרי שני - מטה דן, לרבי דוד ניטו אב“ד לונדון. וורשא, תרכ“ה 

 .(1865)
בשער חתימות רבי ”יצחק אהרן מגיד דפה ווילקאמיר“, בעמוד לפני 

השער רשימות בכתב-ידו, מעט הגהות בדפי הספר.
(תקס“ט- רפפורט  אהרן  יצחק  חיים  רבי  מווילקומיר“,  ”המגיד 
תרס“ד), ראה אודותיו בפריט הקודם. מלבד ספרו זה, חיבר עשרות 

קונטרסים וכרוזים בענינים שונים שנדפסו בחו“ל ובירושלים. 
פד דף. 16 ס“מ. מצב בינוני, בלאי וכתמי שימוש בכל דפי הספר.

פתיחה: $200

220. Kuzari Sheni – Signature and Glosses 
of the Magid of Vilkomir 
Kuzari Sheni – Mateh Dan, by Rabbi David Nito Av Beit 
Din of London. Warsaw, 1865.
On title page, signatures of Rabbi “Yitzchak Aharon 
Magid of Vilkomir”, on page before title page inscrip-
tions in his own handwriting, few glosses in book leaves. 
“The Magid of Vilkomir”, Rabbi Chaim Yitzchak 
Aharon Rappaport (1809-1904(. Besides this book, 
wrote dozens of pamphlets and proclamations on vari-
ous topics in Jerusalem.
84 leaves. 16cm. Fair condition, wear and usage stains on 
all book leaves.

Opening Price: $200

שלפנינו מתגלים פרטים רבים לתולדות ימי חייו, הוריו וצאצאיו.
[1 שער מעטפת], 80 עמ‘ + 4 עמ‘ כת“י. כ-23 ס“מ. נייר יבש, מצב בינוני, 

דפים מנותקים ופגיעות בשוליים. כריכה בלויה.

פתיחה: $200
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221. Five Books Signed by Rabbi Tzvi Pesach 
Frank 
• Sefer Chidushei HaRitva on Tractate Shabbat. 
Warsaw, 1879. • Sfat HaYam Responsa, Yechiel Michel 
Wolfson. Vilna, 1888. • Sefer Chidushei HaRama on 
Tractate Sanhedrin. Warsaw, 1895. • Sefer Nachalat 
Shiva with glosses of Mahadura Batra. Warsaw, 1898. • 
Sefer Aruch HaShulchan on Orach Chaim, first section. 
Piotrkow, 1903. 
All books contain handwritten signatures of the Ga’on 
Rabbi “Tzvi Pesach Frank” in pencil or pen. Some con-
tain brief handwritten comments by him as well. 
The Ga’on Rabbi Tzvi Pesach Frank (1873-1961, Otzar 
HaRabbanim 17554), rabbi of Jerusalem, among the 
greatest rabbinical authorities during his generation. 
Member of the Beit Din of Rabbi Shmuel Salant from 
the year 1908, and from 1935 was rabbi of Jerusalem. 
Sections of his many writings were printed in dozens 
of volumes in the books: Har Tzvi Responsa, Mikra’ei 
Kodesh, Mikdash Melech and more. 
Five books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

222. Books with Rabbis’ Stamps
For complete list, see Hebrew description. 
Four books, various sizes and conditions, overall good 
condition, (besides moth damage to Book no. 1, tears to 
title page of Book no. 2, and stains to Book no. 4). 

Opening Price: $200

221. חמשה ספרים בחתימת הגאון רבי צבי פסח פראנק
 • [תר“ם] 1879.  ורשה,  שבת.  מסכת  על  הריטב“א  חידושי  ספר   •
שו“ת שפת הים, יחיאל מיכל וולפסון. וילנה, תרמ“ח 1888. • ספר 
ספר   •  .1895 תרנ“ה  ורשה,  סנהדרין.  מסכת  על  הרמ“ה  חידושי 
 •  .1898 תרנ“ח  ורשה,  בתרא.  ממהדורא  הגהות  עם  שבעה  נחלת 
תרס“ג  פיעטרקוב,  ראשון.  חלק  חיים,  אורח  על  השלחן  ערוך  ספר 

 .1903
פראנק“  פסח  ”צבי  רבי  הגאון  של  בכת“י  חתימות  הספרים  כל  על 

בעפרון או בעט. בחלקם הערות קצרות ממנו בכתב-ידו. 
הגאון רבי צבי פסח פראנק (תרל“ג-תשכ“א, אוצר הרבנים 17554), 
רבה של ירושלים, מגדולי הפוסקים והרבנים בדורו. חבר בית הדין 
של רבי שמואל סלנט משנת תרס“ח ומשנת תרצ“ה רבה של ירוש־
בספרים:  כרכים  בעשרות  נדפסו  הרבים  כתביו  מתוך  חלקים  לים. 

שו“ת הר צבי, מקראי קודש, מקדש מלך ועוד. 
5 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

222. ספרים עם חותמות אדמורי“ם ורבנים
1. ספר יש נוחלין, צוואת רבי אברהם הורוויץ אבי השל“ה הקדוש, 
עם ארחות חיים להרא“ש וצוואת רבי שעפטיל. (סדליקוב), תקצ“ה 
1835. חתימות עתיקות ר‘ ”אברהם ליטוואק“ וחותמות בלועזית של 
האדמו“ר רבי יששכר בערצ‘י לייפער מאדמור“י בית נדבורנה בעיר 

זילאה הסמוכה לסילאג‘-צ‘ה (ראה חומר מצורף).
2. ספר פלגי מים, דרשות מאת רבי זאב וואלף טענין-בוים ראב“ד 
נדיר!  ספר   .1846 [תר“ו]  (בודפסט),  אופן  סענדרע.  דק“ק  ור“מ 
עותק  עפ“י  דף,  פט   ,[2] מופיע:  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור 
חסר ואילו לפנינו עותק שלם ובו: [2], צ דף. חתימות רבי ”אביגדור 
דק“ק  אב“ד  פאנעט  בצלאל  ”חיים  רבי  של  וחותמות  גרינוואלד“ 
רעטיאג והגליל“ - (תרל“ה-תרע“ה, אוצר הרבנים 6264), ממשפחת 
יעקב“  ”שארית  בעל  רעטיאג  אב“ד  יעקב  רבי  בן  דעעש,  אדמור“י 
(תר“ג-תרנ“ט) וחתן האדמו“ר רבי זאב וואלף מדאראג. בעל ”דברי 

בצלאל“.
3-4. ספר ילקוט הגרשוני, מאת רבי גרשון שטרן. חלק אורח חיים 
חלק שני, מונקאטש, תרס“ד 1904, עם הגהות רבות בכתב-יד. וחלק 
אורח  של  חסר  עותק  עם  (כרוך   1908 תרס“ח  פאקש,  דעה,  יורה 
חיים חלק א‘. חותמות האדמו“ר רבי ”מנחם מענדל בהגה“צ מוהר“י 
פריעדלענדער, פה נאדי-באניא יצ“ו“ - (תרמ“ז-ת“ש) בן רבי יהודה 
ר‘  דודו-זקנו  וחתן  דעעש  אדמור“י  ממשפחת  בורגו-פרונד  אב“ד 

223. אוסף שערים נדירים וחתימות רבנים
אוסף שערים ודפים בודדים מספרים שונים: דפוסי שנות הש‘ והת‘, 
דפוסי גרמניה והונגריה ודפוסי רוסיה-פולין, דפוסי המזרח ודפוסי 

ירושלים, ספרי שו“ת וספרי חסידות, רשימות על דפי פורזץ, ועוד.
רבני  ורוסיה-פולין,  הונגריה  מרבני  שונות  חתימות  מהם  ברבים 
(תרל“ג- סופר  בנימין  שמואל  רבי  מהם:  שונות,  וארצות  המזרח 
דוב  אברהם  רבי  זוסמן;  אליעזר  רבי  בן  דרעטשקא,  אב“ד  תש“ג), 
רבי  מנדל;  מנחם  רבי  ובנו  (תקצ“ד-תרס“ה)  מאדרן  אב“ד  זינגער 
בנימין סג“ל; רבי משה העלישויא; רבי ”אשר לעמיל לאנדא בן הרב 
אברהם  רבי  גויטין;  מנחם  אליהו  רבי  והגליל“;  מאדע  דפה  אב“ד 
אולמאן; רבי ברוך ליב אולמאן; רבי מיכאל דוב ווינגאט; רבי עמרם 
עזריאל;  ן‘  ישעיה  רבי  אבועלפיא;  מנחם  רבי  מסאטמר;  ואלד  רינו 

רבי יהושע העשיל מלודמיר ועוד.
עשרות דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

חיים פרידלנדר האדמו“ר מליסקא, אדמו“ר בעיר קלויזנבורג משנת 
תרע“ג, ואדמו“ר בגרוסווארדיין, בבית מדרש ”טל חיים - ליסקא“. 

(ראה אודותיו חומר מצורף).

בספר  פגעי-עש  (מלבד  טוב,  מצב  כללית  משתנים,  ומצב  גודל  ספרים   4
מס‘ 1. קרעים בשער מס‘ 2, וכתמים בספר מס‘ 4).

פתיחה: $200
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223. Collection of Rare Title Pages and 
Rabbis’ Signatures
Collection of title pages and single leaves of various 
books: printed in the 16th and 17th century, German, 
Hungarian and Russian-Polish printing, Oriental and 
Jerusalem printing, books of responsa and Chassidism, 
inscriptions on end paper leaves, etc. 
Many have various signatures of rabbis from Hungary 
and Russia-Poland, Oriental rabbis and rabbis from 
various countries, such as: Rabbi Shmuel Binyamin 
Sofer (1873-1943), Av Beit Din of Derecske, son of 
Rabbi Eliezer Zussman; Rabbi Avraham Dov Singer Av 
Beit Din of Modernes (1794-1805) and his son Rabbi 
Menachem Mendel; Rabbi Binyamin Segal; Rabbi 
Moshe Helishvi; Rabbi “Asher Lemel Landau son of 
the Rabbi, Av Beit Din of Maade and its surroundings”; 
Rabbi Eliyahu Menachem Gvitin; Rabbi Avraham 
Ulman; Rabbi Baruch Leib Ulman; Rabbi Michael Dov 
Windgat; Rabbi Amram Greenwald of Satmar; Rabbi 
Menachem Abulafia; Rabbi Yeshaya Ibn Ezriel; Rabbi 
Yehoshua Heshel of Volodymyr-Volynskyi etc.
Dozens of leaves, various sizes and conditions.

Opening Price: $500

224. ספר אור תורה - ברלין, תק“ה - הטופס של רבי שרגא 
פייבל מגריצא ושל רבי שמחה בונם מוורקא - האדמו“ר 

מאטווצאק 
ספר אור תורה, ”אצבע“ ראשונה מתוך ספר ”שתי ידות“ לרבי מנחם 
רבתי“.  די לונזאנו - תיקון פרשיות פתוחות וסתומות. עם ”מסורה 

ברלין, [תק“ה 1745]. 
נדפס ומצורף בדרך כלל עם הספר ”תורה אור“ לרבי אריה ליב ב“ר 

יהושע העשיל מפינסק, המגיה של החיבור הנוכחי.
רישום בעלות: ”זה הספר שייך להרב... החריף ובקי... החסיד עובד 

את השם באהבה רבה... מהר“ר שרגא פייבל אב“ד גריצא“.
מענדיל  מנחם  מרדכי  ר‘  אדמו“ר  בההקו“ט  בינם  ”שמחה  חותמות 

זצלל“ה זי“ע מווארקע כעת באטווצאק...“ וחותמות נוספות.
רבי שרגא פייבל דנציגר מגריצא (נפטר תר“ט, אנצ‘ לחסידות ג‘, עמ‘ 
תתפב-תתפג) אבי שושלת ”אלכסנדר“. תלמידו של הגאון רבי יעקב 
של  מובהק  תלמיד  המשפט“.  ו“נתיבות  דעת“  ”חוות  בעל  מליסא 
”החוזה מלובלין“, ולאחר מכן מגדולי תלמידיו של רבי שמחה בונים 
מפשיסחא ושל רבי יצחק מוורקא. לאחר פטירת רבי יצחק מוורקא, 
מילא את מקומו באדמו“רות. בנו היה רבי יחיאל דנציגר - האדמו“ר 

הראשון לבית אלכסנדר.
מנדל  מנחם  מרדכי  ב“ר  בונם  שמחה  רבי   - מאטאווצק  האדמו“ר 
קאליש (תרי“א-תרס“ז, אנצ‘ לחסידות ג‘, עמ‘ תתכז-תתכח) מצדיקי 
שבע-עשרה.  בגיל  כאדמו“ר  הוכתר  וורקא.  בית  ומאדמו“רי  הדור 
עלה לארץ ישראל לעיה“ק טבריה, אולם גורש על ידי התורכים ושב 

לפולין. בשנת תרס“ו עלה שוב לארץ והשתקע בטבריה. 
כט [צ“ל כז] דף. 20 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קרעים משוקמים, כתמים רבים. 

כריכת חצי-עור חדשה.

פתיחה: $600

224. Sefer Ohr Torah – Berlin, 1745 – Copy 
of Rabbi Shraga Feivel of Gritza and 
Rabbi Simcha Bunim of Warka – Rebbe of 
Otwock 
Sefer Ohr Torah, first “Etzba” of the book “Shtei Yadot” by 
Rabbi Menachem Di Lonzano – Tikun Parshiot Ptuchot 
U’Stumot. Includes “Masorah Rabbati”. Berlin, [1745]. 
Printed and usually attached to the book “Torah Ohr” 
by Rabbi Aryeh Leib son of Rabbi Yehoshua Heshel of 
Pinsk, proofreader of current composition. 
Ownership notation: “This book belongs to the 
rabbi… sharp and proficient… Chassid, worshiper 
of G-d out of extreme love… Rabbi Shraga Feivel Av 
Beit Din of Gritza”.
Signatures “Simcha Bunim son of Rabbi Mordechai 
Mendel of Warka, presently in Otwock…” and addi-
tional signatures.
Rabbi Shraga Feivel Danziger of Gritza (passed away 
in 1849, Encyclopedia of Hassidism, III, p. 882-883), 
founder of the Alexander dynasty. Disciple of Rabbi 
Ya’akov of Lisa author of “Chavat Da’at” and “Netivot 
HaMishpat”. Prominent disciple of the Chozeh (Seer) 
of Lublin, and later on among the greatest disciples 
of Rabbi Simcha Bunim of Peshischa and of Rabbi 
Yitzchak of Vorka. After the death of Rabbi Yitzchak 
of Vorka, succeeded him as Rebbe. His son was Rabbi 
Yechiel Danziger – the first Rebbe of Alexander. 
The Rebbe of Otwock – Rabbi Simcha Bunim son 
of Rabbi Mordechai Menachem Kalish (1851-1907, 
Encyclopedia of Hassidism III, p. 827-828), among the 
most righteous of the generation and among the leaders 
of Warka. Appointed as Rebbe at the age of seventeen. 
Immigrated to Eretz Israel to the holy city of Tiberias, 
however, was expelled by the Turks and returned to 
Poland. In 1906 immigrated once again to Eretz Israel 
and settled in Tiberias. 
29 [instead of 27] leaves. 20cm. Good-fair condition, re-
stored tears, many stains. New semi-leather binding. 

Opening Price: $600
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225. Sefer Orchot Chaim – Signatures and 
Notations by Rebbe Rabbi David Shapiro 
and Family Members 
Sefer Orchot Chaim, will of Rabbi Eliezer HaGadol, 
with “Eser Malin DeChassiduta”. Commentaries by 
Rabbi Gershon Chanoch Henich son of Rabbi Ya’akov 
of Izhbitza, the Rebbe of Radzin (author of the Tchelet). 
Lublin, 1903. Second edition. 
Signatures and stamps by the Rebbe Rabbi “David 
Shapiro Av Beit Din of Kavsk” (1878-1924), of the 
Dinov dynasty, Rebbe in the city of Kavsk and later on 
in Sanok (for additional information about him see: 
Encyclopedia of Hassidism I, 487-488). Record of his 
lineage to the Bnei Yissaschar. Signatures of his son 
Rabbi Moshe Shapiro [Av Beit Din of Tarba]. 
Two lengthy interesting notations in the handwrit-
ing and signature of Rabbi Tuvia son of Rabbi Moshe 
Shapiro [of Przemysl], also from the Bnei Yissaschar 
lineage (grandson of his son Rabbi Shmuel), in denigra-
tion of “the black gangs”: “Beware of befriending the 
new black gangs… I cannot specify them …”, “from 
this holy introduction it is apparent that it is prohib-
ited to go out… and join the black gangs… they are 
reformists, Zionists, Orients etc…”. 
[4], 144 pages. 18.5cm. Good condition. Stains, ink-
stamps. New binding. 

Opening Price: $700

225. ספר ארחות חיים - חתימות ורישומים מהאדמו“ר רבי 
דוד שפירא ובני משפחתו 

דח־ מלין  ”עשר  עם  הגדול,  אליעזר  רבי  צוואת  חיים,  ארחות  ספר 
יעקב  ב“ר  העניך  חנוך  גרשון  רבי  מאת  מאת  ביאורים  סידותא“. 
מאיזביצא, האדמו“ר מראדזין (בעל התכלת). לובלין, תרס“ג 1903. 

מהדורה שניה.
חתימות וחותמות האדמו“ר רבי ”דויד שפירא אב“ד דק“ק בקאווסק“ 
ואח“כ  בקאווסק  בעיר  אדמו“ר  דינוב,  משושלת  (תרל“ח-תרפ“ד), 
של  רישום  תפז-תפח).  א‘,  לחסידות  אנצ‘  אודותיו:  (ראה  בסאנוק 
[אב“ד  שפירא  משה  רבי  בנו  חתימת  יששכר“.  ה“בני  לבעל  ייחוסו 

טרבה]. 
ב“ר  טוביה  רבי  וחתימת  בכת“י  ומעניינים  ארוכים  רישומים  שני 
בנו  (נכד  יששכר“  ה“בני  מגזע  הוא  אף  [מפשמישל],  שפירא  משה 
רבי שמואל), בגנות ”החבורות השחורות“: ”הזהרו מהחבורות הש־
אחת  אותם  לפרט  באפשרי  אין  עמהם...  להתחבר  החדשות  חורות 
אל אחת מטעם הכמוס...“, ”מן הקדמה הקדושה הלזו מובנת שאין 
לצאת... ולעשות התחברות עם החבורות השחורות... החבורות הם 

רעפארעם, ציונים, מזרחים ועוד ועוד...“.
[4], 144 עמ‘. 18.5 ס“מ. מצב טוב. כתמים, חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $700

226. גמרא בבא בתרא - חותמות האדמו“ר רבי מנדיל 
מווישיווא

מסכת בבא בתרא, מן מתלמוד בבלי, טשערנאוויץ, תר“ה 1845.
בהרה“צ  האגער  מענדיל  ”מנחם  רבי  האדמו“ר  של  רבות  חותמות 
מנדל  מנחם  רבי   - אויבערווישא“  דק“ק  אב“ד  מוויזניצא  שליט“א 
הגר האדמו“ר מווישווא (תרמ“ה-תש“א, אנצי‘ לחסידות, ג, עמ‘ צה-
ישראל“ מוויזניץ. משנת תרס“ח כיהן כאב“ד  צו), בנו של ה“אהבת 
העיר וויזניץ. משנת תרפ“א אב“ד ווישווא, בה הקים את ישיבת ”בית 

ישראל“. מראשי ”אגודת ישראל“ וחבר ”מועצת גדולי התורה“.
[2], א-ריב, לד דף. 40 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי שימוש ומעט 

פגעי עש. כריכת עור, פגועה וללא שדרה.

פתיחה: $250

226. Bava Batra Gemara – Stamps of Rebbe 
Rabbi Mendel of Vyshiv 
Tractate Bava Batra of the Babylonian Talumd, 
Chernovtsy, 1845.
Many stamps of the Rebbe Rabbi “Menachem Mendel 
Hagar son of the holy Rabbi of Vizhnitz Av Beit Din of 
Obervisa” – Rabbi Menachem Mendel Hagar the Rebbe 
of Vyshiv (1885-1941, Encyclopedia of Hassidism, III, 
pp. 95-96), son of the “Ahavat Yisrael” of Vizhnitz. 
From 1908 served as Av Beit Din of Vizhnitz. From 
1921 was Av Beit Din of Vyshiv, where he established 
the “Beit Yisrael” Yeshiva. Among the leaders of Agudat 
Yisrael and member of “Council of Torah Sages”. 
[2], 1-212, 34 leaves. 40cm. Good-fair condition, stains, 
wear and minor moth damage. Damaged leather binding 
without spine. 

Opening Price: $250
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227. אוסף ספרים עם חותמות וחתימות רבני וורהאל 
(סאעיני)

• שו“ת מהר“ם שיק, יורה דעה, ב‘ חלקים: מונקאטש, תרמ“א 1881. 
”יחזקאל  רבי  חותמות  ראשונות.  מהדורות   .1883 תרמ“ד  למברג, 
בנעט, אב“ד דק“ק וואראהל“ [תרכ“ג-תרע“ג, תלמיד סבו רבי שלמה 
טעם].  משיב  שו“ת  מחבר  גליק.  יצחק  אברהם  רבי  וחתן  גנצפריד, 
פרעסבורג,  חיים,  אורח  סופר,  כתב  שו“ת   • בכת“י.  הגהות  מעט 
תרל“ג (1873). יורה דעה, חלק ראשון, פרעסבורג, תרל“ט (1979). 
דק“ק  אב“ד  בנעט,  ”יחזקאל  רבי  חותמות  ראשונות.  מהדורות 
צבי  מנחם  רבי  הש“ס,  אגדות  על  ישרים,  אורח  ספר   • וואראהל“. 
אבדק“ק  הלוי  דוב  ”יששכר  רבי  חותמות   .1909 תרס“ט  טאקסין. 
בנט]  יחזקאל  רבי  של  מקומו  וממלא  [חתנו  והגליל“  וואראהל 
אפרים  ורבי  סאטמר  מרבני  קליין  יצחק  רבי  של  נוספות  וחותמות 
ליב  מרדכי  רבי  נדרים,  מסכת  על  מרדכי  לבושי   • בוקרשט.  לנדא 
ווינקלר אב“ד מאד. מארגרעטען, תרצ“ד (1934). חתימה בכתב-ידו 
וחותמות של רבי ”אברהם שווארץ אבד“ק ואהראל והגליל“. • ספר 
נחלת דוד, על התורה רבי דוד אופנהיים אב“ד טמששוואר. בעקע־
אבד“ק  שווארץ  רבי ”אברהם  חותמות  תרצ“ב 1931.  לען (רומניה), 

ואהראל והגליל“ וחתימה קצוצה בכתב-ידו. 
7 ספרים ב-5 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

227. Book Collection with Stamps and 
Signatures of Worhal (Csány) Rabbis
For complete list, see Hebrew description. 
Seven books in five volumes. Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

228. אוסף ספרי הלכה וחסידות מספרית הגאב“ד רמ“א 
פריינד

אוסף ספרים, ספרי הלכה וחסידות מספרית גאב“ד ירושלים וראש 
(תרס“ד- פריינד  אריה  משה  רבי  הקדוש  הגאון  סאטמר,  ישיבת 
פריינד  רמ“א  של  שונות  מתקופות  חותמות  הספרים  ברוב  תשנ“ו). 
ושל אביו רבי ישראל פריינד אב“ד הוניאד, ועוד חותמות או רישו־

מים וחתימות מבני משפחתו ותלמידיו:
צרור  ספר   •  .1864 תרל“ד  למברג,  מלך.  כסא  עם  הזהר,  תקוני   •
מונקטש,  סעליש.  אב“ד  שמלקא  שמואל  רבי  מהאדמו“ר  החיים, 
משנת  שמלקא“  ”שמואל  הילד  של  לידות  רישומי   .1876 תרל“ו 
עטרת   • תקס“ב 1802.  מעזיראוב,  משה,  ודרך  הגן  ספר   • תרל“ו. 
צבי, בראשית, מהאדמו“ר רבי צבי מזידטשוב. [לבוב, תקצ“ד 1834]. 
 • ועיפוש.  עובש  פגעי  גרוע-מאד,  במצב  עותק  ראשונה.  מהדורה 
עם  כרוך   .1870 תרל“א  לבוב  א‘  חלק  שניה,  מהדורה  צבי,  עטרת 
ודרך  הקדמה  ספר:  ועם   .1872 תרל“ב  לבוב,  ושלישי:  שני  חלק 
לעץ החיים, לבוב, תר“ל 1870. חסר שער חלק א‘. • עצי חיים, על 
מועדים. סיגט, תרצ“ד (1934). • שו“ת עצי חיים, חלקים א-ב, סיגט 
חלקים  יעקב,  שב  שו“ת   • ראשון.  חלק  שער  חסר   .1939 תרצ“ט 
 • ב‘.  חלק  בסוף  דף   9 חסר   .[1742 [תק“ב  פרנקפורט-דמיין,  א-ב, 
שו“ע חושן משפט, חלק א‘. ווילנא, תרפ“ד 1924. • מסכת קידושין, 
מרבי  ליקוטים  קדישין,  עירין   • תשכ“ח.  ירושלים,  כיס,  מהדורת 

ישראל מרוזין. דפוס צילום.
11 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

228. Collection of Books of Halacha and 
Chassidism From Library of Av Beit Din 
Rabbi Moshe Aryeh Freind 
Collection of books of Halacha and Chassidism from 
library of Chief Av Beit Din of Jerusalem and Rosh 
Yeshiva of Satmar, the holy genius Rabbi Moshe Aryeh 
Freind (1904-1996). 
Majority of books contain ink-stamps of Rabbi Moshe 
Aryeh Freind and his father Rabbi Yisrael Freind Av 
Beit Din of Bonyhád from various periods, as well as 
other stamps or listings and signatures from his family 
members and disciples.
For complete list, see Hebrew description. 
Eleven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $350
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230. חפץ חיים ”מוגה“
ספרי רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין: חפץ חיים, שמירת הלשון, 
קונטרס שפת תמים, אהבת חסד, שם עולם. ווארשא [תר“ע] 1910. 

[מהדורת צילום סטריאוטיפית].
במספר  המחבר.  של  קדשו  בכת“י  ”מוגה“  רישום  השער:  לפני  בדף 
עמודים תיקוני השלמת אותיות מחוקות בכת“י, יתכן שנעשו גם הם 

ע“י רבינו המחבר.
עמ‘. 22.5  עמ‘; 62  עמ‘; 112  עמ‘; 76, [12]  יחד: 156  כרוכים  הספרים  כל 
בעלות.  חותמות  קלות.  ופגיעות  רופפים  דפים  טוב,  מצב  יבש,  נייר  ס“מ. 

כריכה מקורית עם ההטבעה ”חפץ חיים“, מעט בלויה.

פתיחה: $200

229. תקון שבעה באדר – ליוורנו, תרל“ד – חתימת רבי יוסף 
ענתבי

ה“בן  לבעל  באב. [מיוחס  חמשה  תקון  סדר  עם  באדר,  שבעה  תקון 
איש חי“]. ליוורנו, [תרל“ד 1874].

כנראה   – ס“ט“  ענתבי  יוסף  ומלואה  הארץ  ”לה‘  בשער:  חתימה 
מחכמי  יוסף“,  ”ויצבור  בעל  (תר“ו-תרע“ט)  ענתבי  יוסף  רבי  הגאון 
ארם צובא ובסוף ימיו בארץ ישראל (ראה אודותיו: לקדושים אשר 

באר“ץ עמ‘ קמד).
קמח, [1] דף. 18.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, שדרה מנותקת בחלקה. כריכת 

חצי-עור בלויה.

פתיחה: $200

230. Chafetz Chaim “Proofread”
Books written by Rabbi Yisrael Meir HaCohen of 
Raduń: Chafetz Chaim, Shmirat HaLashon, Kuntress 
Sfat Tamim, Ahavat Chesed, Shem Olam. Warsaw 1910. 
[Stereotype copy edition].
On leaf before title page: inscription “proofread” in the 
author’s own handwriting. Several pages have correc-
tions of filling in erased letters by hand, possibly also 
done by the author.
All the books are bound together: 156 pages; 76, [12] pages; 
112 pages; 62 pages. 22.5cm. Dry paper, good condition, 
loose pages and minor damages. Owners’ stamps. Original 
binding with the impression “Chafetz Chaim”, slightly worn. 

Opening Price: $200

229. Tikun Shiva B’Adar – Livorno, 1874 – 
Signature of Rabbi Yosef Antebi
Tikun Shiva B’Adar, with Seder Tikun Chamisha 
B’Av. [Attributed to the author of the “Ben Ish Chai”]. 
Livorno, [1874]. 
Signature upon title page: “Yosef Antebi” – Apparently 
Rabbi Yosef Antebi (1846-1919) author of “VaYitzbor 
Yosef”, among the Torah scholars of Aleppo and later 
on in Eretz Israel (for additional information about him 
see: Likdoshim Asher Ba’Aretz, 
page 144). 
148, [1] leaves. 18.5cm. Good con-
dition, stains, spine partially de-
tached. Worn semi-leather binding. 

Opening Price: $200
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הגהות
Glosses

231. Rabenu Bachye – Hundreds of Kabbalistic Glosses, Italy, 
the 1540s
Biur Al Ha-Torah by Rabenu Bachye. [Venice, 1544.]
Hundreds of lengthy annotations and novellae [with Kabbalistic content] appear 
in the book sheets in Italian handwriting contemporary to the time of print.
Incomplete copy: 3-241 leaves (instead of 243 leaves). 28cm. Fair condition, moth damage 
and stains. Some of the notes are cut. Slightly worn, antique semi-leather binding.

Opening Price: $3500

231. רבינו בחיי - מאות הגהות קבליות, איטליה, שנות הש‘
ביאור על התורה, לרבנו בחיי. [ונציה, ד“ש 1544. דפוס זואני די פארי].

איטלקי  בכת“י  הכותב,  וחידושי  מובאות  קבלי]  תוכן  [עם  ארוכות  הערות  מאות  הספר  בגליונות 
מתקופת ההדפסה.

קצוצות.  מההערות  חלק  וכתמים.  עש  פגעי  בינוני,  מצב  ס“מ.   28 דף).  רמג  (במקור  דף  ג-רמא  חסר:  עותק 
כריכת חצי-עור עתיקה ובמעט בלויה.

פתיחה: $3500
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232. רבינו בחיי, ונציה 1544 – הגהות עתיקות
ספר ביאור על התורה, לרבינו בחיי ב“ר אשר. ונציה, [ש“ד 1544]. 

הגהות עתיקות רבות, קצרות וארוכות, בכת“י אשכנזי קדום, (חלקן 
עיטור  בתוך  כותבים.  מכמה  שההערות  יתכן  דהויות).  או  קצוצות 
אנשיל  המכונה  שפירא  שמשון  ב“ר  ”אשר  עתיקה:  חתימה  השער 
מנויאשטט“ - ההגהות בדף נא ובדף צב חתומות א“ש ר. [המהרנ“ש 
שמשון  רבי  של  בנו  היה  שפר“,  ”אמרי  בעל  ופוזנא  הורדונא  אב“ד 
שפירא אב“ד פוזנא - אולי אחיו או קרוב משפחה?]. חתימה נוספת 
יאזינבאך?]“.  [גיגינהיים  איש  ז“ל  אברהם  בר  ”יעקב  של  בשער 
חתימות נוספות מתקופות מאוחרות יותר משנות הת‘- ת“ק. חתימה 

והגהות צנזור, חותמת צנזורה. 
ב-רמג דף. (חסר שער), 30 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגעי עש קלים. 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $1000

232. Rabbeinu Bechaye – Venice, 1544 – 
Ancient Glosses 
Torah commentary by Rabbeinu Bechaye son of Rabbi 
Asher. Venice, 1544.
Many ancient glosses, brief and lengthy, in old Ashkenazi 
handwriting (some cut off or faded). It is possible that 
the comments are from a few writers. Ancient signature 
within the title page decoration: “Asher son of Rabbi 
Shimshon Shapiro known as Anshil of Neustadt”. 
Glosses on leaves 51 and 92 signed A”SH R. [The 
Maharna”sh Av Beit Din of Horodňa and Posen author 
of “Imrei Shefer”, son of Rabbi Shimshon Shapiro Av 
Beit Din of Posen – perhaps his brother or relative?]. 
Additional signature on title page by “Ya’akov Bar 
Avraham from [Giginheim Yazinbach?]”. Additional 
signatures from a later period, from the 1800s. Signature 
and censorship glosses, censorship ink stamp.
2-143 leaves. (Title page missing), 30cm. Good-fair condi-
tion, stains and slight moth damage. New binding

Opening Price: $1000

233. ספר ראב“ן - פראג, ש“ע - מהדורה ראשונה - הגהות 
רבי דוד יעקב בידרמאן בעל ”הגהות מהרי“ד“

ספר אבן העזר - ראב“ן, פסקי דינים על סדר מסכתות הש“ס, מאת 
רבי אליעזר בן נתן. פראג, ש“ע [1610]. מהדורה ראשונה.

גירסה  תיקוני  מקומות,  מראי  רובן  אשכנזי,  בכת“י  הגהות  מאות 
באחת  קצרות.  למדניות  הערות  וחלקן  שונים,  למקורות  וציונים 
ההערות מזכיר הכותב את ייחוסו: ”ומ“ש [=ומה שכתב] זקני בס[פר] 
בידרמאן“.  יעקב  דוד  ”ר‘  דהוי:  רישום  האחרון  בדף  שלמה“.  מגיני 
כפי הנראה ההגהות הם בכתב ידו של הגאון רבי יעקב דוד בידרמן 
ליב  שלמה  רבי  תלמיד  רס).  עמ‘  ב‘  לחסידות  אנצ‘  (תקס“ו-תרכ“ג, 
ובווישיגרוד,  בקוז‘ניץ  במזריץ‘,  רב  מקוצק.  והאדמו“ר  מלנטשנה 
מצאצאי בעל שו“ת פני יהושע וספר מגיני שלמה. חיבר כמה ספרים, 
עם  (ספרא)  תורת-כהנים  על  מהרי“ד“  ”הגהות  בחיבורו  התפרסם 
פירוש הר“ש משאנץ. את פירוש הר“ש משאנץ הכין להדפסה מתוך 

כתב-יד שהיה ברשותו וצירף לו את הגהותיו וציוניו. 
ספר חסר. ב-ס, סז-קכא, קכג-קכד, קכו-קנד דף (במקום קנד דף; חסרים: 
דף השער ו-8 דף נוספים). 28 ס“מ. מצב בינוני. מספר דפים במצב בינוני-

טקסט  חסרון  עש.  סימני  ובלאי,  קרעים  כתמים  מנותקים.  חלקם  גרוע, 
במספר דפים. 

פתיחה: $3000
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233. Sefer Raban – Prague, 1610 – First 
Edition – Glosses by Rabbi David Ya’akov 
Biederman Author of “Hagahot Maharid”
Sefer Even Ha’Ezer – Raban, halachic rulings on trac-
tates of the Shas, by Rabbi Eliezer ben Natan. Prague, 
[1610]. First edition. 
Hundreds of glosses in Ashkenazi handwriting, major-
ity are references, version corrections and notations for 
various sources, and minority are brief erudite com-
ments. In one of the comments the author mentions 
his genealogy: “That which my grandfather wrote in 
the book Maginei Shlomo”. Last leaf contains rubbed 
out notation: “Rabbi David Ya’akov Biederman”. 
Apparently the glosses are in the handwriting of Rabbi 
Ya’akov David Biederman (1806-1863, Encyclopedia of 
Hassidism II, p. 260). Disciple of Rabbi Shlomo Leib of 
Lentsha and the Rebbe of Kotzk. Rabbi in Mezhirichi, 
in Koznitz and in Wyszogród, composed several books, 
famous for his composition “Hagahot Maharid” on 
Toraht Cohanim (Sifra) with commentary of Rabbi 
Shimshon of Sens. He prepared the commentary of 
Rabbi Shimshon of Sens from a manuscript which 
he had in his possession and attached his glosses and 
notations to it. Was a descendent of the author of Pnei 
Yehoshua Responsa and Maginei Shlomo. 
Incomplete book. 2-60, 67-121, 123-124, 126-154 leaves 
(instead of 154 leaves; missing: title page and additional 
8 leaves). 28cm. Fair condition. Several leaves in fair-poor 
condition, some detached. Stains, wear and tear, moth 
stains. Text omission on number of leaves. 

Opening Price: $3000

234. שו“ע עטרת צבי, קראקא 1646 - חתימות והגהות רבי 
יחזקאל קינדלש מפראג

שו“ע, אורח חיים עם פירושי עטרת צבי ונחלת צבי, לרבי צבי כ“ץ. 
קראקא, ת“ו 1646. 

חתימות רבי ”יחזקאל קינדל דיין דבי דינא רבא דק“ק פראג, חונה פה 
ק“ק נאחוד, תמ“ח לפ“ק“ (1688). הגהות ותיקונים בכת“י עתיק. בדף 
חתימות  הקדוש“.  מפי  קינדל  יחזקאל  ”...שמעתי  מעניינת  הגהה  ח‘ 

בעלים נוספות: ”יעקב בהאלוף מוהר“ר שמואל דיין [ב“ר יוסף?]“. 
הגאון רבי יחזקאל בן הקדוש רבי יצחק הי“ד קינדלש מפראג (-1630
1704), מדייני פראג ואב“ד נאחוד. הוציא את ספר ”מראה יחזקאל 
קטן“ (פראג, תנ“ה 1695) מתורת רבו רבי אהרן שמעון שפירא אב“ד 

234. Shulchan Aruch Ateret Zvi, Krakow, 
1646 – Signatures and Glosses by Rabbi 
Yeckezkel Kindlash of Prague
Shulchan Aruch, Orach Chaim, with Ateret Zvi and 
Nachalat Zvi commentaries, by Rabbi Zvi Katz. Krakow, 
1646.
Signatures by Rabbi “Yeckezkel Kindle, Dayan in the 
Great Beit-Din of Prague, of Nachod” (1688). Glosses 
and corrections in old handwriting. Interesting gloss 
on leaf 8: “…I, Yeckezkel Kindle, heard from the holy 
mouth”. Additional ownership signatures: “Ya’akov son 
of Rabbi Shmuel Dayan [son of Rabbi Yosef?]”.
The Gaon Rabbi Yeckezkel son of Rabbi Yitzchak 
Kindlash of Prague (1630-1704), Dayan in Prague and 
Av Beit Din in Nachod,
published the book “Mareh Yeckezkel Katan” (Prague, 
1695) on the teachings of his rabbi, Rabbi Aharon 
Shimon Shapiro, Av Beit Din of Prague. For additional 
information about him, see enclosed material.
2-60, 196 leaves. (Originally: 60, [204] leaves. Missing nine 
leaves: title page, approbations and last leaves). First pages 
damaged and antiquely restored with additions in old 
handwriting. New and elaborate leather binding.
Books printed in Poland between the years 1630-1648 
(before the Khmelnytsky uprising) are unavailable.

Opening Price: $500

פראג. ראה אודותיו חומר מצורף. 
ודפים  הסכמות  שער,  דף:   9 חסרים  דף.   [204] ס,  (במקור:  דף.   196 ב-ס, 
ועליו  עתיק  בשיקום  ומשוקמים  פגומים  הראשונים  הדפים  אחרונים). 

השלמות בכת“י עתיק. כריכת עור חדשה ומפוארת. 

לפרעות  שקדמו  (השנים  ש“צ-ת“ח  מהשנים  פולין  מדפוסי  ספרים 
ת“ח ות“ט) אינם מצויים.

פתיחה: $500
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236. Sheyarei Knesset HaGedola, Izmir, 
1671 – Glosses in Italian Handwriting
Sheyarei Knesset HaGedola, Orach Chaim, by Rabbi 
Chaim Benveniste. Izmir, 1671. First edition. Many 
glosses in Italian handwriting. Dedication to Chevrat 
Ohavei Torah and the association’s stamp [an associa-
tion with that name existed in Firenze, Italy]. 
[2], 156 leaves. 27.5cm. Good-fair condition, wear and 
stains, tears and moth marks, handwritten substitutions 
for omissions. 

Opening Price: $250

237. Shulchan Aruch Choshen Mishpat – 
Erudite and Lengthy Glosses in Ancient 
Handwriting 
Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Section 1, Toraht 
Cohanim, with commentaries of the Sma, Shach and 
Taz. [Homberg, 1742]. 
Dozens of lengthy glosses, in ancient handwriting from 
the 18th century. The glosses are especially erudite and 
from their content it is apparent that they were written 
by one of the leading Torah scholars of the generation. 
[Missing title page], 340, [3], 5 leaves. 33.5cm. Good-fair 
condition, wear and usage marks. Majority of glosses 
slightly cut off. Old non-original semi-leather binding.

Opening Price: $250

235. Sefer HaMekach VeHaMemkar – 
Venice, 1602 – Glosses by Rabbi Yerucham 
Fishel Perlau 
Sefer HaMekach VeHaMemkar, by Rabbi Hai Ga’on. 
Venice, [1602]. First edition. 
Sheet margins contain erudite glosses [some lengthy], 
in handwriting of Rabbi Yerucham Fishel Perlau. 
Stamps of his name in foreign language: “Juda perla 
– warschau” [his complete name was Rabbi Yehuda 
Yerucham Fishel].
The Ga’on Rabbi Yerucham Fishel Perlau of Warsaw 
(1846-1934), genius and proficient Torah scholar, among 
the notable geniuses of Poland and who immigrated to 
Jerusalem towards the end of his life. Giant in Torah 
and affluent as well; made a living from commerce. Was 
known for his great work on Sefer HaMitzvot by Rabbi 
Sa’adia Ga’on. 
97, [1] leaves. 20cm. Generally in good condition. Stains. 
Coarse tears on margins of several leaves. Renewed binding. 

Opening Price: $500

236. שיירי כנסת הגדולה, אזמיר, תל“א - הגהות בכת“י 
איטלקי

ספר שיירי כנסת הגדולה, אורח חיים, לרבי חיים בנבנשתי. אזמיר, 
תל“א 1671. מהדורה ראשונה. הגהות רבות בכת“י איטלקי. הקדשה 
התקימה  זה  בשם  [חברה  החברה  וחותמות  תורה“  אוהבי  ל“חברת 

237. שו“ע חושן משפט - הגהות למדניות וארוכות בכת“י 
עתיק

שלחן ערוך, חושן משפט, חלק א‘, תורת כהנים, עם פירושי הסמ“ע 
הש“ך והט“ז. [הומבורג, תק“ב 1742].

למד־ ההגהות  הת“ק,  משנות  עתיק  בכת“י  ארוכות,  הגהות  עשרות 

235. ספר המקח והממכר – ונציה, שס“ב – הגהות רבי 
ירוחם פישל פרלא

ספר המקח והממכר, לרבי האי גאון. ונציה, שס“ב [1602]. מהדורה 
ראשונה.

בשולי הגליונות הגהות למדניות [חלקן ארוכות], בכתב ידו של הגאון 
 Juda perla -” בלועזית:  שלו  חותמות  פערלא.  פישל  ירוחם  רבי 

warschau“ [שמו המלא היה רבי יהודה ירוחם פישל].
ובקי  עילוי  (תר“ו-תרצ“ד),  מוורשא  פרלא  פישל  ירוחם  רבי  הגאון 
וגדולה  תורה  בירושלים.  ימיו  ובסוף  הנודעים  פולין  מגאוני  עצום, 
התאחדו על שולחנו, התפרנס ממסחר ולא נזקק לעול רבנות. נודע 

ביצירתו הגדולה על ספר המצוות לרס“ג.
מספר  בשולי  גסים  קרעים  כתמים.  טוב.  כללי  מצב  ס“מ.   20 דף.   [1] צז, 

דפים. כריכה מחודשת.

פתיחה: $500

בפירנצה, איטליה].
[2], קנו דף. 27. 5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים, קרעים וסימני עש, 

השלמת חסרונות בכת“י.

פתיחה: $250

מגדולי התלמידי- נראה שנכתבו ע“י אחד  ניות במיוחד, לפי תוכנן 
חכמים בדורו.

וסימני  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   33.5 דף.  ה   ,[3] שמ,  שער],  [חסר 
שמוש. רוב ההגהות מעט קצוצות. כריכת חצי-עור ישנה, לא מקורית.

פתיחה: $250
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238. שולחן ערוך יורה דעה - הגהות חשובות
שו“ע, יורה דעה ”אשלי רברבי“, אמשטרדם, תע“א (1711). הסכמות 

ה“חכם צבי“, רבי נפתלי כ“ץ ועוד.
(הונגריה).  אשכנזי  בכת“י  הספר,  סימני  רוב  לאורך  הגהות,  מאות 
הערות למדניות, ציונים עם תוכן, מראי מקומות ותיקונים. הכותב 
מציין לחידושיו ולספריו, בהגהה לדף שה הוא כותב: ”ועמ“ש בספרי 
שבילי ד“ד“ - כפי הנראה ספר ”שבילי דוד“ על יורה דעה, להגאון 
רבי דוד יהודה ליב זילברשטיין (תק“ף-תרמ“ד) מגדולי גאוני הונג־
ריה. תלמיד מהר“ם א“ש ורבי קאפל חריף. בשנים תרי“ט-תר“ל היה 
בירושלים, והחל להדפיס בה את ספריו המפורסמים ”שבילי דוד“, 
בראש  ועמד  ובוויטצען  קערעסטור  זענטא,  באויהל,  ברבנות  כיהן 
מערכות הרבנות האורטודקסית באונגארן. בנו הוא הגאון המפור־

סם רבי ישעיה זילברשטיין אב“ד וויטצען בעל ”מעשי למלך“.
[3], שנב, [2] דף. 34 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמי שימוש, פגיעות 

בדפים ראשונים וחסרון בפינת דף השער המאויר. כריכת בד חדשה.

פתיחה: $1000

238. Shulchan Aruch Yoreh De’ah – 
Important Glosses
Shulchan Aruch, Yoreh De’ah “Eshle Ravreve”, 
Amsterdam, 1711. Approved by “Chacham Zvi”, Rabbi 
Naftali Katz and more.
Hundreds of glosses along most of the book’s para-
graphs, Ashkenazi handwriting (Hungary). Scholarly 
remarks, clarifications filled with content, references 
and corrections. The author mentions his novellae 
and books, the gloss appearing on leaf 305 reads: 
“[refer to] my book Shvilei David”. Apparently related 
to the “Shvilei David” on Yoreh De’ah by Gaon Rabbi 
Yehuda Leib Zilberstein (1820-1884) one of the great-
est Hungarian Geonim. Disciple of the Maharam 
Ash and Rabbi Koppel Harif. Lived in Jerusalem be-
tween 1859-1870, where he began printing his famous 
books “Shvilei David”; served in the Rabbinate of 
Sátoraljaújhely, Zenta, Kerestor, Vac and headed the 
Orthodox Rabbinical systems of Hungary. His son is 
the famous Gaon Rabbi Yeshaya Zilberstein Av Beit Din 
of Vac author of the “Ma’asei LeMelech”. 
[3], 352, [2] leaves. 34cm. Good-fair condition, wear and 
stains from use, damage on the first leaves and incomplete 
illustrated title page. New cloth binding.

Opening Price: $1000

239. שולחן ערוך עם באר היטב – אמשטרדם, תק“ב – 
חתימות והגהות

מטיקטין.  אשכנזי  יהודה  רבי  מאת  היטב“  ”באר  עם  ערוך,  שולחן 
אמשטרדם, [תקכ“ח 1768]. 

חתימות בעלים: ”...תקצ“ב לפ“ק... הק‘ נפתלי הירש בן מ“ה גומפ־
מק“ק  איינשטיין  הירש  ”הק‘  נפתלי...“,  מ“ה  בן  ארי‘  ”יצחק  ריך...“, 
עדערהיים“. הגהות מכמה כותבים משנות הת“ק והת“ר (יתכן ומה־

חותמים הנ“ל), מספר הגהות ארוכות בדפי המגן והכריכה.
מנותקים.  דפים  מספר  ובלאי,  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.   18.5 דף.  שכ   ,[4]

כריכה מנותקת וללא שדרה.

פתיחה: $200

239. Shulchan Aruch with Be’er Heitev – 
Amsterdam, 1742 – Signatures and Glosses 
Shulchan Aruch with Be’er Heitev by Rabbi Yehudah 
Ashkenazi of Tiktin. Amsterdam, [1768]. 
Ownership signatures: “…1832… Naftali Hirsch son 
of Rabbi Gomprich…”, “Yitzchak Aryeh son of Rabbi 
Naftali…”, “Hirsch Einstein of Ederheim”. Glosses by 
several writers from the 18th and 19th centuries (pos-
sibly from the above-mentioned signatories), number of 
lengthy glosses on introductory leaves and on end paper. 
[4], 320 leaves. 18.5cm. Good condition, stains and wear, 
number of detached leaves. Detached binding without spine. 

Opening Price: $200
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240. Shulchan Aruch HaRav, Zhitomir 
1856 – Wide-Margined Copy with Dozens of 
Handwritten Lengthy Glosses 
Shulchan Aruch, Admor HaZaken of Liadi, Orach 
Chaim, Vol. 3 (and 4), Hilchot Pesach etc. Zhitomir, 
1856. Printing press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the Slavita Rebbe.
Dozens of lengthy glosses, in square handwriting, with 
significant Halachic content.
[2], 128 leaves; 97 leaves. 23.5x17cm. Very wide margins 
(7cm approx.). Good-fair condition, moth holes and stains.

Opening Price: $400

240. שו“ע הרב, זיטומיר תרט“ז – עותק רחב-שוליים עם 
עשרות הגהות ארוכות בכת“י

שלישי  חלק  חיים,  אורח  מלאדי,  הרב  הזקן  אדמו“ר  ערוך,  שלחן 
(ורביעי), הלכות פסח וכו‘. זיטומיר, תרט“ז (1856). דפוס רבי חנינא 

ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.
עשרות הגהות ארוכות בכת“י מרובע, עם תוכן הלכתי מובהק.

[2], קכח דף; צז דף. 23.5X17 ס“מ. שוליים רחבים במיוחד (כ-7 ס“מ). מצב 
טוב, בינוני, נקבי-עש וכתמים. 

פתיחה: $400

241. משניות קדשים-טהרות, דיהרנפורט, תקס“ו - הגהות 
בכת“י

חדשים“.  ו“תוספות  לציון“  ”ראשון  עם  קדשים-טהרות,  משניות, 
קיצור  לראשונה  נדפס  זו  במהדורה   .(1806) תקס“ו  דיהרנפורט, 
ביאור הגר“א לסדר טהרות, עפ“י הספר ”אליהו רבא“ (ברין תקס“ב), 
ולכוון  לקצר  הוכרחתי  בלשונו  האריך  המעתיק  התלמיד  כי  ”אחרי 

הדברים היטיב“.
ומציין  הרמב“ם  בדברי  הרבה  דן  הכותב  בכת“י.  למדניות  הגהות 
לדברים שכתב בהגהותיו לש“ס ולרמב“ם, הוא מזכיר דברים שכתב 
בחיבורנו  ”והוא  הוסיף  הוא  אחד  ובמקום  ”בקונטרסי“  בחידושיו, 
ח“ב דף נד ע“א“. באחת ההגהות הוא כותב ”...ודבר זה נוגע לשאלה 
מתוך  כאמור  אבל  הכותב  מי  לנו  ידוע  לא  תובב“א“.  שמעה“ק 
הדברים עולה שהכותב הוא תלמיד חכם שהדפיס ספרים מחידושיו 

והשיב תשובות הלכתיות.
קסג דף; [1] רכג דף. 21.5 ס“מ. מצב גרוע, בלאי ונקבי עש. חלק מההגהות 

נפגעו מרטיבות. כריכת עור פגועה.

פתיחה: $200

241. Mishnayot Kodshim-Taharot, 
Dyhernfurth, 1806 – Handwritten Glosses 
Mishnayot, Kodshim-Taharot, with “Rishon L’Zion” 
and “Tosfot Chadashim”. Dyhernfurth, (1806). This edi-
tion is the first which contains Kitzur Bi’ur HaGra [brief 
commentary of the Vilna Ga’on] for Seder Taharot, ac-
cording to the book “Eliyahu Raba” (Brin, 1802). “Since 
the copyist was wordy, I was forced to write concisely 
and to the point”.
Erudite handwritten glosses. The writer discusses the 
Rambam to a great extent and refers to his glosses on 
the Shas and the Rambam; he mentions matters which 
he wrote in his Chidushim, “in my pamphlet” and in 
one place he added “and it appears in our composition 
section 2 leaf 54”. In one of the glosses he writes “… 
and this relates to the question from the Holy Land”. 
We do not know who the author is, however, from the 
content it appears that the writer is a Torah scholar 
who printed books of his Chidushim and responded to 
Halachic questions. 
163 leaves; [1], 223 leaves. 21.5cm. Poor condition, wear 
and moth holes. Some glosses damaged from mildew. 
Damaged leather binding. 

Opening Price: $200
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242. עין יעקב - הגהות רבות
טשערנאוויץ,  עוקצין.   - קמא  בבא  שלישי,  חלק  יעקב,  עין  ספר 

(תרי“ב) 1852. 
בביאורי  ופילוסופי  מוסרי  תוכן  ומלאות  ארוכות  הגהות  עשרות 
כפי  בלועזית.  רבים  ורישומים  חתימות  הכריכה  בדפי  חז“ל.  אגדות 
הנראה ההגהות הם של הגאון רבי פנחס בורשטיין (תקפ“ט-תרס“ו), 
של  בספריו  רבות  פעמים  נזכר  והגליל (בוקובינה).  סערעט  אבד“ק 
בעל ה“שואל ומשיב“, שהיה בן-דודו. השתתף ביסוד ”מחזיקי הדת“ 
נו-ס.  עמ‘  קכג,  ”סיני“,  קובץ  ליטר,  משה  ר‘  [לתולדותיו:  בלבוב. 
תשס“ב- לאברהם“,  ”זכור  בקובץ  נדפסו  פסחים  למסכת  הגהותיו 

תשס“ג, עמ‘ שיג].
קלים.  עש  פגעי  טוב,  מצב  וכחלחל,  לבן  נייר  ס“מ.   26 דף.   [1] רסד,   ,[1]

כריכה בלויה.

פתיחה: $200

242. Ein Ya’akov – Many Glosses 
Sefer Ein Ya’akov, third section, Bava Kama – Uktzin. 
Chernovtsy, 1852. Dozens of lengthy glosses of Mussar 
and philosophical content in explanation of Aggadot 
Chazal. End paper contains many signatures and nota-
tions in foreign language. 
Apparently, the glosses of Rabbi Pinchas Borstein (1829-
1906), Av Beit Din of Seret and the surrounding regions 
(Bukovina). Mentioned many times in the books of the 
author of the “Sho’el U’Meishiv”, who was his cousin. 
Participated in the establishment of “Machzikei HaDat” 
in Lvov. [For his history: Rabbi Moshe Leiter, “Sinai” col-
lection, 123, p. 56-60. His glosses on Tractate Pesachim 
were printed in the collection “Zechor LeAvraham”, 
2002-2003, p. 313]. 
[1], 264, [1] leaves. 26cm. White and bluish paper, good 
condition, minor moth damage. Worn binding. 

Opening Price: $200

243. תלמוד ירושלמי - נזיקין - מהדורה ראשונה של פני 
משה - הערות והגהות 

משה,  פני  פירוש  עם  נדה],  [ומסכת  נזיקין  מסדר  ירושלמי  תלמוד 
[תק“ל,  אמשטרדם“),  (”באותיות  ליוורנו  נר“ו.  מרגלית  משה  מרבי 
1770]. מהדורה ראשונה של פני משה על סדר נזיקין, שנדפסה ע“י 

המחבר עצמו. 
מפראנקפורט  שייאר  אהרן  ב“ר  ”ליב  בעלות:  ורישומי  חתימות 
רבות,  והערות  הגהות  חתימות,  ועוד  דב“ש“,  בן  ”א“ש  דמ[יין]“, 

קצרות וארוכות, בכת“י משנות הת“ק. 

243. Jerusalem Talmud – Nezikin – First edi-
tion of Pnei Moshe – Comments and Glosses
Tractate Nezikin [as well as Tractate Nida] of the 
Jerusalem Talmud, including the commentary of 
Pnei Moshe, by Rabbi Moshe Margalit. Livorno (in 
“Amsterdam letters”), [1770]. First edition of Pnei Moshe 
on Tractate Nezikin printed by the author himself.
Signatures and ownership notations: “Leib son of Rabbi 
Aharon Scheir of Frankfurt am Main”, “Ash Ben Dvash 
[acronym]”, and others. Many brief and lengthy glosses 
and comments, in handwriting typical of the late 18th 
century.
[2] leaves; 30 leaves; 26 leaves; 22 leaves; 35 leaves; 6 leaves; 
28 leaves; 24 leaves; 24 leaves. 34cm. Good-fair condition, 
mildew stains. New binding with leather spine.

Opening Price: $400

[ב] דף; ל דף; כו דף; כב דף; לה דף; ו דף; כח דף; כד דף; כד דף. 34 ס“מ. מצב 
טוב-בינוני, כתמי עובש ופגיעות. כריכה חדשה עם גב עור.

פתיחה: $400

244. שיטה מקובצת בבא מציעא, אמשטרדם תפ“א - עם 
הגהות הרב משמלויא 

בצלאל  רבי  מציעא.  בבא  מקובצת  שיטה  זקנים,  אסיפת  ספר 
שונות.  בעלים  חתימות  ראשונה.  מהדורה   .1721 תפ“א  אשכנזי. 
חתימות וחותמות של הגאון החסיד רבי שלמה זלמן ערנרייך גאב“ד 

שאמלויא. הגהות ותיקונים רבים בכתב יד קדשו. 
שאמלויא  אב“ד  הי“ד  ערנרייך  זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הגאון 
(תרכ“ג-תש“ד, אוצר הרבנים 18739), נכד ה“קול אריה“ אב“ד מאד. 
בהונגריה,  הרבנים  ומגדולי  הפוסקים  מגדולי  וחסיד,  מקובל  גאון 
ומידידיו  מסיגט  יו“ט“  ”קדושת  בעל  האדמו“ר  של  מובהק  חסיד 
וממעריציו של בנו האדמו“ר רבי יואל מסאטמר. מספריו: שו“ת לחם 

שלמה, טיול בפרדס, רחמי האב ועוד. 
רכא דף. 38 ס“מ. מצב טוב מאד. כריכת עור עתיקה קרועה. 

נא  תיקר  כן  ”ועל  עותקים  רק 500  שהדפיס  בשער  כותב  המדפיס 
יקר תפארת הספר הזה בעיניכם“.

פתיחה: $500
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245. Sidrei Tahara – Glosses by Rabbi Yosef 
Shatin Av Beit Din of Gluga and the Netziv 
of Volozhin
Sidrei Tahara, with Shulchan Aruch Yoreh De’ah, laws 
of Nida, Rabbi Elchanan Ashkenazi Av Beit Din of 
Shatland. Berlin, 1783. First edition with approbations 
of rabbis of Frankfurt am Main (author of the Hafla’a 
and others). 
Signature of Rabbi “Yosef HaCohen Shatin of Frankfurt 
am Main”. Leaf 27/1 contains erudite gloss in same 
handwriting (opening: “Eshtamitati Tosefta…”). 
Rubbed out ownership notations in which he is men-
tioned as Av Beit Din of Gluga. Apparently – the Ga’on 
Rabbi Yosef Yozfa HaCohen Shatin chief of Beit Din 
of Lisa and Av Beit Din of Gluga; passed away in 1794 
and was eulogized by his relative the “Chatam Sofer” 
(Sermons of the Chatam Sofer, pp. 103). For additional 
information about him see letter of the Chatam Sofer 
(“Igrot Sofrim”, letter 39) who writes that he knew him 
personally and was a cousin of his father. Among his de-
scendents: The Rebbe Rabbi Chanoch Henech HaCohen 
of Alexander. 
Early stamps of the Netziv – Rabbi “Naftali Zvi Yehuda 
Berlin Rosh Metivta of Volozhin” (1817-1893) and 
lengthy erudite gloss in his handwriting (opening: “And 
it appears to me…”). 
[2], 110 leaves. 35 leaves. Fair condition, wear and stains. 
Unbound. 

Opening Price: $250

244. Shita Mekubetzet Baba Metzia, 
Amsterdam 1721 – With Glosses by the 
Rabbi of Shamloya
Sefer Asifat Zkenim, Shita Mekubetzet Baba Metzia. 
Rabbi Bezalel Ashkenazi. 1721. First Edition. Various 
owners’ signatures. Includes signatures and ink-
stamps of Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, Gaon 
Av Beit Din of Şimleu Silvaniei as well as many glosses 
and corrections in his handwriting.
Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, Av Beit Din of Şimleu 
Silvaniei (1863-1944, Otzar Ha-Rabbanim 18739) was 
the grandson of Rabbi Avraham Yehudah Schwartz, 
author of Kol Aryeh, Av Beit Din in Mad. He was a pious 
Kabbalist, among Hungary’s leading Orthodox Rabbis 
and halachic authorities, a close chassid of the Kedushat 
Yom Tov of Sighet, and a close friend and admirer of the 
Admor’s son, Rabbi Yoel of Satmar. Among his books: 
Responsa Lechem Shlomo, Tiyul Ba-Pardes, Rachmei 
Ha-Av and more.
221 pages. 38cm. Very good condition. Antique, torn 
leather cover. On the book’s title page the printer mentions 
that only 500 copies were printed “So the glory of this book 
shall remain precious in your eyes”.

Opening Price: $500

245. סדרי טהרה - הגהות רבי יוסף שאטין אב“ד גלוגא 
והנצי“ב מוולוז‘ין

אלחנן  רבי  נדה,  הלכות  דעה  יורה  שו“ע  עם  טהרה,  סדרי  ספר 
אשכנזי אב“ד שאטלאנד. ברלין, תקמ“ג 1783. מהדורה ראשונה עם 

הסכמות רבני פרנקפורט-דמיין (ה“הפלאה“ ואחרים).
חתימת רבי ”יוסף הכהן שאטין מק“ק פרנקפורט-דמיין“, בדף כז/1 
תוספתא...“).  ”אשתמיטתי‘  (הפותחת:  כת“י  באותו  למדנית  הגהה 
 - כנראה  גלוגא.  כאב“ד  מוזכר  בהם  מטושטשים  בעלות  רישומי 
הגאון רבי יוסף יוזפא הכהן שאטין ראש-בי“ד בליסא ואב“ד גלוגא, 
נפטר בשנת תקנ“ד והוספד ע“י קרובו ה“חתם סופר“ (דרשות חת“ס, 
עמ‘ קג). ראה עוד אודותיו במכתב החת“ס (”אגרות סופרים“, אגרת 
לט) הכותב כי הכירו בהכרות אישית [פא“פ] והוא היה בן-דוד של 

אביו. מצאצאיו: האדמו“ר רבי חנוך העניך הכהן מאלכסנדר. 
חותמות מוקדמות של הנצי“ב - רבי ”נפתלי צבי יהודא ברלין ר“מ 
בכתב-ידו  ארוכה  למדנית  והגהה  (תקע“ז-תרנ“ג)  וולאזין“  דק“ק 

(הפותחת: ”ולי נראה דמפרש...“)
[2], קי דף. 35 דף. מצב בינוני, פגיעות בלאי וכתמים. לא כרוך.

פתיחה: $250
246. זבח שמואל - הערות פולמוסיות, חתימות רבי ישכר 

ווינגוט בעל ”פתחי שערים“
שמואל  מרבי  שחיטה  הלכות  הזאב,  דרישת   - שמואל  זבח  ספר 
זאב  שמואל  רבי  המחבר  מנכד  הזאב,  דרישת  הגהות  עם  מליסא, 

שו“ב וראש המנקרים בליסא. דיהרנפורט, [תקפ“ב] 1822. 
של  ולמדניות,  ארוכות  ההדפסה,  מתקופת  בכת“י  הגהות  מספר 
השגות חריפות על דברי המחבר. רישומים וחתימות שונות, רישומי 
המפור־ מוה“ר  הצדיק  ובקי  החריף  ל“הגאון  שייך  שהספר  בעלות 
סם... מו“ה ישכר נ“י בהרב... יהודה ליב בק“ק קאליש, ראב“ד דק“ק 
נ“י  ליב  מוהר“י  בן  ישכר  ”הק‘  יד-קדשו:  חתימת  והגליל“.  פאלצק 
מק“ק קאליש“. חותמת בנו: ”הק‘ מיכאל דוב בהגאון החסיד המנוח 

מ“ו ישכר... החונה פ“ק יצ“ו“.
הגאון רבי ישכר ווינגוט אב“ד צאנסטחוב (תקמ“ט- תרי“ב), מגדולי 
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246. Zevach Shmuel – Polemic Comments, 
Signatures of Rabbi Yissachar Weingot 
Author of Pitchei She’arim
Sefer Zevach Shmuel – Drishat HaZe’ev, laws of 
slaughtering by Rabbi Shmuel of Lissa, with glosses 
Drishat HaZe’ev, by grandson of author, Rabbi Shmuel 
Ze’ev, examiner, slaughterer and chief purger in Lissa. 
Dihrenfurt, 1822.
Several lengthy and erudite handwritten glosses 
from printing period, containing sharp critique on 
the author’s book. Various signatures and notations, 
ownership notations stating that the book belongs to 
“the sharp and knowledgeable righteous genius, the 
famous… Rabbi Yissachar son of… Yehudah Leib of 
Kalish, chief Av Beit Din of Plock and the Galilee”. 
Contains his signature: “Yissachar son of Rabbi 
Yehudah Leib of Kalish”. Signature of his son: “Michael 
Dov son of the late Ga’on Rabbi Yissachar…”. 
Rabbi Yissachar Weingot Av Beit Din of Czestochowa 
(1789-1852), among the greatest rabbis of Poland in his 
generation, visited the Maggid of Kuznitz at the age of 
12 and after discussing with him a sophisticated Sugiya, 
advised his father to send him to study with Rabbi 
Chaim Auerbach (author of Divrei Mishpat). Served in 
the rabbinate in the cities: Sompolno, Plonsk, Kowal, 
Strikov and Czestochowa. Author of Pitchei She’arim 
and Sha’ar HaLakotot. Many of his descendants served 
as rabbis in Poland. His son, Rabbi Michael Dov author 
of Agudat Ezov Midbari (1819-1887) served as Av Beit 
Din of Piotrkow. 
[4], 57, [3] leaves. 19cm. Fair-poor condition, moth damage 
and stains. Original and damaged semi-leather binding. 

Opening Price: $250

עמו  שפלפל  מקוזניץ  המגיד  אצל  היה   12 בגיל  בדורו.  פולין  רבני 
אויע־ חיים  רבי  אצל  ללמוד  לשלחו  לאביו  וציוה  עמוקה,  בסוגיא 
סאמפאלנא,  בערים:  ברבנות  כיהן  משפט“).  ”דברי  (בעל  רבאך 
שערים“  ”פתחי  בעל  וצענסטחוב.  סטריקוב,  קוואהל,  פלונסק, 
בנו  פולין.  בערי  ברבנות  כיהנו  מצאצאיו  רבים  הלקוטות“.  ו“שער 
מדברי“ (תקע“ט-תרמ“ז),  אזוב  בעל ”אגודת  דוב  מיכאל  רבי  הגאון 

אב“ד פיעטרקוב.
[4], נז, [3] דף. 19 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, נזקי עש וכתמים. כריכת חצי-

עור מקורית ופגועה.

פתיחה: $250

247. רי“ף סלאוויטא - הגהות בכת“י
סלאוויטא,  ועירובין.  שבת  ברכות  ראשון,  חלק  אלפס,  רב  הלכות 

[תקע“ח 1818]. דפוס הרב מוהר“ר משה שפירא.
העתקה  שהם  נרשם  שבתחילתן  רבות,  הגהות  הספר  לפני  בדף 
מגליון הרי“ף של ”הר‘ ר‘ נחום אריה ז“ל“ [יתכן שזהו רבי מנחם נחום 
אריה  נחום  רבי  הוא  כי  יתכן,  או   / זאליטשיק  אב“ד  צאזמיר  אריה 
הדין  בבית  כדיין  כיהן  התר“ל  שבשנות  רוהטשוב)  (מהעיר  סג“ל 
האשכנזי בעיה“ק חברון]. חלק מההגהות הן דיאלוג בין שני מגיהים, 
והכתוב  הראשון  המגיה  דברי  העתקת  הוא  בדיו-סגולה  כשהכתוב 

בדיו-שחורה הן השגות על דבריו. הגהות נוספות בגליונות הספר.
מהדפים  חלק  ס“מ.  בסופו). 34.5  נוספים  דפים  דף (חסר  קכט  ג-סד;   ,[2]

מנייר-כחלחל, מצב טוב, מעט כתמים ובלאי. כריכת עור, מעט בלויה.

נדיר ואינו רשום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, לא ידוע לנו כמה 
דפים היו במקור.

פתיחה: $200

247. Rif Slavita – Handwritten Glosses
Hilchot Rav Alfas, Vol.1, Berachot, Shabbat and Eruvin. 
Slavita, 1818. Rabbi Moshe Shapira print.
Numerous glosses appear on the leaf before the book’s 
beginning, at the start of which it is mentioned that 
they have been copied from a Rif belonging to “Rabbi 
Nachum Aryeh” [who could be referring to Rabbi 
Menachem Nachum Aryeh Tzozmir Av Beit Din of 
Zalishchyky / or to Rabbi Nachum Aryeh Segal (of 
Rohachiv) who served as Dayan in the Ashkenazi 
Rabbinical Court of Hevron during the 1870s]. Some 
of the glosses consist of a dialogue between two proof-
readers. The first proof reader’s words were copied in 
purple ink and insights by the second proof-reader 
appear in black ink. Additional glosses throughout 
the book.
[2], 3-64; 129 leaves (missing additional leaves at the end). 
34.5cm. some leaves are made of bluish paper, good condi-
tion, few stains and wear. 
Slightly worn leather binding. 
Rare, not mentioned in the 
Bibliography Institute CD, 
original number of leaves is 
unknown.

Opening Price: $200
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248. Artzot HaChaim by the Malbim
Artzot HaChaim, on Shulchan Aruch Orach Chaim, 
by Rabbi Meir Leibush Malbim, Part 1, Simanim 1-24. 
[Breslau, 1837]. First edition. The Malbim’s first book 
that made him world-famous and merited an enthusi-
astic approbation from the Chatam Sofer who writes 
that his words are “built on blocks of understanding 
and are close to Torah’s truth”. This book that ends with 
the laws of tzizit, is referred to dozens of times in the 
Mishna Brura and in books of Jewish law. Scholarly 
glosses by two or three writers, the first from the time 
of printing and the second is signed Moshe Chaim 
[apparently, Rabbi Moshe Chaim Kriviansky of Bielsk, 
1864-1925, who served at the end of his life as secretary 
of dayanim in Jerusalem, see attached material]. 
[4], 119, [2] leaves. 21.5cm. Good-fair condition, wear and 
moth damage. Owners’ signatures and stamps, old and new.
Bound with: Chidushei HaRav HaMe’eri, on Tractate 
Beitzah, Berlin, 1859.

Opening Price: $200

249. Sefer Michlol – Numerous Glosses 
Sefer Michlol by Rabbi David Kimchi – the Radak. 
Fürth, (1793). Ownership signature upon title page, 
dozens of lengthy glosses in handwriting from printing 
period, with much academic content. Various owner-
ship stamps. 
[5], 218, [1] leaves. (Leaves 1-4 bound out of order) 18.5cm. 
Good condition, some glosses slightly cut off. Old binding. 

Opening Price: $200

248. ארצות החיים להמלבי“ם – הגהות
ליבוש  מאיר  מרבי  חיים,  אורח  ש“ע  על  החיים,  ארצות  ספר 
מלבי“ם, חלק ראשון, סי‘ א-כד. [ברעסלויא, תקצ“ז 1837]. מהדורה 
וזכה  עולם  שם  לו  שהוציא  המלבי“ם,  של  הראשון  ספרו  ראשונה. 
להסכמה נלהבת מה“חתם סופר“ הכותב על דבריו ”בנויים על אדני 
בסוף  רק  שמסתיים  זה  ספר  תורה“.  של  לאמתתה  וקרובים  השכל 
הלכות ציצית, הובא עשרות פעמים בספר ”משנה ברורה“ ובספרי 

הפוסקים.
מתקופת  הראשון  כותבים,  שלשה  או  משניים  למדניות  הגהות 
חיים  משה  רבי  חיים“ [כנראה, הגאון  חותם ”משה  והשני  ההדפסה 
כספרא  ימיו  בסוף  שכיהן  תרכ“ד-תרפ“ה,  מבילסק,  קריוויאנסקי 

דדיינא בירושלים, ראה חומר מצורף]. 
חתימות  עש.  ופגעי  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   21.5 דף.   [2] קיט,   ,[4]

וחותמות בעלות, עתיקות וחדשות.

תרי“ט  ברלין,  ביצה,  מסכת  על  המאירי,  הרב  חדושי  עם:  כרוך 
 .(1859)

פתיחה: $200

249. ספר מכלול - הגהות רבות
 .(1793) תקנ“ג  פיורדא,  הרד“ק.   - קמחי  דוד  לרבי  מכלול,  ספר 
מתקופת  בכת“י  ארוכות  הגהות  עשרות  בשער,  בעלים  חתימת 

ההדפסה, עם תוכן עיוני רב. חותמות בעלות שונות.
טוב,  מצב  ס“מ.  במקומם) 18.5  שלא  נכרכו  א-ד  (דפים  דף.  ריח, [1]   ,[5]

חלק מההגהות קצוצות מעט. כריכה ישנה.

פתיחה: $200

250. ספר מעבר יבק - אוסטרהא, 1818 - הגהות
ספר מעבר יבק, תפילות, דינים ומאמרים בענייני יום-המיתה וטהרת 
הנפטר, מאת רבי אהרן ברכיה ממודינה. אוסטרהא, [תקע“ח 1818].
בשער הספר ”כש“נ [כמו שנדפס] באמשטרדם“. המילה ”באמשטר־
דם“ מודגשת. תיבה זו ושם הספר נדפסו בדיו אדומה. במרכז השער 

זוייף סמל המדפיסים של משפחת פרופס.
בדף  מזרחי.  בכת“י  משפחתיים  ורישומים  הגהות  מעשרים  למעלה 
בעל  שהוא  כנראה  ס“ט“,  חכים  אברהם  ”הצעיר  חתימה:  קצג/1 

ההגהות.
[4], רכח דף. 21 ס“מ. נדפס ברובו על דפים תכולים. שוליים רחבים שלא 
גבי  על  דפים  עש [במספר  פגעי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  בדפוס.  נחתכו 

טקסט]. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $200

248
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250. Sefer Ma’avar Yabok – Ostrog, 1818 
– Glosses
Sefer Ma’avar Yabok, prayers, laws and articles pertain-
ing to day of death and washing of dead prior to burial, 
by Rabbi Aharon Berachia of Modena. Ostrog, [1818].
Title page “as printed in Amsterdam”. The word 
“Amsterdam” is emphasized. This word as well as name 
of book printed in red ink. Symbol of printers of the 
Props family forged in center of title page. 
Over twenty glosses and family notations in Oriental 
handwriting. Leaf 193/1 contains signature: “Avraham 
Chakim”, apparently author of glosses.
[4], 228 leaves. 21cm. Majority printed upon bluish paper. 
Wide margins uncut in print. Good-fair condition. Moth 
damage [on number of leaves on text]. Non-original binding. 

Opening Price: $200

251. ספר יסוד הדעת - טופס המחבר עם הגהות והוספות 
רבות

”מורה  העומר,  ספירת  על  חכמה  עמודי  שבעה  הדעת,  יסוד  ספר 
נבוכים... בחכמה העמוקה... אור הגנוז בדרך הריבש“ט“ [רבי ישראל 
בעל שם טוב]. רבי אלעזר ב“ר אברהם יהושע העשיל ממאגלניצא. 

וורשא, תרע“ב 1912. 
הספירה.  ימי  שבעת  כנגד  עמודים  שבעה  הכיל  במקור  החיבור 

בפועל נדפס רק הפרק הראשון - ”עמוד החסד“.
ומלאות  ארוכות  רבות,  והוספות  הגהות  עם  המחבר  טופס  לפנינו 
את  מן התיקונים, התכוון המחבר להוציא  הנראה מכמה  כפי  תוכן. 

הספר בשנית במהדורה מורחבת.
שיטת  בעד  הצדקה  מאמר  ובו  ”הדרך“,  הכותרת  את  נושא  מ‘  עמ‘ 
החסידות ודברים קשים נגד ”המתנגדים“ לדרכה (בחלק מהטפסים 

הודבק על עמוד זה דף לבן), לפנינו עמוד זה עם תיקוני המחבר. 
יהושע  אברהם  רבי  האדמו“ר  בן  אורנשטיין,  סופר  דוד  אלעזר  רבי 
ורבי  מקאזניץ‘  המגיד  נכד  (תקפ“ו-תרל“ח).  ממוגלניצא  העשיל 
נעלמים,  מפענח  ספר  גם:  חיבר  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם 

ספר אור חדש ועוד.
[1], צו עמ‘ [שני שערים זהים. חסרים דפי ההסכמות (עמודים ג-יב), אולי 
טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   23 בכוונה].  שלו  מהטופס  המחבר  אותם  הסיר 

כתמים וקרעים, בלאי בשולי הדפים.

פתיחה: $200

251. Sefer Yesod HaDa’at – Copy of Author 
with Glosses and Many Additions 
Sefer Yesod HaDa’at, seven pillars of wisdom on Sefirat 
Ha’omer, “Guide to the perplexed… profound wisdom… 
hidden light of Torah of Rabbi Yisrael Ba’al Shem Tov”. 
Rabbi Eliezer son of Rabbi Avraham Yehoshua Heshel 
of Magleniza. Warsaw, 1912.
Originally the composition contained seven pillars cor-
responding to the seven days of the counting. Actually, 
only the first chapter was printed – Pillar of Chessed.
The following is the author’s copy with glosses and many 
lengthy additions of significant content. It is apparent 
from some of the corrections that the author intended 
to republish the book in an expanded edition. Page 40 
bears the title “HaDerech”, which contains an article jus-
tifying Chassidism and harsh words in opposition of the 
Mitnagdim (in some of the copies a blank leaf was glued 
onto this leaf); it also contains corrections by the author. 
Rabbi Eliezer David Sofer Orenstein, son of the Rebbe 
Rabbi Avraham Yehoshua Heshel of Magleniza (1826-
1878). Grandson of the Maggid of Koznitz and Rabbi 
Avraham Yehoshua Heshel of Apt. Among his composi-
tions: Sefer Mefa’ane’ach Ne’elamim, Sefer Ohr Chadash 
and more. 
[1], 96 pages [two identical title pages. Missing leaves of 
approbations (pages 3-12), perhaps the author intention-

ally removed them from his copy]. 23cm. Good-fair condi-
tion. Stains and tears, wear on leaf margins. 

Opening Price: $200

251 250
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252. Machzik Bracha – Esa Einai Glosses 
(Saba Kadisha Maharsha Alfandari)
Machzik Bracha, by the Chida. Livorno, 1885. First edi-
tion during lifetime of author.
Title page contains signed ownership inscription of 
Rabbi Yosef Zonana, stating that the book belongs to his 
father, Rabbi Ya’akov Zonana [among the great scholars 
and leaders of the Constantinople community during 
the late 18th century).
Several handwritten glosses. Some are handwritten by 
the Maharsha Alfandari, the “Saba Kadisha”. One gloss 
opens with the title “Esa Einai”, which was the way the 
Saba Kadisha signed his glosses in books. [Esa stands 
for Eliezer Shlomo Alfandari. See comparison to photo-
copy of his manuscript in the “Esa Einai” glosses on the 
book Divrei Emet.]
Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari (1813-1930) was one of 
the great rabbis of Turkey. In his youth he maintained 
correspondence with Rabbi Akiva Eiger. Served as Chief 
Rabbi of Constantinople and Damascus. In his old age, 
he came to serve as Rabbi in Safed. Passed away at a very 
old age in Jerusalem.
[2], 136, 114 leaves. 28.5cm. Fair-poor condition, restored 
wear and moth damage. Some glosses cut off.

Opening Price: $700

253. ספר טל אורות - שאלוניקי, 1795 - חידושים בכת“י
ועוד,  שבת  מלאכות  ט“ל  על   - המרדכי  על  ביאור  אורות,  טל  ספר 
שו“ת, דרושים על התורה וחידושי סוגיות, מאת רבי יוסף ן‘ גוייא. 

שאלוניקי, [תקנ“ה 1795]. מהדורה ראשונה.
רישום בעלות: ”ח“ר דוד משה נר“ו“. לפני השער כרוכים שני דפים 
בכת“י מזרחי מכותב לא מזוהה, ”פלפלת כ“ש [כל שהיא] בענין לפני 

עיור...“, הדן באריכות בדברי המחבר בדף יד.
[2], ז; קטז; כד; כו; יח דף. 28 ס“מ. מצב טוב-בינוני. סימני עש וכתמים. 

פתיחה: $200

253. Sefer Tal Orot – Salonika, 1795 – 
Handwritten Chiddushim 
Sefer Tal Orot, commentary on the Mordechai – on the 
39 Melachot of Shabbat and more, responsa, homilies 
on the Torah and Chiddushei Sugiot, by Rabbi Yosef Ibn 
Goy. Salonika, [1795]. First edition. 
Ownership notation: “David Moshe”. Two leaves in 
Oriental handwriting by unidentified writer preceding 
title page, “debate at length in the matter of…”, which 
discusses at length the words of the author on leaf 14. 
[2], 7; 116; 24; 26; 18 leaves. 28cm. Good-fair condition. 
Moth stains and stains. 

Opening Price: $200

254. שר שלום, כונות זמניות – חתימות והגהות קבליות 
מרבי יעקב לופז

ולפורים,  לחנוכה  פסח,  ליל  לסדר  זמניות  כונות  שלום,  שר  ספר 
שרעבי].  מזרחי  שלום  רבי  הרש“ש,  [סידור  השמ“ש  הרב  מסידור 
השד“ה  הרב  (בהוצאת  ראשונה  מהדורה   .(1912) תרע“ב  ירושלים, 

והוספותיו).

252. מחזיק ברכה – הגהות אש“א עיני (הסבא קדישא 
מהרש“א אלפנדארי) 

ספר מחזיק ברכה, להגאון חיד“א. ליוורנו, תקמ“ה (1885). מהדורה 
ראשונה בחיי המחבר. 

שהספר  זונאנא  יוסף  רבי  של  חתום  בעלות  רישום  השער:  בעמוד 
שייך לאביו החכם רבי יעקב זונאנא [מגדולי החכמים וראשי הקהל 
בקושטא באמצע שנות הת“ק]. מספר הגהות בכת“י בגליונות. חלקן 
אחת  קדישא“.  ”הסבא  אלפאנדארי,  מוהרש“א  של  קדשו  בכת“י 
הסבא  של  חתימתו  שזוהי  עיני“  ”אשא  בכותרת  פותחת  ההגהות 
שלמה  אליעזר  תיבות  ראשי  [אש“א  ספרים.  על  בהגהותיו  קדישא 
אלפאנדארי. ראה השוואה לצילום כתב ידו בהגהות ”אשא עיני“ על 

ספר ”דברי אמת“].
תר“צ),  (תקע“ג-  אלפאנדרי  אליעזר  שלמה  רבי  קדישא  הסבא 
רב  איגר.  עקיבא  רבי  עם  בצעירותו  התכתב  טורקיה.  רבני  מגדולי 
ראשי בקושטא ובדמשק. לעת זקנה עלה לכהן ברבנות צפת. נפטר 

בזקנה מופלגת בירושלים. 
[2], קלו, קיד דף. 28.5 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש ובלאי משוקמים. 

חלק מההגהות קצוצות.

פתיחה: $700
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254. Sar Shalom, Kavanot Zemaniot – 
Signatures and Kabbalistic Glosses by 
Rabbi Ya’akov Lopez
Sar Shalom, Kavanot Zemaniot for Pesach seder, 
Chanuka and Purim, from Siddur Harav Hashamash 
[siddur of the Rashash, Rabbi Shalom Mizrachi 
Sharabi]. Jerusalem, 1912. First edition (Harav HaSadeh 
Publishing and appendices).
Signatures of the Mekubal Rabbi “Ya’akov Lopez”, 
and many glosses in his handwriting, on intentions of 
Pesach seder. 
Rabbi Ya’akov [Lopez] Lopes (1887-1936), a leading 
Torah scholar and mekubal in Aleppo and Jerusalem, 
already as a young man was recognized as “one of the 
thirty six tzaddikim of his generation”. In 1913, he 
immigrated to Jerusalem and joined the “Rechovot 
Hanahar” Yeshiva for mekubalim headed by his friend 
Rabbi Chaim Shaul Devich (Harav HaSadeh), and was 
renowned as one of greatest mekubalim who knew 
proper intentions of yichudim according to kabbalah. 
Written on his tombstone “The Rabbi, the Chassid, the 
G-dly Mekubal, Complete Tzaddik… Rabbi Ya’akov 
son of Rabbi Nissim Lopes, died 17th of Kislev 1936”. 
See attached material.
[1], 53 leaves, 19cm. High-quality paper, good-fair condi-
tion, stains and wear. Worn binding.

Opening Price: $800

בכתב- רבות  והגהות  לופז“,  יעקב  המקובל ”הצעיר  הגאון  חתימות 
ידו, על כוונות ליל הסדר. 

והמקו־ החכמים  מגדולי  (תרכ“ח-תרצ“ז),  לופס  [לופז]  יעקב  רבי 
”הוא  כי  עליו  כתבו  בצעירותו  עוד  ובירושלים,  בארם-צובה  בלים 
והצטרף  לירושלים  עלה  תרע“ג  בשנת  שבדור“,  צדיקים  מל“ו  אחד 
דוויך  שאול  חיים  רבי  רעו  של  הנהר“  המקובלים ”רחובות  לישיבת 
עפ“י  בייחודים  המכוונים  מגדולי  כאחד  בה  ונודע  השד“ה),  (הרב 
הקבלה. על מצבתו נכתב ”הרב החסיד המקובל האלקי, צדיק תמים, 
יושב אוהלים, מזכה את הרבים, בנש“ק [בנן של קדושים] אראלים 
[מנוחתו  מ“כ  זלה“ה,  לופס  ניסים  בכמה“ר  יעקב  כה“ר  ומצוקים, 

כבוד] י“ז כסלו תרצ“ז“. ראה אודותיו חומר מצורף.
כריכה  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.   19 דף,  נג   ,[1]

בלויה.

פתיחה: $800

255. שלמי ציבור - חתימות רבות והגהות חתומות
שלמי צבור, דיני תפילה ומנהגי בית-הכנסת בחול, רבי ישראל יעקב 
רבי  המחבר,  בן  על-ידי  לאור  יצא   .[1790 [תק“ן  שלוניקי,  אלגאזי. 

יום טוב אלגאזי. [עותק זה אינו כולל את התוספת ”שלמי חגיגה“].
חתימות רבות והגהות למדניות, רובן חתומות ”משי“ח ס“ט“. מעבר 
מהרי“ט  ובנו  המחבר  הרב  ספרי  של  כת“י  באותו  רשימה  לשער 

אלגאזי הנדפסים והנמצאים עדיין בכת“י בעיה“ק ירושלים.
הגדול  הרב  של  חתן  הלוי,  שלמה  אברהם  הצעיר  שלי  הספר  ”זה 
נפטר  ירושלים,  מחכמי  הלוי  שלמה  אברהם  [רבי  זלה“ה“  המלי“ץ 
יום  משה  הרב  מידי  תקצ“א  בשנת  הספר  של  קניה  רישום  תקפ“ז]. 
יוסף  רפאל  רבי  הספר ”למדרש  הקדשת  ס“ט“.  חתום ”איש“ה  טוב 
שלום בכמהר“ר עבדאללה ח“ר משה חיים הי“ו ס“ט“ [כנראה קרוב 
משפחה של ה“בן איש חי“]. חתימת ”גואל אחרון הצעיר משה הכהן 
כאסכי  דוד  ”רפאל  רבי  וחותמות  ארם-צובה,  מחכמי  ס“ט“  טראב 

שו“ב ביירות“ [ממשפחת כאסכי מארם-צובה]. 
רבי משה יום-טוב מחכמי ירושלים בשנות התק“פ-תר“י, נסע בשנת 
תק“ץ כשד“ר עיה“ק חברון, לטורקיה וארם-צובה, שם מכר אז את 
הספר ל“איש“ה ס“ט“. כפי הנראה ההגהות החתומות ”משי“ח“ הם 
לרבי  הספר  נמכר  יותר  מאוחרת  בתקופה  יום-טוב.  משה  רבי  של 
הספר  על  הגהות  שהוסיף  ארם-צובה  מחכמי  טראב  הכהן  משה 

וחתם ”מט“ה ס“ט“.
[3], קצ דף, 18.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגעי-עש. חלק מההגהות 

קצוצות. 

פתיחה: $250 254
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256. Machaneh Ephraim, First Edition – 
Glosses and Signatures
Mahaneh Ephraim, novellae on Maimonides by Rabbi 
Ephraim Navon. Constantinople, 1738. First edition. 
Glosses in Oriental handwriting signed “Ne’um 
HaGVR” or “Ne’um GSHN” – could be Rabbi Gershon 
Shaul of Izmir (passed away in 1756), whose novellae 
were printed in the “Kol Ya’akov” (Izmir 1760) authored 
by his brother Rabbi Ya’akov Shaul. 
Owners’ signatures in Oriental handwriting. Signed 
and stamped by Rabbi “Massud Bonan” [c. 1730-1802, 
born in Tunis, moved to Israel where he became Rabbi 
of Safed, was sent on a fundraising mission and met 
with Rabbi Yehonatan Eibshitz. Mentioned numer-
ous times in the books of the Chida]. Signed by Rabbi 
“Shlomo Krispin” [of the sages of Constantinople in 
1828], “Rabbi Chaim Ibn Haviv” [of the sages of Izmir 
c.1840] and Rabbi “Chaim Gershon Shaul”. 
[3], 22; 48 leaves. 31.5cm. Fair-poor condition, severe 
moth damage. Rebound.

Opening Price: $300

256. מחנה אפרים, מהדורה ראשונה - הגהות וחתימות
מחנה אפרים, חידושים על הרמב“ם, מאת רבי אפרים נבון. קושטא, 

[תצ“ח 1738]. מהדורה ראשונה. 
בש“ש  גש“ן  ”נאום  או  הגב“ר“  ”נאום  חתומות  מזרחי  בכת“י  הגהות 
זלה“ה“ - אולי רבי גרשון שאול מאיזמיר (נפטר תקט“ז), שחידושיו 

נדפסו בספר ”קול יעקב“ (איזמיר, תק“ך) לאחיו רבי יעקב שאול. 
חתימות בעלים בכת“י מזרחי. ביניהן: חתימות וחותמות רבי ”מסעוד 
רבה  לארץ-ישראל,  ועלה  בתוניס  נולד  בערך,  [ת“צ-תקס“ב  בונאן“ 
מוזכר  אייבשיץ.  יהונתן  רבי  עם  ונפגש  כשד“ר  נשלח  צפת,  של 
קריספין“  ”שלמה  רבי  חתימות  החיד“א].  בספרי  רבות  פעמים 
חביב“  ן‘  בכור  רבי ”חיים דמתקרי  תקפ“ח],  [מחכמי קושטא בשנת 

[מחכמי אזמיר בשנת ת“ר בערך], רבי ”חיים גרשון שאול“. 
כריכה  קשים.  עש  נזקי  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.  דף. 31.5  מח  קו;  כב;   ,[3]

חדשה.

פתיחה: $300

255. Shalmei Tzibbur – Numerous 
Signatures and Signed Glosses
Shalmei Tzibbur, laws of Tefilah and daily synagogue 
customs, Rabbi Israel Ya’akov Algazi. Salonika, 1790. 
Published by the author’s son, Rabbi Yom Tov Alagazi. 
[The present copy does not include the addition of 
“Shalmei Chagiga”]. 
Numerous signatures and scholarly glosses, most are 
signed “Mashiach”. 
The back of the title-page carries a note in a handwrit-
ing similar to the one featured on the books printed by 
the author and his son Rabbi Yom Tov Algazi, which are 
still stored in their manuscript form in Jerusalem.
“This book belongs to me, Avraham Shlomo HaLevi 
son-in-law of the great Rabbi HaMelitz” [Rabbi 
Avraham Shlomo HaLevi, one of the leading sages of 
Jerusalem, passed away in 1827]. Purchase inscription 
from year 1831 [bought from] Rabbi Moshe Yom Tov 
signed “Ishe”. Dedication of the book to “the [Beit] 
Midrash of Rabbi Raphael Yosef Shalom son of 
Abdallah Moshe Chaim” [apparently related to the 
“Ben Ish Chai”]. Signature of “Goel Acharon Moshe 
HaCohen Trab”, one of the sages of Aleppo and ink-
stamps from Rabbi “Raphael David Kasachi Beirut” 
[related to the Kasachi family of Aleppo].
Rabbi Moshe Yom Tov, of the leading sages of Jerusalem 
between the 1820s-1850s, traveled in 1830 to Turkey 
and Aleppo as a fundraiser for Hevron, where he sold 
the book to “Ishe”. The glosses signed “Mashiach” ap-
parently belong to Rabbi Moshe Yom Tov himself. The 
book was later sold to Rabbi Moshe HaCohen Trab, one 
of the sages of Aleppo, who added glosses of his own 
and signed them “MTH”.
[3], 190 leaves, 18.5cm. Good-fair condition, stains and 
moth damage. Some of the glosses are cut.

Opening Price: $250

256
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257. Sefer HaMachria – Glosses by Rabbi 
Chaim David Kalifi 
Sefer HaMachria, rulings and Tosfot [Rid] on Tractate 
Ta’anit, by Rabbi Yishaya Ditrani. Livorno, [1779]. 
Glosses in Oriental handwriting, by two authors. 
Majority of glosses signed “Chaim Midbar [acronym]” 
or with his full name “Chaim David Kalifi” – The Ga’on 
Rabbi Chaim David Kalifi, among the greatest scholars 
of Tripoli, author of manuscript Orach L’Chaim, passed 
away in 1886. 
[4], 80 leaves. 19.5cm. Fair condition, stains and moth 
damage. Binding not original. 

Opening Price: $200

258. Bin-Nun (Me’orei Or) – Glosses by Rabbi 
Petachya Mordechai Sab’on
Bin Nun, (Meorei Or Vol.6), Talmudic novellae on 
the tractates of Nashim and Nezikin. Rabbi Aharon 
Wermesh. Metz, 1827. Only edition.
Lengthy scholarly glosses in Oriental handwriting, 
most of them signed “Petachya” or “the young Petachya 
Sab’on”, the author of the glosses sharply disputes the 
author’s words in some of his remarks. 
Rabbi Petachya Mordechai Sab’on, one of the sages of 
Oran (Algiers) in the 19th century.
[1], 191 leaves. 19.5cm. Greenish paper, good condition, 
light moth damage.

Opening Price: $250

257. ספר המכריע - הגהות רבי חיים דוד כליפי
ספר המכריע, פסקי דינים ותוספות [רי“ד] על מסכת תענית, לרבינו 

ישעיה דיטראני. ליוורנו, [תקל“ט 1779].
הגהות בכת“י מזרחי, משני כותבים. רוב ההגהות הן מהחותם בסופן 
 - סילט“א“  כליפי  דוד  חיים  ”הק‘  המלא  בשמו  או  מדב“ר“  ”חיים 
הגאון רבי חיים דוד כליפי, מגדולי חכמי טריפולי, בעל ספר ”אורח 

לחיים“ כת“י, נפטר תרמ“ו 1886. 
[ד], פ דף. 19.5 ס“מ. מצב בינוני, כתמים ונזקי עש. כריכה לא-מקורית.

פתיחה: $200

258. בן-נון (מאורי אור) - הגהות רבי פתחיה מרדכי סבעון
ספר בן נון, (חלק ו‘ מספר מאורי אור), חידושים על הש“ס, נשים-

נזיקין. רבי אהרן ווירמש. מיץ, תקפ“ז (1827). מהדורה יחידה.
”פתחיה“  חתומות  רובן  מזרחי,  בכת“י  וארוכות  למדניות  הגהות 
משיג  הכותב  מההערות  בחלק  סבעון“,  מרדכי  פתחיה  ”הצעיר  או 
בחריפות על דברי המחבר. רבי פתחיה מרדכי סבעון מחכמי והראן 

(אלג‘יר) במאה ה-19.
[1], קצא דף. 19.5 ס“מ. נייר ירקרק, מצב טוב, נזקי-עש קלים.

פתיחה: $250

259. שני ספרים עם הגהות חתומות
רבי  חתימת  בשער   .(1861) תרכ“א  ברלין,  נזיקין.  סדר  1. משניות, 
אליהו כלב הכותב כי ההגהות בגליון הם ממנו החותם בראשי תיבות 
”א“ך ס“ט“ או ”א“א“. בספר כשמונה הגהות למדניות בכת“י מזרחי, 

מתוכם שש החתומות ”א“ך נ“י“.
שמעון.  ן‘  אהרן  רפאל  רבי  העזר.  אבן  חלק  המפקד,  שער  2. ספר 
הערות  שלש  מופיעות  גיטין  בהלכות   .(1919) תרע“ט  ירושלים, 

למדניות בכת“י מזרחי, שתים מהם חתומות ”אפ“י זוטרי יצ“ו“. 

2 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

259. Two Books with Signed Glosses
1. Mishnayot, Seder Nezikin. Berlin, 1861. The title 
page is signed by Rabbi Eliyahu Kalev who writes that 
he is the author of the glosses. The book has eight schol-
arly glosses in Oriental handwriting, six of which are 
signed “E.K”.
2. Sha’ar HaMifkad, Even HaEzer. Rabbi Raphael 
Aharon Ibn Shimon. Jerusalem, 1919. Three schol-
arly remarks in Oriental handwriting appear on Hilchot 
Gittin, two of which are signed “--- Zutari”. 
Two books, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

258
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261. Three Books with Glosses by Jerusalem 
Gaon Rabbi Avraham Aharon Prague
• Shulchan Aruch Even Ha-Ezer, Vienna, 1809. • 
Shulchan Aruch Yoreh De’ah, [Vienna, 1799?]. • Talmud 
Yerushalmi, Vienna 1821.
All three books contain dozens of lengthy scholarly 
glosses in the beautiful handwriting of Jerusalem Gaon 
Rabbi “Avraham Aharon Ha-Levi” Prague, (1870-
1921) of the greatest sages of Jerusalem, son-in-law of 
Rabbi Mose Nachum Valenstein Rosh Av Beit Din of 
Jerusalem. Served as lecturer and Rosh Yeshiva. Was 
among the editors of the Yerushalmi edition (Jerusalem 
1911). His essays remained in manuscript form except 
his book “Tavlin LaMitzva” on the Passover Haggadah, 
which was printed in 1910.
Three books, two of which are incomplete, various sizes 
and conditions. Original, damaged, leather bindings.

Opening Price: $250

261. שלשה ספרים עם הגהותיו של הגאון-הירושלמי רבי 
אברהם אהרן פראג

• שולחן ערוך אבן העזר, וינה, תקס“ט 1809. • שולחן ערוך יורה 
דעה, [וינה, תקנ“ט?]. • תלמוד ירושלמי, וינה תקפ“א 1821.

ידו  בכתב  ארוכות,  למדניות  הגהות  עשרות  הספרים  שלשת  בכל 
הנאה של הגאון-הירושלמי רבי ”אברהם אהרן הלוי“ פראג, (תר“ל-
ולנשטיין  נחום  משה  רבי  חתן  ירושלים,  חכמי  מגדולי  תרפ“א), 
ראב“ד ירושלים. כיהן כדרשן וראש ישיבה. מעורכי מהדורת הירוש־
למי (ירושלים תרע“א). חיבוריו נשארו בכתב-יד למעט ספרו ”תבלין 

למצוה“ על הגדה של פסח, שנדפס בשנת תר“ע.
עור  כריכות  חסרים.  עותקים  מהם  שנים  משתנים,  ומצב  גודל  ספרים,   3

מקוריות, פגומות.

פתיחה: $250

260. אוסף דפי דפוס עם הגהות
הגהות  מספר  עם   ,1834 תקצ“ד  פראג,  חולין,  ממסכת  דפים   •
לבוש  שער   • [מצעהלים].  סג“ל  שמואל  מרבי  ארוכות  למדניות 
טולידאנו“  ”חיים  רבי  חתימת   .1620 ש“פ  ונציה,  והארגמן,  הבוץ 
אורח  מטור  דף  קטע   • בכת“י.  תורה  חידושי  של  ארוכה  ורשימה 
 2  • עתיק.  אשכנזי  בכת“י  הגהות  עם  הש‘,  שנות  ממהדורות  חיים, 

דפי גמרא בבא קמא, ממהדורות המאה ה-16, עם הגהות עתיקות. 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

260. Collection of Printed Leaves With 
Glosses
• Leaves of Tractate Chulin, Prague, 1834, with several 
lengthy erudite glosses by Rabbi Shmuel Segal [from 
Sopronkeresztur]. • Title page of Levush HaButz 
VeHaArgaman, Venice, 1620. Signature of Rabbi Chaim 
Toledano and lengthy list of handwritten Chiddushei 
Torah. • Section of leaf of Tur Orach Chaim, from the 
editions printed between 1540 and 1640, with glosses 
in ancient Ashkenazi handwriting. • 2 Bava Kama 
Gemara leaves, from the editions printed during the 
16th century, with ancient glosses. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

261
260
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262. רמב“ם עם הגהות הרב ריטער אב“ד רוטרדם
תקס“ט  למברג,  נשים-קדושה,  ב‘:  חלק  להרמב“ם,  תורה  משנה 

1809. חלק ג‘: הפלאה-טהרה, למברג, תקע“א 1811.
הגהות  ועשרות  ריטער“,  אריה  ”דוב  רבי  חתימות  הכרכים,  בשני 
חלק  במיוחד.  וארוכות  למדניות  הגהות  חלקן  ממנו,  כתב-יד  ודפי 
מההגהות חתומות. בהגהות המחבר מעתיק ומציין לנוסחאות כת“י 
הנמצא באוצר ספריו ונוסחאות כת“י מביהמ“ד של הספרדים באמ־

שטרדם ומדפוסים ישנים.
אוצר  (תרט“ו-תרצ“ו,  רוטרדם  אב“ד  ריטר  אריה  דוב  רבי  הגאון 
הרבנים 4612), מגדולי התורה הנודעים בהולנד, עמד בקשרי שו“ת 
והנהגה ציבורית עם גדולי ישראל מכל הארצות. בבקיאותו הגאונית 
גילה את הזיוף שב“ירושלמי קדשים“ והיה הראשון שיצא במאמרים 
ומכתבים על כך, [ידוע הסיפור כי המהרש“ם השיב לו כי הוא ”מטיל 

מום בקדשים“ והרב ריטטער ענה כי הוא ”מביא חולין לעזרה“...]. 
שני כרכים: [1], קמח; קיד דף; שיא דף. כ-38 ס“מ. מצבים טובים.

פתיחה: $600

262. Rambam with Glosses by Rabbi Ritter 
Av Beit Din of Rotterdam
Mishna Torah L’Rambam, Part 2: Nashim-Kedusha, 
Lemberg 1809. Part 3: Hafla’ah-Tahara, Lemberg, 1811.
Both volumes have signatures of Dov Aryeh Ritter, 
and dozens of his glosses and handwritten leaves, some 
especially long and scholarly. Some glosses are signed. 
In his glosses, the author copies and notes versions of 
manuscripts of his library and versions of manuscripts 
from the Sefardi Beit Midrash in Amsterdam and from 
old printings.
Rabbi Dov Aryeh Ritter Av Beit Din of Rotterdam 
(1855-1936, Otzar HaRabbanim 4612), a prominent 
Torah scholar renowned in Holland, had connections 
with great rabbis from all countries in regard to respon-
sa and public leadership. With his brilliant breadth of 
knowledge, he discovered the forgery of the Yerushalmi 
Kodshim and was the first to write about it.
Two volumes; [1], 148; 114 leaves; 311 leaves. Approx. 
38cm. Good condition.

Opening Price: $600

263. שלשה כרכי שולחן ערוך - עם הגהות
מאות   .(1749) תק“ט  אמשטרדם,  משפט,  חושן  ערוך,  1. שלחן 
הגהות על שבעים הסימנים הראשונים, בכת“י זעיר ומוקדם. כריכת 

עור עתיקה.
למדניות  הגהות   .1869 תרכ“ט  ברלין,  דעה.  יורה  ערוך,  2. שלחן 
בכת“י אשכנזי. חתימת בעלים בכת“י מזרחי ”יוסף מעלי הכהן טוויל 

ס“ט“. (חסרים דפים בסוף, מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית).
למדניות  הגהות   .1873 תרל“ד  ווילנא,  העזר.  אבן  ערוך,  3. שלחן 
(חלקם קצוצות) בכתב-ידו של הגאון רבי אבא יעקב בורוכוב בעל 

”חבל יעקב“ (תר“ח-תרצ“ו).

חסר  בחלקם  וקרעים,  בלאי  בינוני,  עד  טוב  מצבים  משתנים.  ומצב  גודל 
דפים. 

פתיחה: $200

263. Three Volumes of the Shulchan Aruch
1. Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Amsterdam, 
1749. Hundreds of glosses on the first seventy simanim, 
in early tiny handwriting. Antique leather binding.
2. Shulchan Aruch Yoreh De’ah. Berlin, 1869. Scholarly 
glosses in Ashkenazi handwriting. Owners’ signatures 
in Oriental handwriting Yosef Ma’ali HaCohen Tawil. 
(At the end, leaves are missing, bibliographically un-
known edition). 
3. Shulchan Aruch Even Ha’Ezer. Vilna, 1873. 
Scholarly glosses (some cutoff) in the handwriting of 
Rabbi Abba Ya’akov Borochov author of Chevel Ya’akov 
(1848-1936).
Various sizes and conditions. Good-fair condition, wear 
and tear, some missing leaves.

Opening Price: $200
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265. שו“ת חות יאיר – הגהות רבות
טעם“.  ”ברוך  בעל  פרנקיל  ברוך  רבי  הגהות  עם  יאיר,  חות  שו“ת 
למברג, תרנ“ו (1896). עשרות הגהות בעלות תוכן הלכתי ועשרות 
רב  הוא  הכותב  תוכנן,  לפי  ובעיפרון.  בדיו  אשכנזי  בכת“י  תיקונים, 

תלמיד-חכם מאזור הונגריה.
צ“ל“   50 ”בעד  הספר  את  קנה  כי  המגיה,  כותב  השער  בשולי 

(צלם=קרייצר, מטבע אוסטרו-הונגרי)
ד, קלד דף. 32.5 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

265. Chavat Ya’ir Responsa – Many Glosses 
Chavat Ya’ir Responsa, with glosses by Rabbi Baruch 
Frankel author of “Baruch Ta’am”. Lemberg, (1896). 
Dozens of Halachic glosses and dozens of corrections, 
in Ashkenazi handwriting with ink and pencil. The 
content of the glosses indicate that the writer is a great 
Torah scholar from the area of Hungary. 
The proofreader notes on the margins of the title page 
that he purchased the book “for 50 Tzelem” [Austro-
Hungarian currency].
4, 134 leaves. 32.5cm. Dry paper, good condition. New 
binding. 

Opening Price: $200

264. דפי הכנה לדפוס - רבי יוסף משאש - פאס
משאש  יוסף  רבי  מאת  חיבורים  של  לדפוס  הכנה  ודפי  קונטרסים 

(תרנ“ב-תשל“ד, רב בקהילות תלמסן, מקנס וחיפה). 
1. שני קונטרסים: ”מעשה פורים של מעג“אז“, ”ספר מעשה יהודית“. 
שניהם נכללו אחר כך בספר ”נר מצוה“. פאס, תרצ“ט (1939(. המחבר 
המעטפת: ”הכל  על  וכתב  למו“ל,  או  למדפיס  הקונטרסים  את  שלח 
הספר.  בתחלת  שידפיס  מה  לכבודו  אשלח  ועוד  בס“ד,  הספר  בסוף 

הכל לספר נר מצוה“ (שני תיקונים בכת“י בקונטרס הראשון).
2. דפי הכנה לדפוס של ”דרושים לבר מצוה“, דרוש ופיוטים לכבוד 
של  אחד  צד  על  רק  (מודפסים  משאש  יוסף  רבי  מאת  מצוה,  בר 
נהיה  בה  והשנה  החודש  היום,  למילוי  מקום  השער,  בעמוד  הדף). 

הנער בר מצוה. פאס, תשכ“א [1961].

גודל משתנה, מצב כללי טוב. כתמים ובלאי.

פתיחה: $150

264. Leaves Prepared for Print – Rabbi 
Yosef Mashash – Fez
Pamphlets and leaves prepared for print of compositions 
by Rabbi Yosef Mashash (1892-1974, rabbi of Tlemcen, 
Meknes and Haifa).
1. Two pamphlets: “Ma’aseh Purim Shel Megaz”, “Sefer 
Ma’aseh Yehudit”. Both included later on in the book 
“Ner Mitzvah”. Fez, (1939). The author sent the pam-
phlets to the printer or publisher, and wrote on the 
cover: “All material for end of book, and I will send to 
his honor the material for the beginning of the book. 
All material for the book Ner Mitzvah” (two hand-
written corrections on first pamphlet). 
2. Leaves prepared for print of “Drushim L’Bar 
Mitzvah”, homilies and poems in honor of Bar Mitzvah, 
by Rabbi Yosef Mashash (printed only on one side of 
leaf). Title page contains area for filling out the day, 
month and year in which the boy becomes Bar Mitzvah. 
Fez, [1961]. 
Various sizes, general condition good. Stains and wear. 

Opening Price: $150
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כתבי יד
Manuscripts

266. כתב-יד - ספר השרשים להרד“ק - ספרד, המאה ה-14
כתב יד, ספר השרשים לרבי דוד קמחי - הרד“ק. [ספרד, סוף המאה 

ה-14]. 
חומה.  בדיו  נאה,  ספרדית-בינונית  כתיבה  עמוד,  בכל  טורים  שני 
שיוצרו  נייר  בדפי  מים  לסימני  דומים  כתב-היד,  בדפי  המים  סימני 

במחצית השנייה של המאה ה-14 ובסופה. 
בהשוואה  קלים  נוסח  שינויי  נתגלו  כתב-היד  של  מדגמית  בבדיקה 

לכמה דפוסים. 
מספר דפים חסרים ומושלמים בכתיבה תימנית מאוחרת יותר. ניקוד 
בכתיבה   - תיקונים  ומספר  הטורים  בשולי  מקורות  ציוני  פסוקים, 

תימנית. רישומי בעלות וחתימות מתימן. 
 ,15] דפים   .[269-270  ,18-25  ,2 תימני:  בכת“י  השלמה  [דפי  דף   [270]
מספר   .[1-2] דפים  בין  להיות  ואמורים  במקומם  שלא  כרוכים   [16-17
ס“מ.  הפוך [8-9, 145-146, 186-187, 189-190]. 26  כרוכים  זוגות-דפים 
מספר  הדפים.  כל  לאורך  כתמים  זעירים,  קרעים  טוב.  במצב  הדפים  רוב 
במצב  דפים  כעשרה  נייר).  דבק  וכתמים,  (קרעים  בינוני  במצב  דפים 
בדבק  מקצועי  לא  שיקום  טקסט,  חסרון  עם  גסים  (קרעים  בינוני-גרוע 
נייר על גבי הטקסט). חיתוך דפים מעוטר בנקודות ירוקות. כריכת חצי-

עור נאה, עם שפשופים.

פתיחה: $3000

266. Manuscript – Sefer HaShorashim by 
the Radak – Spain, 14th century 
Manuscript, Sefer HaShorashim by Rabbi David Kimchi 
– the Radak. [Spain,  late 14th century]. 
Two columns on each page, fine medium-sized Spanish 
writing, in brown ink. Water stains throughout the 
manuscript resemble water stains which appear on 
paper produced during the second half and end of the 
14th century.
In a sample examination of the manuscript minor ver-
sion modifications were observed in comparison to a 
few printings.
Several missing leaves completed in more recent 
Yemenite writing. Vowelization of verses, source nota-
tions upon margins of columns and several corrections 
– in Yemenite writing. Yemenite signatures and owner-
ship notations. 
[270] leaves [leaves completed in Yemenite handwriting: 
2, 18-25, 269-270]. Leaves [15, 16-17] bound out of order 

and supposed to be between leaves [1-2]. Several pages 
bound upside down [8-9, 145-146, 186-187, 189-190]. 
26cm. Majority of leaves in good condition. Tiny tears, 
stains along all leaves. Several leaves in fair condition 
(tears and stains, scotch tape). Approximately ten leaves 
in fair-poor condition (coarse tears with omission of text, 
non-professional restoration with scotch tape upon text). 
Paper cutting adorned with green dots. Fine scuffed semi-
leather binding.

Opening Price: $3000

266



132 | דצמבר 2011

267. Manuscript – Homiletics (Complete Work), Italy 1700
Manuscript of homiletics, halacha and aggada on the Torah, a large complete work, 
from Bereshit until Teruma, [Italy, c. 1700].
Long homiletics full of scholarly, kabbalistic and philosophical content. Manuscript 
dated according to references from books printed c. 1600-1700, including: Birkat 
Shmuel (Frankfurt am Main, 1682); “Tzofnat Pa’aneach Chadash (Frankfurt an der 
Oder, 1694); Ketonet Pasim (Lublin, 1691); “Ma’amarei R’ Berech” (Zera Berech, 
Krakow, 1642); Maharash Algazi (Toldot Adam, Venice, 1605); Leket Yosef, Hamburg 
1688); “That which was written by Rabbi Yechiel Michel of Kalish” (Sha’arei Shamayim, 
Prague, 1675) and other books of homiletics from that time. 
52, [1] leaf, 32cm, most of the leaves have four written columns, in Italian script (Rashi and 
regular script). Good quality paper, good-fair condition, stains and wear.

Opening Price: $2000

267. כתב יד - דרשות בהלכה (חיבור שלם), איטליה שנות הת‘
תרומה,  פרשת  עד  בראשית  מפרשת  וגדול,  שלם  חיבור  התורה,  על  ובאגדה  בהלכה  דרשות  יד  כתב 

[איטליה, אמצע שנות הת‘, 1700 בערך].
דרשות למדניות ארוכות ומלאות תוכן עיוני, קבלי ופילוסופי. תארוך כתה“י לפי המובאות בספר מספרים 
שנדפסו בשנים 1600-1700 בערך, מהם הספרים: ”ברכת שמואל“ (פרנקפורט דמיין, תמ“ב 1682); ”צפנת 
פענח חדש“ (פרנפקורט דאדרה, תנ“ד 1694); ”כתונת פסים“ (לובלין, תנ“א); ”מאמרי ר‘ ברך ז“ל“ (זרע 
ברך, קראקא, ת“ו 1642); מהר“ש אלגאזי (תולדות אדם, ונציה, שס“ה 1605); ”לקט יוסף, המבורג תמ“ח 
1688); ”מה שכתב הרב יחיאל מיכל מק“ק קאליש“ (שערי שמים, פראג, תל“ה 1675) ועוד ספרים אחרים 

מספרי הדרוש של אותה תקופה.
נב, [1] דף, 32 ס“מ, ברוב הדפים כארבע עמודות כתובות, בכתיבה איטלקית (כתיבת רש“י וכתיבה רגילה). נייר 

איכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי.

פתיחה: $2000
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268. דפי כת“י עתיקים (מהמאה ה-15) - ספר הזהר
ספרדי  כת“י  ויקרא.  לספר  הזוהר  מספר  קטעים  כתב-יד,  דפי  שני 
תיארוך  בערך,   1490-1510] ספרד  גירוש  לתקופת  סמוך  עתיק, 

כתה“י לפי סימני המים בנייר].
בהשוואה לשני הדפוסים הראשונים עולה כי בטקסט שלפנינו ישנם 
חילופי נוסח, חלק מגרסאות הקטע שלפנינו שונה מגרסאות דפוס 
(שי“ט- קרימונה  דפוס  לנוסחאות  תואם  אך  (שי“ח-ש“כ)  מנטובה 
ש“כ) וחלקם שונה משניהם. כמו כן ידוע כי כתבי יד של ספר הזוהר 

ששרדו, הם מעטים ונדירים.
מצורף מכתב חוות-דעת ממומחה לכתבי-יד עבריים.

4 עמ‘, כ-26 ס“מ. מצב בינוני, פגיעות בשוליים עם חסרון טקסט.

פתיחה: $750

268. Ancient Manuscript Leaves – Sefer 
HaZohar 
Two manuscript leaves, sections of the Zohar for Sefer 
Vayikra. Ancient Sephardic manuscript, from the period 
of the expulsion from Spain [c. 1490-1510]. The manu-
script is dated according to the water stains on the paper.
In comparison to the first two prints it appears that 
this text has differences in the wording; some versions 
of this section differ from the Mantua print versions 
(1558-1560) but correlate with the Cremona print ver-
sions (1559-1560) and some differ from both. As well, 
he mentions that manuscripts on Sefer HaZohar which 
survived are few and rare. 
Enclosed is a letter by an expert on Hebrew manuscripts.
Four pages, approx. 26cm. Fair condition, defects on mar-
gins with omission to text. 

Opening Price: $750

269. שרידי כתב-יד עתיק – המאה ה-14
שרידי כתב-יד עתיק שהוצאו מגניזת-כריכות. כתיבה בינונית (רש“י) 

קדומה. [ספרד? המאה ה-14?].
יד  בכתב  הוספות  עם  הש“ס,  סוגיות  על  מפתח  מחיבור  קטעים 

אשכנזי עתיק [מהמאה ה-14-15].
מצב  איכותי,  נייר  ס“מ).  (כ-19  משתנה  גודל  דפים.  שרידי  מ-20  למעלה 

גרוע.

פתיחה: $300

269. Remnants of Antique Manuscript – 
14th Century 
Remnants of antique manuscript from a binding ar-
chive. Early medium sized (Rashi) writing. [Spain? 14th 
century?]. 
Sections from composition on Sugiot of the Shas, with 
ancient additions in Ashkenazic handwriting [from the 
14th-15th century]. 
Over twenty remnants of leaves. Various conditions 
(approx. 19cm). High quality paper, poor condition. 

Opening Price: $300

270. שרידי חיבורים בכתב-יד – ספרד, המאה ה- 15
שרידי חיבורים בכתב-יד, שהוצאו מ“גניזת כריכות“. [ספרד, המאה 

ה-15 בערך].
 • דף).  (כ-14  מזוהה  לא  יהודי-פילוסופי  מחיבור  כת“י  שרידי   •
ארבעה דפי כת“י מספר לחם הפנים לר‘ יצחק ן‘ שם טוב, פירוש על 
”מורה נבוכים“ לרמב“ם. • דף כת“י, מתוך חיבור לא מזוהה [בסגנון 
השורשים“  מ“ספר   – כת“י  דף   • בראשית.  פרשת  על  פילוסופי] 

לרד“ק.
כ-20 דף. גודל משתנה. מצב גרוע. חלק מהדפים משוקמים מקצועית.

פתיחה: $250
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270. Manuscript Remnants – Spain, 15th 
Century
Manuscript remnants, removed from a “binding 
geniza”. [Spain, c. 15th century].
• Remnants of manuscript from unidentified Jewish-
philosophic writing (approx. fourteen leaves). • Four 
leaves of the manuscript of Lechem HaPanim by 
Rabbi Yitzchak Ibn Shem Tov, commentary on “Moreh 
Nevuchim” by the Rambam. • Manuscript leaf of 
unidentified writing [philosophical style] on Parashat 
Bereshit. • Manuscript leaf – of “Sefer HaShorashim” 
by the Radak.
Approx. 20 pages. Various sizes. Poor condition. Some 
leaves professionally restored.

Opening Price: $250

271. ספר באר רחובות, זולצבאך, ת“צ – קונטרס הוספות 
בכתב יד

ת“ץ  זולצבאך,  בתורה.  רש“י  דקדוקי  על  ביאור  רחובות,  באר  ספר 
(1730). מהדורה ראשונה.

פטירת  [לאחר   1762 תקכ“ב  בפיורדא,  שנית  לאור  יצא  הספר 

271. Sefer Be’er Rechovot, Sulzbach, 1730 – 
Handwritten Kuntress Hosafot 
Sefer Be’er Rehovot, commentary on Rashi’s grammati-
cal commentaries on the Torah. Sulzbach, 1730. First 
edition.
This book was published a second time in Fürth, 1762 
[after the author, Isaac Auerbach died in 1748]. Second 
edition printed leaf for leaf according to the first edition 
except for ornamental changes and with the addition of 
15 pages of appendices and further commentary on the 
megillot.
This is the first edition of the book, with the addition 
of a full 30-page booklet in flowing Ashkenazi hand-
writing containing appendices and commentary on 
the megillot. The order of the appendices differs from 
the printed version, indicating that it was definitely not 
copied from the printed version, but was written in the 
period of time between the editions, i.e. between 1730-
1762 and possibly this is the author’s own handwriting. 
Fifty-nine leaves. With the addition of the handwritten 
booklet 16 leaves [30 written pages]. 18.5cm. Good-fair 
condition, minor water stains and a few moth holes to last 
leaves. Manuscript in very good condition. Old worn card-
board binding.
Attached: Photocopies of second edition (Fürth 1792) 
for comparison with manuscript.

Opening Price: $600

272. כת“י דפים מספר ”פרשת מרדכי“ לרבי מרדכי הענא 
(ספר שלא נדפס)

של  אוטוגרפי  כת“י  והלכות“,  אגדות   - מרדכי  ”פרשת  ספר  כת“י 
מפתחות,  לספר,  הקדמה  הכולל  הענא.  מרדכי  רבי  הגאון  המחבר 
ילמדנו“).  ”פירוש  חדש“  ”שיר  הכותרות  (עם  החיבור  מתוך  ודפים 

למיטב ידיעתנו הדברים לא נדפסו.
דיין  הרבנים 13806),  אוצר  תקכ“ז,  (נפטר  הענא  מרדכי  רבי  הגאון 
בהמבורג משנת תפ“ז, מחותנו של הגאון יעב“ץ, לאחר שיצא הספר 
כעשרה  חיבר  אייבשיץ.  יהונתן  ברבי  לתמוך  החל  עקרב“  ”עקיצת 
ספרים בכל מקצועות התורה, שרובם לא נדפסו, ראה אודותיו חומר 

מצורף.
בלאי  טוב-בינוני,  מצבים  ס“מ.  כ-20.5  עמודים   8  + ס“מ   31.5 עמ‘   3

בשוליים.

פתיחה: $500

בשנת  שנפטר  אויערבאך“  אייזק  כהר“ר  האלוף  ”המדקדק  המחבר 
תק“ח 1748]. המהדורה השניה נדפסה דף על דף על פי המהדורה 
הראשונה מלבד שינויי העיטורים ובתוספת 15 עמודים של הוספות 

והמשך הפירוש על המגילות.
לפנינו מהדורה ראשונה של הספר, בתוספת מחברת שלמה של 30 
עמודים, כתב יד אשכנזי רהוט של הוספות והפירוש על המגילות. 
לא  שהוא  בוודאי  הרי  הנדפס,  מן  שונה  שהוא  ההוספות  סדר  לפי 
כלומר  ההדפסות,  שבין  בתקופה  נכתב  אלא  הנדפס,  מן  נעתק 
של  ידו  כתב  שהוא  יתכן  ואף   1730-1762 ת“צ-תקכ“ב,  השנים  בין 

המחבר עצמו.
מצב  ס“מ.  כתובים]. 18.5  עמ‘  דף [30  כת“י 16  קונטרס  בתוספת  דף.  נט 
טוב-בינוני, כתמי מים קלים ונקבי עש בודדים בדפים אחרונים. כתב היד 

במצב טוב-מאד. כריכת קרטון ישנה ובלויה.

מצורף: צילומים מהמהדורה השניה (פיורדא תקכ“ב) להשוואה עם 
כתב היד.

פתיחה: $600
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272. Manuscript of “Parashat Mordechai” 
Book by Rabbi Mordechai Hena (Book Not 
Printed)  
Manuscript of “Parashat Mordechai – Aggadot and 
Halachot”, Autographic manuscript by the author, the 
Ga’on Rabbi Mordechai Hena. Includes introduction 
to the book, indexes and leaves from the composition 
(with titles “Shir Chadash”, “Perush Yelamdenu”). To 
the best of our knowledge it was not printed. 
The Ga’on Rabbi Mordechai Hena (passed away in 1767, 
Otzar HaRabbanim 13806), Dayan in Hamburg from 
1727, mechutan of the Ga’on the Ya’avetz. After the book 
“Akitzat Akrav” was published he began supporting 
Rabbi Yehonatan Eibeshitz. Composed of approximate-
ly ten books on all facets of the Torah, most of which 
were not printed. For additional information about him 
see enclosed material. 
Three pages, 31.5cm. + Eight pages, approx. 20.5cm. Good-
fair conditions, wear to margins. 

Opening Price: $500

273. כת“י דרשות - תקס“ג-תקס“ט
שבת- לשבת-שובה,  למועדים,  ואגדה,  בהלכה  דרשות  כתב-יד, 

הגדול, ז‘ אדר ועוד. תקס“ב-תקס“ט (1802-1808). 
העיר  ברבנות  שימש  שכנראה  הדורש,  הרב  של  אוטוגרפית  כתיבה 
[ברוב הקהילות היו הדרשות בשבת-הגדול ובשבת-שובה מתפקידיו 
של רב העיר ולא של ה“מגיד-מישרים“], הכותב מזכיר בתוך הדברים 
פרטים שונים מחיי העיר. בשני מקומות מציין את שם העיר אך לא 
הצלחנו לפענח בבירור [קראבאללי? ניר-אבאללו? קריסנאפאלי?]. 
כ-112 דף כתובים. כ-21 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ונקבי-עש. כריכת 

חצי-קלף חדשה.

פתיחה: $1800

273. Sermon Manuscript – 1802-1808
Manuscript, Halachic and Aggadic sermons for 
Festivals, Shabbat Shuva, Shabbat Hagadol, Moshe 
Rabbeinu’s Yahrzeit and more. 1802-1808.
Autographic writing by the rabbi who delivered the 
sermons, who apparently was the town’s rabbi [most 
communities had sermons during Shabbat Hagadol and 
Shabbat Shuva; the town’s rabbi had to deliver those 
sermons, not the “Maggid Meisharim”], the author 
mentions various details from the town’s daily life. He 
also mentions the name of the town twice but we were 
unable to properly decipher it.
Approx 112 written leaves. Approx. 21cm. Good-fair condi-
tion, stains and moth holes. New, semi-parchment binding.

Opening Price: $1800

274. כתבי יד רבי אהרן פריד אב“ד בוסערמין, תלמיד 
ה“חתם סופר“ - (כולל הספד על המהריא“ץ והאדמורי“ם 

מדעעש ומוויזניץ)
מספר מחברות, חידושי סוגיות ודברי דרוש ואגדה, הגאון רבי אהרן 

פריד אב“ד בוסערמין (הונגריה), תר“מ-תר“ן בערך. 
חידושי סוגיות: ”אשר למדתי על פסח שנת תרמ“א פה בוסערמין“, 
לתקיעת  דרשה  תר“מ“,  הגדול  שבת  הנאה,  כדרך  דשלא  ”בסוגיא 
שופר ר“ה תרנ“א [נדפסה בספרו ”זקן אהרן“ תחת הכותרת ”לר“ה 

שנת תרנ“א שנה שנסתלק“], מכתב בדברי תורה ועוד.
בשנים  ומועדים  הגדול  לשבת  דרשות  הכוללת  דרשות,  מחברת 
מק־ להגאון  שעשיתי  ב“הספד  פותחת  זו  מחברת  תרמ“א-תרנ“א, 
מוויז־ מענדל  ר‘  הקדוש  ולה“ה  דעש  דק“ק  ולהגאון  ללינווארדין 
[הגאון  לפ“ק“,  תרמ“ה  חסד,  עמי  הי“ת  שעשה  יום  למחרת  ניצא, 
רבי אברהם יצחק ווינברגר - המהריא“ץ אב“ד מארגרטן, האדמו“ר 
רבי מנחם מנדל פנט אב“ד דעעש בעל ”שערי צדק“, האדמו“ר רבי 
מנחם מנדל הגר בעל ”צמח צדיק“ - שלשתם נפטרו בראשית שנת 

תרמ“ה 1884].
הגאון רבי אהרן פריד אב“ד בוסערמין (תקע“ג-תרנ“א, החת“ס ות־
למידיו, עמ‘ מה-מו), חתנו ותלמידו של רבי אלעזר לעוו בעל ”שמן 
רוקח“. בשנים תקפ“ח-תקצ“א למד בישיבת ה“חתם סופר“, שהערי־
כו מאד וביקשו לחזור על השיעורים עם בנו הבחור אברהם שמואל 
בנימין (בעל ה“כתב סופר“). מחידושיו נדפסו: שו“ת מהרא“פ, זקן 
אהרן, צל הכסף, אומר לציון, חלת אהרן. חלק מהדברים שבכתה“י 

שלפנינו נדפסו בספר ”זקן אהרן“. 
בין  שנמצאה  עמ‘   24 מחברת   + מכתב   + בכתב-ידו  כתובים  עמ‘  כ-42 

הכתבים ויתכן שהיא מכותב אחר. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי.

פתיחה: $300
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274. Manuscripts by Rabbi Aharon Fried Av 
Beit Din of Hajdúböszörmény, Disciple of 
the Chatam Sofer – (Including Eulogy on 
the Mahariatz, and on the Rebbes of Dej 
and Vizhnitz)
Number of notebooks which contain Chiddushim on 
Sugiot, Drush and Aggadah, by the Ga’on Rabbi Aharon 
Fried Av Beit Din of Hajdúböszörmény (Hungary), c. 
1880-1890. 
Chiddushei Sugiot: “That which I have learned on 
Pesach in the year 1881 in Hajdúböszörmény”, “In the 
Sugia… on Shabbat HaGadol, 1841”, sermon in honor 
of the Shofar blowing on Rosh HaShana, 1891 [printed 
in his book Zkan Aharon under the title “For Rosh 
HaShana 1891, the year of his passing”], letter of Divrei 
Torah, and more. 
Notebooks of sermons, which include sermons for 
Shabbat HaGadol and festivals, delivered between the 
years 1881-1891. The notebook opens with a “Eulogy 
for the Ga’on of Kisvárda and the Ga’on of Dej and the 
holy Rabbi Mendel of Viznitza, the day after G-D has 
showed me kindness, 1885”, [The Ga’on Rabbi Avraham 
Yitzchak Weinberger – The Mahariatz Av Beit Din of 
Margareten, the Rebbe Rabbi Menachem Mendel Panet 
Av Beit Din of Dej, author of Sha’arei Tzedek, the Rebbe 
Rabbi Menachem Mendel Hager author of Tzemach 
Tzadik – all three passed away at the end of 1884].
The Ga’on Rabbi Aharon Fried Av Beit Din of 
Hajdúböszörmény (1813-1891, The Chatam Sofer and 
His Disciples, pages 45-46), son-in-law and disciple of 
Rabbi Eliezer Lev author of Shemen Rokeach. During 
the years 1828-1831 he studied in the yeshiva of the 
Chatam Sofer, who held him in high esteem and asked 
him to repeat the Shiurim with his son, Avraham 
Shmuel Binyamin [author of the Ktav Sofer). Among 
his Chiddushim which were printed: Maharap [Rabbi 
Aharon Fried] Responsa, Zkan Aharon, Tzel HaKesef, 
Omer LeZion, Chalat Aharon. Some of the content of 
this manuscript was printed in the book Zkan Aharon. 
Approx. 42 pages written in his handwriting + letter + 24 
page notebook discovered among the writings, possibly by 
another author. Good-fair condition, stains and wear. 

Opening Price: $300

275. כתב יד רבי ישראל איסר טויבער - תלמיד ה“חתם סופר“
כת“י דרשות וחידושי תורה, מהשנים תרכ“ג-תרנ“ה. עיר-חדש [נייישטאט]. 

כתיבה אוטוגרפית של יומן שנכתב במשך שנים רבות ובו רשימת ראשי הדברים 
שנאמרו בדרשות והספדים, ע“י הגאון רבי יחיאל איסר טויבער, שכיהן חמישים 
שנה כדיין ומגיד בעיר-חדש ובסביבותיה. במקומות רבים נרשמו שמות הישובים 
בהם דרש את הדברים (ע“ח, באסקאוויץ, מעהריש-לעסקאף, טורא-ישן, לובינא, 

ברעזווא, ועוד מקומות רבים).
בין הדברים: דרשות לימי הולדת של הקיר“ה [הקיסר ירום הודו] ”הקיסר פראנץ 

יוסף יר“ה“ בתאריך 18/8.
צווע־ אברהם  ורבי  סאנדץ  אב“ד  הלברשטאם  חיים  רבי  על  תרל“ו  משנת  הספד 
בנר אב“ד קאברסדארף שעלה לירושלים, עם חידושי תורה בשם ה“דברי חיים“ 
בסוגית ”ריחא מילתא“; הספד משנת תרכ“ד על רבי דוד כ“ץ ביסטריץ אב“ד מי־
לכדארף ורבי אלעזר פרוסניץ דיין דק“ק טאפלשאן; הספד על רבי שלמה קלוגר 
בשנת תרכ“ט; הספד על רבי [אברהם] אב“ד באסקאוויץ והמדינה. ועוד הספדים.

(תקפ“ג-תרס“ד,  טויבער,  איסר  ישראל  רבי  הגאון 
למשפחת  בן  ערה-רעו),  עמ‘  ותלמידיו  החת“ס 
רבני גלאנטא, מגיל 13 למד בישיבתו של ה“חתם 
חתן  במאקאווא,  שלמה“  ה“יריעות  ואצל  סופר“ 
רבי שלמה ליב קניג דיין בעיר-חדש, ומשנת תרי“ב 
”אזרח  הספרים  מחבר  בעיר.  ומגיד  לדיין  נתמנה 

רענן“ ו“מקור ישראל“. 
כ-158 עמודים כתובים בצפיפות. 19.5 ס“מ. מצב טוב, 

כתמים קלים ובלאי. לא כרוך.

עם  ומשתנה  הולך  המחבר  הגאון  של  כתב-ידו 
השנים, עד שבשנת תרנ“ה נכתבו הדברים בכתב-
אלול  בחודש  נכתב  האחרון  [המאמר  רועד.  יד 
נותרו  ואילך  ומכאן  במיוחד  רועד  בכת“י  תרנ“ה 

עשרות דפים נוספים ריקים]. 

פתיחה: $1200
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275. Manuscript by Rabbi Yisrael Isser 
Tauber – Disciple of the Chatam Sofer 
Manuscripts of sermons and Chiddushei Torah, 1863-
1895. Ir-Chadash [Neustadt]. 
Autographic writing of a journal which was written 
over a span of many years containing summaries of 
sermons and eulogies, by Rabbi Yechiel Isser Tauber, 
who served as Dayan and Maggid in Ir-Chadash and its 
vicinity for fifty years. The names of the settlements in 
which he delivered the sermons appear throughout the 
journal (Ir-Chadash, Boskovice, Mehrish-Leskof, Old 
Tura, Lubina, Brezova and many other places). 
Includes: Sermons for birthday of the majestic emperor 
“Caesar Franz Joseph” on August 8th. 
Eulogy from 1864 on Rabbi David Katz Bistritz Av Beit 
Din of Milchdorf and Rabbi Eliezer Prosnitz Dayan in 
Tapalshan; eulogy on Rabbi Pesach Frankel who served 
as Halachic authority in Ir-Chadash and in the adjacent 
settlements; eulogy on Rabbi Shlomo Kluger in 1869; 
eulogy from 1876 on Rabbi Chaim Halberstam Av 
Beit Din of Nowy Sącz and Rabbi Avraham Zwebner Av 
Beit Din of Kobersdorf who immigrated to Jerusalem; 
includes Chiddushei Torah in the name of the Divrei 
Chaim regarding the Sugia “Reicha Milta”; eulogy on 
Rabbi [Avraham] Av Beit Din of Boskovice and the state. 
The Ga’on Rabbi Yisrael Isser Tauber (1823-1904, The 
Chatam Sofer and His Disciples, pages 275-276), son of 
rabbinical family in Galanta. From age 13 studied in the 
yeshiva of the Chatam Sofer and by the Yeriot Shlomo 
in Mako, son-in-law of Rabbi Shlomo Leib Koenig in 
Ir-Chadash, and from 1852 was appointed Dayan and 
Maggid in the city. Authored the books Ezrach Ra’anan 
and Mekor Yisrael. 
Approx. 158 pages in crowded writing. 19.5cm. Good con-
dition, minor stains and wear. Unbound. 
The author’s handwriting varies throughout the years, 
until 1895 where his writings were written in shaky and 
unsteady handwriting. [The last article was written in 
the month of Elul 1895 in extremely unsteady handwrit-
ing and from there on dozens of leaves remained blank]. 

Opening Price: $1200

276. Manuscript by Rabbi Yirmiyahu Loewe 
Av Beit Din of Uhely
Manuscript, sermon for the Shabbat HaGadol, by 
Gaon Rabbi Yirmiyahu Loewe. Uhely (Sátoraljaújhely, 
Hungary), 1870.
“Sermon I gave for the Shabbat Ha-Gadol of year 
1870 in front of the congregation of Uhely”, eloquent 
style typical of the rest of the author’s writings, author’s 
autographic writing. Famous Gaon Rabbi Yirmiyahu 
Loewe (1811-1874), son of the “Sha’arei Torah”, one of 
the leading Geonim of Hungary, lived in the generation 
of the “Ketav Sofer”, served in the rabbinate of Werboy 
and Sátoraljaújhely. Authored the “Divrei Yirmiyahu” 
on Maimonides, the Talmud, Sugyot-related novellae 
and sermons.
Ten written pages, 24.5cm. High quality paper, good con-
dition. Cloth binding.

Opening Price: $750

276. כתב יד רבי ירמיהו לעוו אב“ד אוהעל
כתב-יד, דרשה לשבת הגדול, מהגאון רבי ירמיהו לעוו. אוהעל (הונ־

גריה), תר“ל (1870).
סגנון  אוהעל“,  בק“ק  תר“ל  שנת  הגדול  בשבת  אמרתי  אשר  ”דרוש 
המחבר.  של  אוטוגרפית  בכתיבה  כתביו,  לשאר  האופייני  מליצי 
הגאון הנודע רבי ירמיהו לעוו (תקע“א-תרל“ד), בן ה“שערי תורה“, 
מגדולי גאוני הונגריה בדורו של ה“כתב סופר“, כיהן ברבנות ווערבוי 
חידושי  ש“ס,  הרמב“ם,  על  ירמיהו“  הספרים ”דברי  ואוהעל. מחבר 

סוגיות ודרשות. 
10 עמ‘ כתובים, 24.5 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב. כריכת בד.

פתיחה: $750

277. כת“י ”נחלת צבי“ - רבי צבי הירש קראכמאל
הירש  צבי  רבי  משפט,  חושן  על  חידושים   - צבי“  ”נחלת  יד,  כתב 
[קרא]כמאל. [גליציה, שנת תר“ך בערך]. חיבור עם דף שער. הכותב 
 .“--- שלום  ”במהור“ר  חותם  אחד  במקום  רבים,  במקומות  חותם 
הרב  מו“ר  לפני  זאת  ”ואמרתי  כותב  הוא  מהחידושים  אחד  בסוף 
החריף המפורסים... מו“ה משה יעקב דעמביטצער וקיבל זאת ממני 
קראקא,  מדייני  דמביצר  יעקב  משה  רבי  יפות“ [הגאון  פנים  בסבר 

תקע“ט-תרכ“ג, בעל ”מימי הדעת“, לבוב תרכ“ו]. 
כ-32 עמ‘ כתובים, 18 ס“מ. מצב טוב-בינוני, נייר יבש, עם פגיעות קלות.

פתיחה: $200
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278. Collection of Manuscripts (Hungary) 
Large collection of various manuscripts, single leaves 
and pamphlets, from various authors and various pe-
riods [majority from Hungary and its surroundings. 
18th-20th century]. 
Chidushei Sugiot and Chidushei Shas, homiletics and 
Chidushim on the Torah, letters and more. 
Among the manuscripts: • Letter journal (written by 
disciple of the “Chatam Sofer” – contains copy of letter 
which he wrote endorsing disciple of the Chatam Sofer 
to the rabbinate, written just prior to the last Sukkot 
of his rabbi’s life, 1839). • Letter from 1848 to Rabbi 
Moshe Shiffman Av Beit Din of Miskovice (disciple of 
the “Chatam Sofer”). • Title page for Chidushei Sugiot 
signed by Rabbi Avraham Binyamin [Revhon] Mergen, 
disciple of the Chatam Sofer in the Pressburg Yeshiva 
and Rabbi Yechezkel Panet in the Nitra Yeshiva [ap-
parently some of the Chidushei Sugiot are in his hand-
writing as well]. • Chidushei Torah leaf written during 
the lifetime of Rabbi Ephraim Zalman Margaliot con-
taining matters which the writer discussed with him. 
• Chidushei Torah on the Shas, part of a composition 
with a preface [written in the early 20th century by a 
Torah scholar who was apparently from Mukachevo]. 
• Additional important manuscripts which were not 
thoroughly examined. 
Over eighty leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

277. Nachalat Tzvi Manuscript – Rabbi 
Tzvi Hirsch Krachmal 
Nachalat Tzvi manuscript – Chiddushim on Choshen 
Mishpat, Rabbi Tzvi Hirsch [Kra]chmal. [Galicia, c. 
1860]. Composition includes title page. Signature of 
author throughout manuscript, in one place signs “son 
of Rabbi Shalom ---“. At end of one of the Chiddushim 
he writes “I have expressed this before my rabbi and 
mentor, the famous and astute rabbi… Rabbi Moshe 
Ya’akov Dembitzer and he graciously accepted it” 
[the Ga’on Rabbi Moshe Ya’akov Dembitzer was among 
the Dayanim of Krakow, 1819-1863, author of Meimei 
HaDa’at, Lvov 1866].
Approx. 32 written pages, 18cm. Good-fair condition, dry 
paper, with slight damages. 

Opening Price: $200

278. אוסף כתבי-יד (הונגריה)
אוסף גדול של כתבי-יד שונים, דפים בודדים וקונטרסים, מכותבים 
הת‘- שנות  וסביבותיה.  מהונגריה  [רובם  שונות,  ומתקופות  שונים 

ת“ר, המאה ה-18-20].
התורה,  על  וחידושים  דרושים  ש“ס,  וחידושי  סוגיות  חידושי 

מכתבים ועוד.
סופר“  ה“חתם  תלמיד  ע“י  (נכתב  מכתבים  יומן   • הדברים:  בין 
רבנו  לתלמיד  רבנות  בדבר  להשתדל  שכתב  מכתב  בו  מועתק   -
”רשכבה“ג... נ“י“, שנכתב בערב חג הסוכות האחרון לחיי רבו, שנת 
אב“ד  שיפמאן  משה  רבי  אל  תר“ח,  משנת  מכתב   •  .(1839 ת“ר 
סוגיות  לחידושי  שער  דף   • סופר“).  ה“חתם  (תלמיד  מיסקאוויטץ 
החת“ס  תלמיד  מיערגין,  [רעבהון]  בנימין  אברהם  רבי  בחתימת 
שגם  [כנראה  נייטרא  בישיבת  פאנעט  יחזקאל  ורבי  פ“ב  בישיבת 
חלק מחידושי הסוגיות הם בכתב-ידו]. • דף חידושי תורה שנכתב 
בחיי רבי אפרים זלמן מרגליות ובו מובא דברים שדן עמו הכותב. • 
חידושי תורה על הש“ס חלק מחיבור עם הקדמה [נכתבו בראשית 
כת“י   • במונקאטש].  כנראה  שישב  תלמיד-חכם  ע“י  ה-20  המאה 

חשובים נוספים שלא נבדקו לעומקם.
למעלה מ-80 דף, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

278
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279. Leaf Handwritten by Admor Rabbi 
Yitzchak Yehuda Yechiel of Komarna 
– an Excerpt from his Book “Heichal 
HaBracha”
Handwritten leaf, with an excerpt of the “Heichal 
HaBracha” essay on Bamidbar (Parashiot BeHa’alotecha, 
Shlach), by Admor Rabbi Yitzchak Isaac of Komarna.
Admor Rabbi Yitzchak Isaac Yehuda Yechiel (Safrin) Av 
Beit Din of Komarna (1806-1874), holy sage, nephew and 
prominent disciple of Admor Rabbi Zvi of Ziditchov. 
Loved by Chasidic leaders such as the “Chozeh [Seer] of 
Lublin” (who was also his matchmaker), the Apta Rebbe, 
Rabbi Moshe Zvi of Savaran, his uncle Rabbi Moshe of 
Sambir, Rabbi Yisrael of Ruzhin and more. Authored 
numerous Chassidut and Kabbalah books as well as the 
“Heichal HaBracha” commentaries on the Pentateuch 
based on the esoteric teachings of the Ari and the Ba’al 
Shem Tov. The “Heichal HaBracha” Pentateuch volumes 
are among the basic books of Chassidic philosophy. 
They were appreciated by Admors from all courts (Beit 
Ziditchov, the “Divrei Chaim” and his descendants, the 
Lubavitcher Rashab and more) who highly valued the 
level of holiness held in those esoteric commentaries.
Excerpt from a large leaf, 8x10cm approx. Fair condition, 
tears and wrinkles. Comes in a luxurious binding, with a 
photocopy from the print, for comparison. 

Opening Price: $1000

279. דף כתב-יד קודש מהאדמו“ר רבי יצחק יהודה יחיאל 
מקומרנא - קטע מספרו ”היכל הברכה“

במדבר  לחומש  הברכה“  ”היכל  מחיבור  קטע  קודש,  כתב-יד  דף 
(מפרשיות בהעלותך שלח), מהאדמו“ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא.

דק“ק  אב“ד  (סאפרין)  יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו“ר 
המובהק  ותלמידו  בן-אחיו  קדוש-עליון,  (תקס“ו-תרל“ד),  קאמרנא 
החסידות:  גדולי  על  היה  חביב  מזידיטשוב.  צבי  רבי  האדמו“ר  של 
צבי  משה  רבי  מאפטא,  הרב  שדכנו),  אף  (שהיה  מלובלין“  ”החוזה 
מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי ישראל מרוזין ועוד. מחבר 
חמשה  על  הברכה“  ”היכל  ופירושי  רבים  וקבלה  חסידות  ספרי 
”היכל  חומשי  הבעש“ט.  ורבינו  האר“י  סודות  פי  על  תורה,  חומשי 
הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות  של  היסוד  מספרי  הנם  הברכה“ 
חביבות מיוחדת היתה להם אצל אדמו“רים מכל החוגים (בית זידי־
טשוב, ה“דברי חיים“ וצאצאיו, הרש“ב מליובוויטש ועוד) ששיבחו 

את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו. 
קטע מתוך דף גדול, גודל כ-8X10 ס“מ. מצב בינוני, קרעים וקמטים. נתון 

בכריכה מהודרת, עם דף צילום מהנדפס, להשוואה.

פתיחה: $1000

280. דף כתב-יד קדשו של האדמו“ר רבי יהודה ליב אשלג
קבלה,  בעניני  אשלג,  ליב  יהודה  רבי  המקובל  של  קדשו  בכת“י  דף 
מספרו  ט“ז  שיעור  תוכן  על  והתבוננות  לחזרה  מעמיקות  שאלות 
עשיה].  יצירה,  [בריאה,  בי“ע  בעניני  הספירות“  עשרת  ”תלמוד 

השאלות שונות מהשאלות שנדפסו בספר ויתכן כי לא נדפסו.
ולמדן,  גאון  (תרמ“ה-תשט“ו),  אשלג  ליב  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון 
לירו־ עלה  וורשה,  בעיר  ברבנות  כיהן  אלוקי.  מקובל  וטהור,  קדוש 
שלים תרפ“ב, בה הקים את ישיבת ”עיטור רבנים“ ללימודי הנגלה, 
נבחרים.  אברכים  לפני  מוסר  שהיה  בקבלה,  הרבים  שיעוריו  מלבד 
וכיהן  וחסידים  תלמידים  של  גדולה  קבוצה  סביבו  התלכדו  לימים 
הכותרת  כשגולת  בקבלה,  ספרים  לאור  והוציא  חיבר  באדמו“רות. 

חיבורו הגדול פירוש ה“סולם“ על ספר הזוהר.
2 עמ‘, 28 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגיעה בשוליים במקום הסיכות.

פתיחה: $1000

280. Handwritten Leaf by Rabbi Yehuda 
Leib Ashlag 
Leaf in the handwriting of the Kabbalist Rabbi Yehuda 
Leib Ashlag, on matters of Kabbalah, profound ques-
tions for revision and contemplation on the content of 
lesson sixteen of his book “Talmud Aseret HaSefirot” 
pertaining to matters of creation, formation, and action. 
The questions differ from the questions printed in the 
book and it is possible that they were not printed. 
The holy Ga’on Rabbi Yehuda Leib Ashlag (1885-1955), 
genius and erudite scholar, holy divine Kabbalist. 
Served in the rabbinate of the city of Warsaw, immi-
grated to Jerusalem in 1922, where he established the 
“Itur Rabbanim” Yeshiva for the study of the revealed 
Torah, aside from his many classes in Kabbalah which 
he delivered to select students. Eventually, a large group 
of students and Chassidim were drawn to him and he 
served in the leadership. Composed and published 
books about Kabbalah, the masterpiece being his com-
mentary “Sulam” on the Zohar. 
Two pages, 28cm. Good-fair condition, damage to margins 
in stapled area. 

Opening Price: $1000

279
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281. Manuscript of Novellae by the Rebbe, 
Author of Avnei Nezer of Sochaczew. 
Manuscript, novellae of various Torah and halachic 
topics, by the author of Avnei Nezer of Sochaczew. Some 
of the novellae in this manuscript were later printed in 
the Avnei Nezer and Eglei Tal responsa. Copy in hand-
writing of his disciple Rabbi Avraham Abba Frankel of 
Schedlitz (1872-1961), who in his youth studied in the 
Rebbe’s yeshiva – see attached material about him, and 
the book B’Ohalei Tzaddikim by his son. 
Rabbi Avraham Bornsztain, the first Rebbe of 
Sochaczew (1839-1890), a leading Torah genius and 
tzaddik in his generation. Son-in-law of Rabbi Mendeli 
of Kotzk. Served concurrently as Rebbe of thousands of 
Chassidim and as Rosh Yeshiva where he taught his dis-
ciples his special scholarly method [as he writes in the 
introduction to his books that he received his method of 
studying from his mechutan Rebbe Mendeli of Kotzk]. 
Many of Poland’s brilliant Torah scholars were his close 
disciples (the Chelkat Yo’av, Rabbi Aryeh Zvi Frummer, 
the Gaon of Kozieglowy, Rabbi Avraham Weinberg, 
author of Reshit Bikurim etc.). His books, Eglei Tal on 
the laws of Shabbat and the five volumes of the Avnei 
Nezer responsa are basic books of the Torah world. Not 
all his novellae were printed; some survived only in 
disciples’ copies from various times. 
More than 100 written pages. Approx. 32cm. Good-fair 
condition, stains and few moth damages. Detached leaves. 
Original leather binding, damaged without spine.

Opening Price: $1200

282. Manuscript - Testimony Collection 
and its Laws
Manuscript leaves [Ashkenazi from Poland-Russia, end 
of 19th century]. 
First section is testimony collection of Kiddushin per-
formed at night before two witnesses with a “Grivne” 
coin [= outdated Russian coin].
Second section includes 4 pages of responsum about the 
laws of the trustworthiness of witnesses.
Eight pages. 21cm. Good condition.

Opening Price: $250

281. כתב-יד חידושי האדמו“ר בעל ”אבני נזר“ מסוכוטשוב
כתב-יד, חידושי תורה בסוגיות שונות ובהלכה, מחידושי בעל ”אבני 
אח“כ  נדפסו  שלפנינו  שבכת“י  חלק מהחידושים  נזר“ מסוכוטשוב. 
בשו“ת ”אבני נזר“ וב“אגלי טל“. העתקה בכת“י תלמידו רבי אברהם 
כשנ־ למד  שבבחרותו  (תרל“ב-תשכ“א),  משעדליץ  פרענקיל  אבא 
תיים בישיבת האדמו“ר – ראה אודותיו חומר מצורף, ובספר ”באהלי 

צדיקים“ מבנו.
הגאון הקדוש רבי אברהם בורנשטיין – האדמו“ר הראשון מסוכוט־
שוב (תקצ“ט-תר“ע), מגדולי גאוני וצדיקי דורו. חתנו של האדמו“ר 
גם  כיהן  חסידים,  לאלפי  כאדמו“ר  כהונתו  עם  מקוצק.  מנדלי  רבי 
המיוחדת  הלמדנית  שיטתו  את  לתלמידיו  הנחיל  בה  ישיבה  כראש 
הלימוד  דרך  את  קיבל  לספריו,  בהקדמתו  כותב  שהוא  [שכפי 
מתלמידיו  היו  פולין  מגאוני  רבים  מקוצק].  מנדלי  רבי  מחותנו 

282. כת“י גבית עדות ודיני עדות 
דפים בכתב יד [אשכנזי מפולין-רוסיה, המתאים לסוף המאה ה- 19].
הקטע הראשון גבית עדות על קידושין שנעשו בחשכת הלילה בפני 
ברוסיה].  בשימוש  שהיה  [=מטבע  ”גריוונע“  מטבע  עם  עדים  שני 

הקטע השני מכיל 4 עמודים, מתוך תשובה על דיני נאמנות עדים. 
8 עמ‘. 21 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

המובהקים (ה“חלקת יואב“, רבי אריה צבי פרומר הגאון מקוזיגלוב, 
רבי אברהם וינברג בעל ”ראשית ביכורים“ ועוד). ספריו ”אגלי טל“ 
על דיני שבת וחמשת חלקי שו“ת ”אבני נזר“ הינם מספרי היסוד של 
וחלקם  לדפוס,  להגיע  זכו  חידושיו  כל  לא  וההוראה.  התורה  עולם 

שרד רק בהעתקות תלמידים מתקופות שונות.
למעלה מ-100 עמודים כתובים. כ-32 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ומעט 

פגעי עש. דפים מנותקים. כריכת עור מקורית, פגומה וללא שדרה.

פתיחה: $1200
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283. דפי כת“י משפחת הרב ירושלימסקי / ספר שירת 
משה

ועוד.  דרוש  רשימות  פרקי-אבות,  על  פירושים  כתבי-יד,  אוסף   •
רבי  הנודע  הגאון  של  מספרייתו  משה“,  ”שירת  ספר  בתוך  נמצאו 

משה נחום ירושלימסקי אב“ד קיעלץ (תרט“ו-תרע“ו). 
• ספר שירת משה, ביאור על שיר השירים, מאת רבי משה ווילענ־
ציק. ווארשא, (תרנ“ז) 1897. רישום חתום משנת תר“ע, של בנו רבי 

”בנימין ירושלימסקי“.
9 דף, גודל ומצב משתנים + ספר במצב טוב מאד.

פתיחה: $200

283. Manuscript Leaves of the Family of 
Rabbi Yerushalimsky / Shirat Moshe
• Collection of manuscripts, commentary on Pirkei 
Avot, homiletic inscriptions etc. Found inside the book 
“Shirat Moshe”, from the library of the renowned Torah 
scholar Rabbi Moshe Nachum Yerushalimsky Av Beit 
Din of Kielce (1855-1916).
• Shirat Moshe, commentary on Shir HaShirim, by 
Rabbi Moshe Wilentzik. Warsaw, 1897. A signed 
inscription from 1910, of his son Rabbi “Binyamin 
Yerushalimsky”.
Nine leaves, various sizes and conditions + book in very 
good condition.

Opening Price: $200

284. כתב יד תשובה בהלכות עגונות לאחר השואה - רבי 
אברהם פרינס אב“ד גרונינגן

כתב-יד, תשובה הלכתית בעניני אבן-העזר, על עגונה שבעלה נעלם 
 1948 תש“ח  [גרונינגן?,  פרינס“.  יוסף  בן  ”אברהם  חתום  בשואה. 

בערך]. 
רבי אברהם פרינס, מרבני הולנד. לאחר השואה כיהן כרב ראשי של 
בית  והקים  החמישים  בשנות  לארץ  עלה  והגליל.  גרונינגן  קהילת 

כנסת וקהילה בעיר רחובות.
10 עמודים, 34 ס“מ. מצב טוב, נתונים בכריכה. 

פתיחה: $200

284. Handwritten Responsum on the Laws 
of Agunot After the Holocaust – Rabbi 
Avraham Prince Av Beit Din of Groningen
Manuscript, halachic responsum on topics of Even 
HaEzer, concerning an agunah whose husband disap-
peared during the Holocaust. Signed “Avraham ben 
Yosef Prince”. [Groningen?, c. 1948].
Rabbi Avraham Prince, a Dutch rabbi. After the 
Holocaust, served as Chief Rabbi of the Groningen 
community and its surroundings. Immigrated to Israel 
in the 50s and established a Beit Knesset and commu-
nity in the city of Rehovot.
Ten pages, 34cm. Good condition, in cover.

Opening Price: $200

285. מכתבי תשובות הלכתיות בדיני זרעים - מהגאון רבי 
יוסף דינקליס

שתי תשובות הלכתיות ארוכות, בכת“י וחתימת הגאון רבי יוסף הלוי 
ירושלים  במנהג  דנה  תרח“ץ (1938)  משנת  אחת  תשובה  דינקליס. 
שנת  מראשית  שביעית  קדושת  לנהוג  ואתרוגים  בתפוזים  לחשוש 
דברי  על  להשיג  ארוך  קונטרס  היא  השניה  התשובה  השמיטה. 
בעפרון  הערות  עם  ספר?]  או  מאמר  על  [תגובה  המכתב  מקבל 
בכת“י המקבל. בהמשך המכתב הוא דן בעניני שביעית ומביא מכתב 
תשובה שקיבל ”מהגאון מהר“י ראזין שליט“א אבד“ק דווינסק בענין 
מתנות עניים“ [מכתב זה נכתב לפני תרצ“ו, שכן הגאון מרוגאצ‘וב 

נפטר באדר תרצ“ו].
תלמידי  מגדולי  (תרנ“ד-תשל“ו),  דינקליס  הלוי  יוסף  רבי  הגאון 
מפוניבז‘,  איצל‘ה  רבי  הגאונים  של  תלמידם  שעבר,  בדור  החכמים 
רבי ברוך בער ליבוביץ ורבי חיים עוזר. לאחר נישואיו למד ב“כולל 
עם  יחד  תרפ“ה  בשנת  ישראל  לארץ  ועלה  בסלבודקה,  קובנא“ 
בישיבת  תלמודו  וקבע  לבני-ברק  עבר  זקנתו  לעת  חברון.  ישיבת 
פוניבז‘ ובכולל ”חזון איש“. גאון וקדוש, יגע בעיון רב בתורה-לשמה 
זרעים  סדרי  על  הנודעים  עשרות-ספריו  את  לאור  הוציא  ימיו,  כל 
וטהרות: ”אמונת יוסף“, ”דעת יוסף“ ועוד. (נודע בגודל קדושתו וכח 

ברכותיו - ראה חומר מצורף). 
19 עמ‘ כתובים, גודל משתנה, מצב טוב, קמטים.

פתיחה: $200

285. Halachic Responsa on Laws of Zera’im 
– By Rabbi Yosef Dinkalis
Two lengthy Halachic responsa, in the handwriting and 
signature of Rabbi Yosef HaLevi Dinkalis. One respon-
sum from the year 1938 discusses the Jerusalem custom 
of maintaining Kedushat Shvi’it from the beginning of 
the Shmitta year for oranges and citrons. The second 
responsum is a lengthy pamphlet criticising the claims of 
the recipient of the letter [response to article or book?] 
with handwritten penciled comments by recipient. The 
continuation of the letter discusses matters of Shmitta and 
presents a response letter which he received from “Rabbi 
Yosef Razin Av Beit Din of Dvinsk regarding giving char-
ity to the poor” [this letter was written prior to 1936 since 
the Ga’on of Rogochov passed away in Adar 1936]. 
The Ga’on Rabbi Yosef HaLevi Dinkalis (1894-1976), 
among the greatest Torah scholars in the previous 
generation, disciple of Rabbi Itzele of Ponevezh, Rabbi 
Baruch Ber Leibovitz and Rabbi Chaim Ozer. After his 
marriage studied in the “Kovna Kollel” in Slobodka, 
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and immigrated to Eretz Israel in 1925 together with the 
Chevron Yeshiva. In his old age moved to Bnei Brak and 
studied in the Ponevezh Yeshiva and in the “Chazon Ish 
Kollel”. Holy genius, studied Torah in depth his entire 
life, published dozens of his well-known books on Sidrei 
Zera’im and Taharot: “Emunat Yosef”, “Da’at Yosef” 
and others. (Known for his holiness and power of bless-
ing – see attached material). 
Nineteen written pages, various sizes, good condition, 
creases. 

Opening Price: $200

286. כתב יד הרב בצלאל זולטי
בצלאל  הרב  בחו“ל“,  ארצות  כיבוש  ”בענין  תורה  חידושי  כתב-יד, 
זולטי. ירושלים, [תש“ל בערך]. המאמר נדפס בספר הזכרון ”לדוד 

עד עולם“ שנדפס בשנת תשל“ב לזכר החייל דוד לנדאו הי“ד.
התורה  מגדולי  (תר“פ-תשמ“ג),  זולטי  בצלאל  יעקב  רבי  הגאון 
הנודעים, כיהן כחבר בית הדין הגדול ומונה ע“י גדולי התורה לרבה 

הראשי של ירושלים. מחבר הספרים ”משנת יעב“ץ“.
14 דף, בכתיבה אוטוגרפית עם מחיקות ותיקונים. גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200

286. Manuscript by Rabbi Bezalel Zolti
Manuscipts, Chiddushei Torah concerning “The 
Conquest of Countries Abroad”, Rabbi Bezalel Zolti. 
Jerusalem, [c. 1970]. The article was printed in the 
book “LeDavid Ad Olam” which was printed in 1972 in 
memory of the soldier David Landau. 
The Ga’on Rabbi Bezalel Zolti (1920-1983), among the 
known Torah giants, served as member of the great Beit 
Din and was appointed as Chief Rabbi of Jerusalem by 
the Torah leaders. Authored the book “Mishnat Ya’abetz”. 
Fourteen leaves, autographic writing with erasures and 
corrections. Various sizes, good condition.

Opening Price: $200

287. כת“י ”ליקוטים מספר מגן וצינה“ - לרבי יצחק אייזיק 
חבר

כתב-יד, ”ליקוטים מספר מגן וצינה“, כת“י אשכנזי-ליטאי, האופייני 
לתקופת המחבר (אמצע המאה ה-19). 

- ספר מגן וצינה על אמיתות ספר הזוהר [נגד הספר ”ארי נוהם“], 
חובר ע“י הגאון המקובל רבי יצחק אייזיק חבר עפ“י רבותיו תלמידי 
לפנינו   .(1855) תרט“ו  בשנת  באנונימיות  ונדפס  מווילנא  הגר“א 
רבי  דברי  של  הקבלי  מהתוכן  מקוצרת  העתקה  שהוא  חדש  חיבור 

יצחק אייזיק חבר, בחיבורו ”מגן וצינה“. 
26 עמ‘, כ-23.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים בשולי הדפים. כריכת בד.

פתיחה: $250

287. “Likutim MeSefer Magen VeTzina 
Manuscript” – By Rabbi Yitzchak Eizik 
Chaver 
Manuscript, “Likutim MeSefer Magen VeTzina”, 
Lithuanian-Ashkenazi handwriting, typical of the 
period of the author (mid-19th century). 
- Sefer Magen VeTzina on the authenticity of the Zohar 
[in opposition to the book “Ari Nohem”], composed 
by the Kabbalist Rabbi Yitzchak Eizik Chaver based 
on his rabbis, disciples of the Vilna Ga’on and printed 
anonymously in the year 1855. This book is a new com-
position which is a shortened copy of the Kabbalistic 
writings of Rabbi Yitzchak Eizik Chaver, in his com-
position “Magen VeTzina”.
Twenty-six pages, approx. 23.5cm. Good condition, stains 
on leaf margins. Cloth binding. 

Opening Price: $250
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288. כת“י על התורה – מחידושי רבי מנחם כ“ץ פרוסטיץ 
אב“ד צהלים, תרל“ו

כתב-יד, דרשות וליקוטים על התורה ותנ“ך [הונגריה, תרל“ו בערך].
בתוך הדברים מובאים דברי רבותיו: ”ונראה לאמ“ו נ“י ליישב“, ”ח“ת 
נ“י על סדר חיי שרה... שנת תרל“ו“ וליקוטים מדברי  מאת אדמ“ו 
”הגאון צבי חריף“, ”הגאון אליעזר ליפמאן אב“ד סערעדהעל“. בדף 
מהג‘  ”ח“ת  גם  ובהן  שונות  מתקופות  וחתימות  רשימות  הכריכה 
מחידושי  הם  שהדברים  כנראה  שליט“א“.  צעהלים  אבד“ק  אדמ“ו 
רבי מנחם כ“ץ פרוסטיץ (תקנ“ה-תרנ“א) תלמיד ה“חתם סופר“ או 
חידושי חתנו ממלא-מקומו רבי דוד פרידמאן (תרי“א-תרס“ו) - ראה 
יותר  מאוחרות  חתימות  וחכמיה“.  צעהלים  בספר ”קהילת  אודותם 

של נכדם רבי ”מרדכי מאיר פריעדמאנן“.
כ-37 עמ‘ כתובים, כ-21 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות בלאי קלות בשולי 

הדפים.

פתיחה: $250

288. Torah Manuscript – From the 
Novellae of Rabbi Menachem Katz 
Prostits Av Beit Din of Tzehelim, 1876
Manuscript, Torah and Biblical sermons and compila-
tions [Hungary, c.1876].
The author mentions his rabbis’ teachings in the manu-
script: “…year 1876” and “compilations from the teach-
ings of “Gaon Zvi Harif”, “Gaon Eliezer Lipman Av Beit 
Din of Seredahel”. Captions and signatures from vari-
ous times appear on the binding, “signature by Gaon 
Admor Av Beit Din of Tzehelim”. 
The teachings may come from novellae authored by 
Rabbi Menachem Katz Prostits (1795-1891), disciple of 
the “Chatam Sofer” or from his son-in-law and successor 
Rabbi David Friedman (1851-1906) - more about him in 
“Kehilat Tzehelim VeChachmeha” [“The Community 
of Tzehelim and its Sages”]. Later signatures from their 
grandson Rabbi “Mordechai Meir Friedman”. 
Approx. thirty-seven written pages. 21cm approx. Good-
fair condition, slight wear damage on the leaves’ edge.

Opening Price: $250

289. כתב יד על התורה - מחבר לא ידוע
כתיבה  ומגילות.  הפטרות  התורה,  על  וחידושים  פירושים  כתב-יד, 

אשכנזית, מחבר לא-ידוע. שנות הת“ר-תר“י בערך.
חיבור שלם מבראשית עד סוף דברים, מגילת איכה ומגילת אסתר. 
קו־ דברים  ספר  בסוף  מהדורות.  בשתי  כתובים  מהפרושים  חלק 
נותן  לאל  שבח  תורה,  חומשי  חמשה  פירושי  ונשלמו  ”תמו  לופון: 

תורה, והוא יהיה לנו עוז ואורה“. 
מצב  מנותקים.  וקונטרסים  דפים  ולבן,  ירקרק  נייר  ס“מ.  כ-21  דף,  כ-170 

משתנה, רוב הדפים במצב טוב-בינוני. לא כרוך.

פתיחה: $2000

289. Biblical Manuscript – Unknown 
Author
Manuscript, Biblical commentaries and novellae, 
Haftarot and Megillot. Ashkenazi writing, unknown 
author. C. 1840s-1850s. 
Complete essay from Bereshit to the end of Devarim, 
Megillat Eicha and Megillat Esther. Some of the com-
mentaries are written in two versions. Colophon at the 
end of Devarim: “Commentaries on the Pentateuch 
are now completed, praise to Hashem for giving the 
Torah, and He shall be our strength and beacon”.
Approx. 170 leaves, 21cm approx. 
Greenish and white paper, detached 
leaves and booklets. Various condi-
tions, most leaves are in good-fair 
condition. Unbound.

Opening Price: $2000
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290. Manuscript, Commentary on Passover Haggadah
Manuscript, complete essay on the Passover Haggadah. Autographic writing by the 
Rabbi author with additions, deletions and corrections. [Russia-Poland, c. 1830s].
Homily based essay, with references from the Zohar and Haggadah commentators. 
The manuscript and paper are typical of the 1820-1850s. Handwritten inscription on 
the first page: “this booklet is [a compilation] of novellae by -- the eldest, best known 
Torah scholars, nobleman [Yitzchak?]”. Additional caption from the city of Blaszki [near 
Kalisz, Poland]. 
Stamped by Rabbi David Halberstam, Rabbinical Committee of Sosnowiec and the sur-
rounding region [Gaon Rabbi David Halberstam (1895-1942) of the Sosnowiec Rabbis 
(Poland), son of Admor Rabbi Sinai of Zemigrad and son in law of Admor author of the 
“Knesset Yechezkel” of Radomsk], killed during the Holocaust.
Fifty-five leaves, varying sizes 20-22cm. Good-fair condition, water marks, restored wear 
damage (affecting some of the leaves’ corners). Luxurious, new leather binding.

Opening Price: $3000

290. כתב-יד, פירוש על הגדה של פסח
כת“י, חיבור שלם על הגדה של פסח. כתיבה אוטוגרפית של הרב המחבר, עם הוספות, מחיקות ותיקונים. 

[רוסיה-פולין, שנות התק“ץ בערך].
לשנות  אופינים  והנייר  כתה“י  ההגדה.  ומפרשי  הזוהר  מספרי  מובאות  מעט  עם  הדרוש,  דרך  על  חיבור, 
התק“פ-תר“י בערך. בעמוד הראשון רישום בכת“י: ”הפנקס הלז הוא חידושי תורה מכבוד א“א זקיני הצדיק 
המפורסים לשבח ולתפארת ה“ה הרבני הנגיד --- [יצחק?] ---“. רישום נוסף מהעיר ”בלאשקי, יבוא עלינו 

אליהו“ [בלאשקי - עיר סמוכה לקאליש, פולין]. 
הלברשטאם  דוד  רבי  [הגאון  והגליל  סאסנאווצע  דק“ק  הרבנים  ועד  הלברשטאם,  דוד  הרב  של  חותמת 
בעל  האדמו“ר  של  וחתנו  מזמיגרוד  סיני  רבי  האדמו“ר  של  בנו  (פולין),  סוסנובצה  מרבני  (תרנ“ה-תש“ב) 

”כנסת יחזקאל מראדומסק], נהרג בשואה, הי“ד.
נה דף, גודל משתנה 20-22 ס“מ. מצב טוב בינוני, כתמי מים, פגעי בלאי משוקמים (עם חסרון בפינות מספר דפים). 

כריכת עור מפוארת, חדשה.

פתיחה: $3000

290
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291. “Tapuchei Zahav” and “Maskiyot 
Kesef” on Yoreh De’ah – Never Printed 
Handwritten Essay
Manuscript essay on Yoreh De’ah (Shulchan Aruch), 
divided under two titles: “Tapuchei Zahav” for novellae 
on the “Turei Zahav” and “Maskiyot Kesef” for novel-
lae on the “Siftei Cohen”. [Poland-Lithuania, c.1880]. 
Author’s autographic handwriting with numerous ad-
ditions between the lines. The author served as rabbi in 
one of the villages of Poland-Lithuania and mentions 
that he resides in “the town of Mizary” and deals with 
the questions submitted to him. Based on verifications 
made on the book topics it seems the essay was written 
from 1850 to 1880.
Eighteen leaves, 35cm. Closely written and divided into 
two lengthy columns per page, with a total of approx. 59 
written columns. The manuscript is incomplete (missing 
leaf 2, damaged edges affecting the text, mostly on the 
lower parts of the leaves), fair condition.

Opening Price: $600

291. ”תפוחי זהב“ ו“משכיות כסף“, על שו“ע יורה דעה - 
חיבור בכתב-יד שלא נדפס 

זהב“  ”תפוחי  שמות:  לשני  מחולק  יו“ד,  שו“ע  על  חיבור  יד,  כתב 
לחידושים על ספר ”טורי זהב“ ו“משכיות כסף“ לחידושים על ספר 
אוטוגר־ כתיבת-יד  בערך 1880].  תר“מ  כהן“. [ליטא-פולין,  ”שפתי 
פית של מחבר, עם הוספות רבות התלויות בין השורות. המחבר היה 
מצער“,  ”בעיר  יושב  שהוא  ומציין  ליטא-פולין  מעיירות  באחת  רב 
בהוראות שבאו לשאול לפניו. לפי בדיקה של המובאות בספר  ודן 

נמצא שהדברים נכתבו החל משנת תר“י בערך עד שנת תר“מ. 
18 דף, 35 ס“מ. כתובים בצפיפות רבה בשני טורים ארוכים לעמוד, סה“כ 
כ-59 עמודות כתובות. כתב היד אינו שלם (חסר בו דף ב, ופגיעות בשו־

ליים עם חסרון, בעיקר בתחתית הדפים), מצב בינוני.

פתיחה: $600

292. כת“י ספר ”שלטי הזהב“ - חלק ב‘ שלא נדפס
קי“ט- סימנים  דעה,  יורה  על  שני,  חלק  הזהב,  שלטי  ספר  כתב-יד 
סלאנט.  אריה  יעקב  רבי  הש“ך,  מקושיות  הט“ז  דברי  ליישב  קס“ד, 
עם  המחבר,  הגאון  של  אוטוגרפית  כתיבה  בערך].  תר“ס  [ירושלים, 

מחיקות והוספות.
כולל: דף חידושי תורה על אורח-חיים, בהם מובא דברים שהסכים 
תרס“ד,  משנת  ארוך  מכתב  בנוסף  סלנט.  שמואל  רבי  לפסקיו 
רבי  אל  שנשלח  א‘,  חלק  הזהב“  ”שלטי  ספר  על  השגות  קונטרס 

292. Manuscript “Shiltei Ha-Zahav” – 
Never Printed Vol. 2
Manuscript Shiltei Ha-Zahav, Vol.2 on Yoreh De’ah, 
Simanim 119-164, to clarify the words of the Taz from 
the questions raised by the Shach, Rabbi Ya’akov Aryeh 
Salant. [Jerusalem, c.1900]. Autographic writing by the 
author with additions and deletions.
Includes: a leaf of novellae on Orach Chaim, where he 
brings up situations where he has agreed with Rabbi 
Shmuel Salant’s halachic verdicts. Additionally, there 
is a long letter from 1904 - a booklet of insights on 
the “Shiltei Ha-Zahav” vol.1- which was sent to Rabbi 
Ya’akov Aryeh from Rabbi “Zvi Hirsch Baharal” 
[Rabbi Tzvi Hirsch Baharan (1883-1935), son of Rabbi 
Asher Lemel son of Rabbi Nachum of Zhad’ky. One of 
Rabbi Hirsch Michel Shapira’s greatest disciples, who 
published some of his novellae in various compilations 
under the pseudonym “Ha-Tzahir”]. 
The author: Rabbi Ya’akov Aryeh Leib son of Rabbi 
Chaim Mordechai Levinson-Salant (1835-1907), of 
the leading Torah figures in Jerusalem, moved to 
Jerusalem as a child with his grandfather Rabbi Ze’ev 
Asya, who was wise, pious and modest. Authored the 
“Shiltei Ha-Zahav” vol.1 on Yoreh De’ah up to Siman 
110 (Jerusalem 1899) and the “She’erit Ya’akov- Imrei 
Noam” (Jerusalem 1883).
Twenty-one pages covered with Rabbi Ya’akov Aryeh Salant’s 
handwriting + a 16 page letter handwritten by Rabbi Zvi 
Hirsch Baharan. Good-fair condition, some leaves are worn.

Opening Price: $250

בהר“ן  הירש  צבי  [רבי  נ“י“  בהרא“ל  הירש  ”צבי  מרבי  אריה  יעקב 
משאדיק.  נחום  רבי  של  בנו  לעמיל  אשר  רבי  בן  (תרמ“ג-תרצ“ה), 
בקבצים  מחידושיו  פרסם  שפירא,  מיכל  הירש  רבי  תלמידי  מגדולי 

שונים, תחת הפסיבדונים ”הצהי“ר“].
המחבר: רבי יעקב אריה ליב ב“ר חיים מרדכי לוינזון-סלנט (תקצ“ה-
תרס“ז), מגדולי התורה בירושלים, עלה בילדותו לירושלים יחד עם 
סבו רבי זאב אסיא, חכם צדיק ועניו. מחבר הספרים ”שלטי הזהב“ 
חלק א‘ על יורה דעה עד סימן ק“י (ירושלים תרנ“ט). וספר ”שארית 

יעקב-אמרי נעם“ (ירושלים תרמ“ג). 
21 עמ‘ כתובים בכת“י רבי יעקב אריה סלנט + 16 עמ‘ מכתבו של רבי צבי 

הירש בהר“ן. מצב טוב-בינוני, בלאי בחלק מהדפים.

פתיחה: $250
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293. “Tehila LeDavid” Manuscript – 
Tehillim Commentary by Rabbi David 
Shperber
Handwritten notebooks, “Tehilla LeDavid” and “Yalkut 
David”. Essay and commentary on the book of Tehillim, 
handwritten by Gaon Rabbi David Shperber. 1915. 
Unprinted essay. 
Gaon Chasid Rabbi David Shperber (1875-1962, Otzar 
Ha-Rabbanim 5075), of the leading rabbis of Galicia and 
Romania. Born in Zbletow to a family of Kosov-Vizhnitz 
Chasidim. Disciple of Gaon Rabbi Meir Arik. Served 
as rabbi from year 1905 and was rabbi of Braşov from 
year 1922. Authored the “Afarkasta DeAnya” and the 
“Michtav LeDavid”. Became famous through the work he 
did, releasing Holocaust Agunot. Immigrated to Israel in 
1949, where he became known as the “Brasov Rabbi” and 
was among the leaders of the “Moetzet Gedolei HaTorah” 
and of the “Chinuch Atzma’i” in Israel. 
Notebooks and handwritten leaves, 185 leaves approx. 
Various sizes and conditions. Comes in fine cover binding.

Opening Price: $1200

294. Manuscript Maftechot [Index] Al 
HaRambam
Manuscript, indexing the Acharonim on Maimonides. 
Ashkenazi handwriting (Hungary), early 20th century.
[This manuscript] is the beginning of an extensive com-
pilation project, gathering references for Maimonides-
based interpretations of Sugyot in books written by 
Acharonim and Torah essays. [The above-mentioned 
concept which appears in the present manuscript’s 
essay was later implemented by the “Shabtai Frankel” 
edition and included at the end of every Maimonides 
book of that edition].
550-leaved notebook, with pencil inscriptions on most 
pages. 1-2 lines/leaf. 19cm. Good condition. Detached 
leaves, damaged binding.

Opening Price: $200

293. כת“י ”תהילה לדוד“ - פירוש תהילים מרבי דוד 
שפרבר

מחברות כת“י, ”תהילה לדוד“ ו“ילקוט דוד“. חיבור ופירוש על ספר 
תהילים, בכתב-ידו של הגאון רבי דוד שפרבר. שנת העת“ר (1915). 

חיבור שלא נדפס.
הרבנים  אוצר  (תרל“ה-תשכ“ב,  שפרבר  דוד  רבי  החסיד  הגאון 
למשפחת  בזבלטוב  נולד  ורומניה.  גליציה  רבני  מגדולי   ,(5075
חסידי קוסוב-וויזניץ. תלמיד הגאון רבי מאיר אריק. משנת תרס“ח 
כיהן ברבנות ומשנת תרפ“ב רב בבראשוב. בעל ”אפרקסתא דעניא“ 
ו“מכתם לדוד“. התפרסם בהיתרי עגונות השואה. בשנת תש“ט עלה 
גדולי  ”מועצת  מראשי  והיה  מבראשוב“  ”הרב  בשם  נודע  בה  לא“י, 

התורה“ ו“החינוך העצמאי“ בארץ-ישראל.
בכריכת  נתונים  משתנים.  ומצב  גודל  דף,  כ-185  כת“י,  ודפי  מחברות 

מעטפת מהודרת.

פתיחה: $1200

294. כת“י ספר מפתחות על הרמב“ם
כת“י  הרמב“ם.  דברי  בביאור  האחרונים  לדברי  מפתחות  כתב-יד, 

אשכנזי (הונגריה), ראשית המאה ה-20.
לספרי  מראי-מקומות  ללקט  היקף,  רבת  עבודה  של  ראשיתה 
דברי  עפ“י  הסוגיות  את  וביארו  שדנו  תורניים,  וקבצים  האחרונים 
שלפנינו,  שבכת“י  בחיבור  העומד  שהרעיון  לציין  [יש  הרמב“ם. 
ונדפס  פרנקל“  ”שבתי  הוצאת  ע“י  שנערך  המפתח“  ב“ספר  מומש 

בסוף כל חלק מספרי הרמב“ם שבהוצאתם].
מחברת בת כ-550 דף, עם כיתוב בעיפרון ברוב דפיה. בממוצע 1-2 שורות 

בדף. 19 ס“מ. מצב טוב. דפים מנותקים, כריכה פגומה.

פתיחה: $200

293
294
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295. כת“י ספר ניצחון - ויכוח עם הנצרות
התנ“ך.  פסוקי  על  הנוצרים,  עם  יהודי  ויכוח  ניצחון,  ספר  כתב-יד, 

וינה, ותער“ב (1918). 
מספר  בעקבות  [=ויכוח],  ניצחון  ספרי  מספר  חוברו  הביניים  בימי 
יהודים.  עם  ומומרים  נוצרים  בין  שהתקיימו  פומביים  ויכוחי-דת 
למחבר  ישן“  נצחון  מ“ספר  העתקה  כנראה  הוא  שלפנינו  כתה“י 
לספרו  מצורף   ,1681 באלטדרוף  שנדפס  ה-13,  במאה  שחי  קדמון 
של יוהן קריסטיאן וואגנזייל, ומאז לא נדפס שוב, עד הוצאת הספר 

”אוצר ויכוחים“ ובמהדורות מדעיות אחרות.
54 עמ‘, 17 ס“מ. + 3 עמ‘ העתקה מספר ”ספור חלומות - קץ הפלאות“ על 

משיח-השקר שבתי צבי. מצב טוב, דפים מנותקים, מעט בלאי.

פתיחה: $250

295. Sefer Nitzachon Manuscript – Debate 
with Christianity 
Manuscript, Sefer Nitzachon, debate of Jew with 
Christians, on the verses of the Bible. Vienna, (1918). 
During the Middle Ages several Nitzachon [=debate] 
books were composed, following a number of public 
debates about religion which took place between 
Christians and apostates with Jews. This manuscript 
is apparently a copy of an “old Sefer Nitzachon” by an 
early author who lived during the 13th century, which 
was printed in Altdorf in 1681, and attached to the 
book of John Christian Vaganzeil. This book was never 
again printed until the publication of the book “Otzar 
Vikuchim” and later on in other scientific editions. 
Fifty four pages, 17cm. + Three pages copied from the book 
“Sipur Chalomot – Ketz Ha’Pla’ot” about the false Messiah 
Sabbatai Tzvi. Good condition, detached leaves, some wear. 

Opening Price: $250

296. בחינת הקבלה וקול סכל - יש“ר מגוריציה
כתב יד, ספר בחינת הקבלה, כולל שני חיבורים: ספר קול סכל וספר 
שאגת אריה, מאת רבי יהודה אריה ממודינה, עם חלק שני ”בחינת 
המוציא  מאת  הנ“ל,  הספרים  על  והערות  חקירות  הכולל  הקבלה“, 

לאור יש“ר [יצחק שלמה ריגיו].
על פי כתב יד זה נדפס הספר בגוריציה תרי“ב (1852). ייתכן והוא 

בכתב-ידו של יש“ר. (מעט שינויים מהנדפס).
מראשוני  (תקמ“ד-תרט“ו),  מגוריציה  יש“ר   - ריגיו  שלמה  יצחק 
בית  מייסד  ישראל“.  ”חכמת  תנועת  ומראשי  איטליה  משכילי 

המדרש לרבנים בפדובה, בראשו עמד ידידו שד“ל. 
כ-170 דף. 16 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים.

פתיחה: $400

296. Bechinat HaKabbala V’Kol Sachal – 
Yashar of Gorizia
Manuscript, Bechinat HaKabbala, contains two works: 
Kol Sachal and Sha’agat Aryeh, by Rabbi Yehuda Aryeh 
of Modena, with Part Two “Bechinat HaKabbala”, con-
taining research and comments on these books, by the 
publisher Yashar [Yitzchak Shlomo Rigio]. According 
to this manuscript, the book was printed in Gorizia in 
1852. Possibly, it is in Yashar’s handwriting. (Differs 
slightly from printed version).
Yitzchak Shlomo Rigio – Yashar of Gorizia (1784-
1855), one of the first Italian maskilim and a head of the 
“Chachmat Yisrael” movement. Founded the Beit Midrash 
L’Rabbanim in Padova, headed by his friend Shadal.
Approx. 170 leaves. 16cm. Good condition, few stains.

Opening Price: $400
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297. כת“י ספר אבני זכרון, מרבי שמואל ברזאני - העתקה משנת תמ“ו 
כת“י, ספר זאת זכרון - אבני זכרון, על הלכות שחיטה. מרבי שמואל בן רבי נתנאל הלוי, העתקה נאה. [משנת 

תמ“ו 1686]. עיטורים צבעוניים בשער ובמסגרות.
בקולופון הכותב: ”ותהי השלמת זה ספר שחיטה בחודש תמוז... בשנת האויב תמ“ו לפ“ק, ליד העבד המשרת 

לרבותיו, היונה לא מצאה מנוח לכף רגלה, הצעיר בנימין בכה“ר עובדיה זללה“ה“.
אשור  ברבנות  כיהן  כורדיסטן,  רבני  גדול   ,(1633 שצ“ג  בשנת  (נפטר  אדוני-ברזאני,  שמואל  רבי  המחבר 
[מוסול] ועמאדיה. חכם גדול בנגלה ובנסתר, איש קדוש ועושה נפלאות. הקים ישיבה גדולה במוצול ומכל 
ארצות בבל נהרו לשם תלמידים רבים. נודעו עליו ניסים וסיפורי נפלאות רבים ומסופר עליו כי זכה לראות 
של  החזיונות  בספר  הובאו  הגדול  אביו  ובשם  בשמו  וגילויים  חזיונות  הנביא.  אליהו  פני  את  רבות  פעמים 
מהרח“ו, הכותב עליו ”איש נבון וירא שמים ועוסק בתורה ופרוש מן הבריות“. חיבר את ספריו על הלכות 

שחיטה וחיבורים אחרים, שחלקם נדפסו לראשונה בשנת תשס“ג וחלקם עדיין בכת“י.
נח דף, 15 ס“מ, נייר עבה ומשובח. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגעי עש. כריכה חדשה.

פתיחה: $1300

297. Manuscript of the Book Avnei Zikaron, by Rabbi Shmuel 
Barazani – Copy from 1686
Manuscript, Zot Zikaron – Avnei Zikaron, on the laws of Shechita by Rabbi Shmuel son 
of Rabbi Netanel Ha-Levi, fine copy. [From year 1686]. Colorful adornments on the title 
page and frames.
The colophon reads: “This Shechita book has been completed in the month of Tammuz…
in the year of 1686, by the one who serves his rabbis, Binyamin son of Rabbi Ovadia”. 
The author, Rabbi Shmuel Adoni-Barazani, (passed away in 1633), of the leading rabbis of 
Kurdistan, served as rabbi of Assyria [Mosul] and Amadea. Well versed in both the exo-
teric and esoteric aspects of the Torah, a holy man and miracle worker. Founded a great 
Yeshiva in Mosul, which attracted disciples from all around Babylonia. Many miraculous 
stories have become known about him and it is said that he has had the merit to see 
Eliyahu Ha-Navi many times. Visions and discoveries he and his father had are brought 
in Rabbi Chaim Vital’s Sefer HaChezionot, who writes “He is a wise and G-d-fearing 
man, who engages in the learning of Torah and lives away from people”. Authored his 
books on the laws of Shechita and other essays, some of which were first printed in 2003 
and some of which are still manuscripts. 
Forty-eight leaves, 15cm. Thick, high quality paper. Good-fair condition, stains and moth 
damage. Rebound.

Opening Price: $1300 297
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298. תאג‘ תורה עתיק - תימן המאה ה- 17
ספר תאג‘ תורה [כתר-תורה], תורה ותרגום אונקלוס, [תימן, המאה 
שנעשה  ניקוד  בתוספת  ומעוטרת.  עתיקה  כתיבה  בערך].  ה-17 
בסוף  מתחיל  שלם:  אינו  העותק  ותחתון).  (עליון  שונות  בתקופות 

פרשת בראשית ומסתיים בתחילת פרשת האזינו.
בדפים  חסרון  עם  וקרעים  בלאי  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.  כ-31  דף.  כ-143 

רבים, כתמים ופגעי-עש קלים. כריכה לא-מקורית.

פתיחה: $2000

298. Antique Torah Taj – Yemen, 17th 
Century
Taj Torah [Keter Torah], Bible with Targum Unkelos, 
[Yemen, c. 17th century]. Ancient, adorned writing. 
With added (upper and lower) punctuation from differ-
ent times. Incomplete copy which begins at the end of 
Parashat Bereshit and ends at the beginning of Parashat 
Ha’azinu.
Approx. 143 leaves. Approx. 31cm. Fair-poor condition, 
wear and tears affecting numerous leaves, stains and light 
moth damage. Rebound.

Opening Price: $2000

299. סידור תכלאל - כת“י מפואר מתימן
באב,  תשעה  שבועות,  הפסח,  לחג  תפלות  תכלאל,  סידור  כתב-יד, 
כולל מסכת אבות (כמנהג לאומרה בין פסח לעצרת), ברכת המילה, 
שנים  רצ“ו-רצ“ח,  למחזורי  מולדות  ולוח  תקופות  שטרות,  נוסח 

תר“ח-תרס“ב. תימן, תרכ“ג 1863.
בקולופון הכותב ”יחיא בן סעיד... אלבאסל“ מופיע תאריך כתיבתו 
סעיד...  ן‘  ”סאלם  עבור  ליצירה]  תרכ“ג  [לשטרות,  קע“ד  ב‘  בשנת 
מאוחרות  משנים  מולדות  לוחות  נכרכו  הספר  בסוף  אלאצבאט“. 

יותר מחזורי רצ“ט-ש“א (תרס“ג-תשי“ט).
כ-21.5 ס“מ. מצב טוב, רוב הדפים במצב טוב מאד. כריכת חצי-עור חדשה 

ומהודרת.

פתיחה: $1500

299. Siddur Tichlal – Luxurious 
Manuscript from Yemen
Manuscript, Siddur Tichlal, prayers for Passover, 
Shavuot, Tisha Be’Av, includes Masechet Avot (custom-
arily read between Passover and [Shemini] Atzeret), 
Birkat Ha-Mila, Nusach Shtarot, calendars and new 
moons, for years 1848-1902. Yemen, 1863.
The colophon by writer “Yechia son of Said…Elbasal” 
mentions the date it was written on [1863] for “Salem Ibn 
Said…Alazbat”. New moon calendars of later years (1903-
1959) were added and bound to the end of the book.
21.5cm approx. Good condition, most leaves are in very 
good condition. New, luxurious semi-leather binding.

Opening Price: $1500
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300. Shir HaShirim with Translation – 
Manuscript on Parchment –Yemen
Shir HaShirim with translation, manuscript on parch-
ment. [Yemen, 19th century?].
Thirteen leaves, light, home-processed parchment, various 
sizes (18cm average). Fair condition, tears and (original) 
stains (from the parchment processing), separate leaves, 
leather binding with very old print snippets pasted on.

Opening Price: $1000

300. שיר השירים עם תרגום – כתב יד על קלף - תימן
שיר השירים עם תרגום, כת“י על קלף. [תימן, המאה ה-19?].

מצב  בממוצע).  ס“מ  משתנה (כ-18  גודל  ביתי,  בעיבוד  בהיר  קלף  דף,   13
בינוני, קרעים וכתמים (מקוריים, כתוצאה מעיבוד הקלף), דפים נפרדים, 

כריכת עור עם הדבקות קטעי דפוס עתיקים מאד.

פתיחה: $1000
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301. שרידי ספר הפטרות עתיק על קלף, בשני טורים 
- תימן

שרידי ספר הפטרות עתיק על קלף, שהוצאו מגניזת כריכה. [תימן, 
תאריך לא ידוע, כנראה מתקופה קדומה].

הפטרות  מכילים  מנוקדים.  לא  טורים,  בשני  כתובים  דף,  כשמונה 
לפרשיות משפטים-תצוה. 

מקצועית  עבודה  ונדרשת  נדבקו  (הדפים  גרוע  מצב  ס“מ.  כ-30  דף.   7-8
להפרידם).

פתיחה: $400

301. Remnants of Ancient Sefer Haftarot 
on Parchment, in Two Columns – Yemen 
Remnants of ancient book of Haftarot on parchment, 
taken from a binding archive. [Yemen, unknown date, 
apparently from early period]. 
Approx. Eight leaves, written in two columns, with-
out vowelization. Contains Haftarot for Parshiot 
Mishpatim-Tetzaveh.
7-8 leaves. Approx. 30cm. Poor condition (Leaves stuck to-
gether with professional work required to separate them).

Opening Price: $400

302. שרידי ספר הפטרות עתיק על קלף עם ניקוד עליון 
– תימן

ידוע,  לא  תאריך  [תימן,  קלף.  על  כתב-יד  הפטרות.  ספר  שרידי 
כנראה מתקופה קדומה]. 

מנוקד בניקוד בבלי [ניקוד עליון]. מכיל הפטרות עם תרגום ארמי 
ליום ראשון ושני של עצרת, לשחרית של יום כיפור ועוד. 

[13] דף. 28-29 ס“מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, קרעים, פגיעות עם חסרון 
טקסט בשולי הדפים. כריכת בד בלויה.

פתיחה: $400

302. Remnants of Ancient Sefer Haftarot 
on Parchment with Upper Vowelization 
– Yemen 
Remnants of book of Haftarot. Handwriting upon 
parchment. [Yemen, unknown date, apparently from 
early period].
Vowelized with Babylonian vowelization [upper vow-
elization]. Contains Haftarot with Aramaic transla-
tion for first and second day of Atzeret [Shavuot], for 
Shacharit of Yom Kippur and more. 
[13] leaves. 28-29cm. Fair-poor condition. Stains, tears, 
damage with omission to text on margins of leaves. Worn 
cloth binding.

Opening Price: $400

303. ספר תהלים - כת“י תימן - תקצ“ה
כת“י, ספר תהלים, תימן, תקצ“ה [1835].

אל-סרי  משה  בן  אהרן  בן  שלום  הצעיר  אני   ...” הסופר:  בקולופון 
אל-לוי... השם ב“ה ימחול לי כל מה ששגיתי ועויתי ופשעתי... נשלם 

ביום ה‘ אייר שנת ב‘קמ“ו“ [לשטרות = ה‘תקצ“ה לבריאה].
על כת“י אחר מאותו סופר בשנת ב‘ק“ע (ה‘תרי“ט לבריאה), ראה בא־
נציקלופדיה לחכמי תימן, א‘, עמ‘ 420. (כת“י בר אילן 36655-210). 
כתמי  טוב,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.   11 דף.   [60] ב-לב,  ראשון),  דף  (חסר 

שימוש ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

303. Tehillim Manuscript – Yemen – 1835
Tehillim manuscript, Yemen, 1835.
The author writes in a colophon: “… I am the young 
Shalom son of Aharon son of Moshe El-Seri El-Levi… 
May Hashem forgive me for my sins and mistakes… 
completed in 1835.”
Read about a different manuscript from the same scribe 
from year 1859 in the Encyclopedia of the Yemenite 
Sages, Vol.1, p.420. (Bar-Ilan Manuscript 36655-210). 
(Missing the first leaf), 2-32, [60] leaves. 11cm. High qual-
ity paper, good condition, wear and use stains. Rebound.

Opening Price: $400
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305. “Sha’arei Tahara” Manuscript – Yemen
Manuscript of the “Sha’arei Tahara”, on Hilchot Niddah 
by Rabbi Yechiya Tzallach (Maharitz) and compila-
tions. Hebrew and Judeo-Arab. Yemen [1905?].
At the end of the Sha’arei Tahara, the year 2217 appears 
in acrostic [apparently corresponding to year 1905]. 
Following that, there are prayers, the Seder HaGet, a 
compilation of interpretations and commentaries “Solet 
Blulah – Te’amim”, “Ma’aseh Moshe Rabeinu”, “Ma’aseh 
Ha-Rav Galanti” and “Ma’aseh Ben Sira”.
The last page features a caption signed by Rabbi “Shlomo 
son of Avraham Alnadaf – I, the above-signed Yemenite 
fundraiser, have come to the city of Beit Egel, for the 
second time in 1917 on the 24th day of the month of 
Shevat…”; and an additional interesting inscription from 
the community members: “The Bodek Rabbi Yechya son 
of Nachum came to us during Summer 1924…”. 
Rabbi Shlomo Alnadaf, one of the Yemen and Jerusalem 
sages, emigrated from Yemen to Jerusalem and from 
year 1913 began traveling around the towns of Yemen 
as a fundraiser for the poor of the Jerusalem Yemenite 
community. Instated important regulations, read more 
about him in the Encyclopedia of the Yemenite Sages, 
Vol.1, pp.383-384.
[86] leaves. 12.5cm. High quality paper, good condition, 
few stains. Rebound. 

Opening Price: $250

304. Sefer Haftarot Manuscript – Yemen
Sefer Haftarot, complete manuscript, with the Targum 
Yonatan ben Uziel. Yemen, [c. 17th-18th century].
Approx. 103 leaves. 24cm approx. Antique paper, fair con-
dition, severe stains, tears and wear, restoration paste on 
the first leaf. Rebound, tear on the spine.

Opening Price: $300

305. כת“י ספר ”שערי טהרה“ - תימן
צאלח  יחיא  רבי  מאת  נדה,  בהלכות  טהרה,  שערי  ספר  כתב-יד, 
[תרס“ה?  תימן,  וערבית-יהודית.  עברית  וליקוטים.  (מהרי“ץ) 

.[?1905
שנת  תאריך  אקרוסטיכון,  בסימוני  מופיע  טהרה  שערי  ספר  בסוף 
מכן  לאחר  לבריאה].  ה‘תרס“ה  לשטרות,  ב‘רי“ו  שנת  [כנראה  רי“ו 
תפלות, סדר הגט, ליקוטי טעמים ופירושים ”סלת בלולה - טעמים“, 

”מעשה משה רבינו“, ”מעשה הרב גאלאנטי“ ו“מעשה בן סירא“. 
בעמוד האחרון רישום חתום מרבי ”שלמה בן אברהם אלנדאף יצ“ו 
- אנכי השד“ר תימנים ירושת“ו החותם למעלה, הגעתי לעי“ת [עיר 
יום  לבריאה]  ב‘רכ“ח [ה‘תרע“ז  בשנת  שנית  פעם  עגל,  בית  תהלה] 
”זמן  הקהילה:  מאנשי  נוסף  מעניין  ורישום   .” שבט...  לחודש  כ“ד 
בשנת  תמוז  חודש  יצ“ו...  נחום  בן  יחיא  מ“ו  הבודק  אלינו  שבא 
ב‘רל“ה [ה‘תרפ“ד לבריאה] ג‘רמת עשרה ריאל... חרפת אדם לוקח 

כל הנקרא בשם מרי“. 
רבי שלמה אלנדאף מחכמי תימן וירושלים, עלה מתימן לירושלים 
והחל משנת תרע“ג בערך סובב בערי תימן כשד“ר עבור עניי העדה 
התימנית בירושלים. תיקן תקנות חשובות, ראה אודותיו אנציקלופ־

דיה לחכמי תימן, א‘, עמ‘ 383-384. 
[86] דף. 12.5 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב, מעט כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

304. כת“י ספר הפטרות - תימן
עוזיאל).  בן  (יונתן  יב“ע  תרגום  עם  הפטרות,  ספר  שלם,  כתב-יד 

תימן, [המאה ה-17-18 בערך].
כ-103 דף. כ-24 ס“מ. נייר עתיק, מצב בינוני, כתמים קשים קרעים ובלאי, 

הדבקות שיקום בדף הראשון. כריכה חדשה, קרע בשדרת הכריכה.

פתיחה: $300
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306. Yemin Moshe Manuscript –Yemen
Yemin Moshe manuscript, laws of Shechita. Yemen, [c. 
19th century]. With glosses and additions in various 
handwritings. 
93, [6] leaves. 17cm. Good-fair condition, stains, slight moth 
holes. Rebound.

Opening Price: $300

306. כת“י ספר ימין משה - תימן
כתב-יד ספר ימין משה, הלכות שחיטה. תימן, [המאה ה-19 בערך]. 

עם הגהות והוספות בכת“י שונים.
כריכה  קלים.  נקבי-עש  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   17 דף.   [6] צג, 

חדשה.

פתיחה: $300

307. כת“י ספר ”מקור חיים“ - תימן
כתב-יד, העתקת ספר ”מקור חיים“, בהלכות שחיטה, מאת רבי יחיא 

צאלח (מהרי“ץ). תימן, [ראשית המאה ה-20].
חתימות ורישומים שונים בכת“י מאוחר מהשנים תש“א-תשכ“ג.

כתמים.  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   18 מצורפים.  סגולות  דפי   3  + דף   [60]
כריכה חדשה.

פתיחה: $200

307. “Mekor Chaim” Manuscript – Yemen
Manuscript copy of the “Mekor Chaim”, on the laws of 
Shechita, by Rabbi Yechia Tzalach (Maharitz). Yemen, 
[early 20th century].
Various handwritten captions and signatures from 
years 1941-1963.
[60] leaves + 3 Segulot leaves enclosed. 18cm. Good-fair 
condition, stains. Rebound.

Opening Price: $200

308. אוסף ענק של כתבי יד מתימן - ספרי גורלות, 
רפואות, קמיעות וקבלה מעשית 

אוסף גדול ומגוון של כתבי יד מתימן, כרכים, מחברות ודפים בודדים 
מזלות  ספרי  ותקופות.  לוחות  ורפואות.  גורלות  ספרי  הכוללים 
(אסטרולוגיה), דרושים וחידושי תורה. תפלות שונות וסידור תפילה 
שלם. קבלה מעשית, קמיעות ורישומי גורלות. מכתבים ועוד. [תימן, 

המאה ה-18-20. יתכן שישנם דברים מתקופות מוקדמות יותר].
5 כרכים ועשרות מחברות ודפים, הכוללים יחד מאות דפים, גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $700

308. Huge Collection of Manuscripts From 
Yemen – Books of Destinies, Cures, Amulets 
and Practical Kabbalah
Large and diverse collection of manuscripts from 
Yemen, volumes, notebooks and single leaves which 
contain books of destinies and cures. Charts and 
calendars. Zodiac books (astrology), homilies and 
Chiddushei Torah. Various prayers and complete prayer 
book. Practical Kabbalah, amulets and destiny nota-
tions. Letters and more. [Yemen, 18th-20th century. 
Possibly contains material from earlier periods]. 
Five volumes and dozens of notebooks and leaves, which con-
tain a total of hundreds of leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $700
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309. Large Collection of Manuscripts 
– Yemen 
Large collection of various manuscripts: laws of slaugh-
tering, poems, supplications and prayers, book of 
Tehillim. Shir HaShirim and Kohelet, Sidrei Hosha’anot 
and Hakafot, and more. [Yemen, 18th-20th century]. 
Among the manuscripts, is a halachic response pertain-
ing to the laws of Chanukah, signed by Rabbi Yosef son 
of Ya’akov Tzaviri. 
Hundreds of leaves, in notebooks and single leaves, vari-
ous sizes and conditions. 

Opening Price: $300

309. אוסף גדול של כתבי יד - תימן
אוסף גדול של כתבי-יד שונים: הלכות שחיטה, פיוטים בקשות ות־
פילות, ספר תהלים. שיר השירים וקהלת, סדרי הושענות והקפות, 

ועוד. [תימן, המאה ה-18-20].
רבי  בחתימת  חנוכה,  בהלכות  הלכתית  תשובה  נמצאה  הדפים  בין 

יוסף בן יעקב צבירי.
מאות דפים, במחברות ובדפים בודדים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

310. אוסף כתבי יד מתימן - הגדות של פסח, שיר השירים
בערך].  ה-18  [המאה  דינים,  ופסקי  חידושים  עם  הגדה,  כת“י,   •
ה-19  [המאה  פסחים“  בליל  העשיה  ”סדר  פסח  של  הגדה  כת“י,   •
[המאה  ”הלל“).  מאמצע  (חסר:  דפסחא“  ”אגדתא  כת“י,   • בערך]. 
היינו“.  ”עבדים  לפני  בערבית-יהודית,  פתיחה  כת“י,   • ה-18-19?]. 
תרגום  ושרח“,  ותרגום  ”לשון  השירים,  שיר   • ה-19-20].  [המאה 
תרכ“ח  משנת  הסופר  קולופון  בערבית-יהודית].  ופירוש  ארמי 
ה-18  [המאה  שבועות,  לליל  משנה,  סדרי  ששה  תיקון   •  .(1868)
-19]. • כריכת מעטפת, עשויה משרידי מגילות אסתר עתיקות מאד 

על גוויל אדום.
7 כת“י, גודל ומצב משתנים, מצבים טוב עד בינוני, כתמים ובלאי.

פתיחה: $250

310. Collection of Manuscripts From 
Yemen – Haggadot for Pesach, Shir 
HaShirim 
For complete list, see Hebrew description. 
Seven manuscripts, various sizes and conditions, good to 
fair conditions, stains and wear. 

Opening Price: $250

311. כתב יד פולמוסי על נוסח הקדיש – תימן
קדיש.  בתפילת  מלכותיה“  ”וימליך  נוסח  בעניין  פולמוסי  יד  כתב 

[תימן? שנות העשרים?]. 
ענייני  על  המסתמך  צובירי,  יוסף  רבי  של  במאמר  פותח  כתב-היד 
בהמשך  לידו.  שהתגלגל  סידור  של  עתיק  כתב-יד  ועל  קבלה 
מועתקת ”תשובה“ על דבריו ממחבר לא-מזוהה המתבטא במילים 
חריפות ומבטל את דבריו: ”...טרח לריק לעקור מנוסח קדיש מלת 
וימלוך המיוסדת על אדני פז, ורוצה ליסד תחתיה מלת וימליך ביו“ד 
וחיר“ק שהיא לפי דעתו מלה יפה ונאה ככלה... ואסף וקיבץ ראיות 
דברי  ”כה  חותם  הכותב  ההמון...“.  את  להבהיל  רבותינו...  מדברי 
חי“ש אחד מקטני תלמידי מהריק“א ומהרי“א זצ“ל“. [ייתכן שכתה“י 
הוא של רבי יוסף צוברי עצמו שהעתיק גם את דברי המשיג עליו]. 

רישום בכת“י שונה ומאוחר: ”בשנת התרפ“ח“. 
נודע  תימן.  רבני  מגדולי  (תרע“ו-תש“ס),  צובירי  יוסף  רבי  הגאון 
עלה  בצנעא.  צעיר  רב  בהיותו  עוד  הדר-דעים“  ”כת  נגד  במלחמתו 
עסק  בתל-אביב.  התימנית  העדה  לרב  ונתמנה  תש“ד  בשנת  לארץ 
בא־ דן  ובחיבוריו  השאמים,  עדת  של  התפילה  נוסח  בביסוס  רבות 
ריכות בנוסח מילת ”וימליך“ שבקדיש (כתב-היד שלפנינו לא נדפס 
כנסת  סידור  בר,  יוסף  ויצבור  שו“ת  רבים:  חיבורים  כתב  כנראה). 

הגדולה, אמונת ה‘, מסורת מדויקת, אמת ואמונה, ועוד.
[18] דף. 11 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. דפים מנותקים.

פתיחה: $200
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311. Polemic Manuscript on Kaddish 
– Yemen 
Polemic manuscript pertaining to the words “VeYamlich 
Malchuteh” in the Kaddish prayer. [Yemen? 1920s]. 
Manuscript opens with article by Rabbi Yosef Tzubeiri, 
which is based on Kabbalistic matters and on an ancient 
manuscript of a prayer book which he happened to ac-
quire. Later on a “answer” to his words is copied by an 
unidentified writer who harshly discounts his words: “… 
struggled in vain to omit the word VeYimloch from 
Kaddish, and substitute the word VeYamlich which 
in his opinion is a fine word… and he gathered and 
collected evidence from the sayings of the Sages… to 
panic the people…”. The writer signs “so says one of the 
insignificant disciples of Rabbi Yosef Karo and Rabbi 
Yisrael Iserlin”. [It is possible that the handwriting is of 
Rabbi Yosef Tzubeiri himself who also copied the words 
of the person who critiqued him]. Listed in different and 
more recent handwriting: “In the year 1928”. 
The Ga’on Rabbi Yosef Tzubeiri (1916-2000), among the 
rabbis of Yemen. Known for his opposition against the 
Dar Da’im Sect while he was still a young rabbi in Sana’a. 
Immigrated to Eretz Israel in 1944 and was appointed 
as rabbi of the Yemenite congregation in the city of Tel 
Aviv. Was greatly involved in the establishment of the 
prayer version of the Shamim congregation, and in his 
compositions he discusses at length the version of the 
word “VeYamlich” of the Kaddish prayer (apparently 
this manuscript was not printed). 
Authored many compositions: VaYitzbor Yosef Bar 
Responsa, Knesset HaGedola Prayer Book, Emunat 
HaShem, Masoret Meduyeket, Emet Ve’Emuna, and more. 
[18] leaves. 11cm. Good condition, stains and wear. 
Detached leaves. 

Opening Price: $20016-18 -312. שרידי כתבי-יד מחכמי המזרח - המאה ה
מ“גניזת  שהוצאו  עתיקים  כתב-יד  דפי  שרידי  של  מגוון  אוסף 

כריכות“, בכת“י מזרחי. [שנות הש‘ והת‘, המאה ה-16-18]. 
מכילים קטעי חיבורים בהלכה, דרוש, קבלה, ערבית-יהודית, חלקם 
קטעים  אבוקראט,  פרקי  על  הרמב“ם  מפירוש  קטעים  מזוהים.  לא 
משו“ת לחם-שלמה ומשו“ת בית דינו של שלמה להגאון רבי רפאל 

שלמה לאניאדו אב“ד ארם-צובא [בכתב-ידו?] ועוד.
כתוצאה  שונות  פגיעה  (דרגות  גרוע  מצב  משתנה.  גודל  דף.  כ-20 

מהכריכה).

פתיחה: $200

312. Remnants of Manuscript from Eastern 
Scholars – 16th-18th Century
Varied collection of remnants of ancient manuscript 
leaves removed from the “binding geniza “, in Oriental 
handwriting.
[16th-18th century].
Sections of halachic writings, homiletics, kab-
bala, Judeo-Arabic, some unidentified. Sections of the 
Rambam’s commentary on chapters of Hippocrates, 
sections of Lechem Shlomo responsa and responsa from 
the Beit Din of Shlomo, Rabbi Refael Shlomo Laniado 
Av Beit Din of Aleppo [his handwriting?] and more. 
Approx. 20 leaves. Various sizes. Poor condition (various 
levels of damage because of the binding). 

Opening Price: $200

313. כתבי יד - מרוקו
אוסף כתבי יד, [מרוקו, המאה ה-19-20 בערך]. 

• חידושי תורה, דרושים, מנהגי והלכות שחיטה וטריפות, פיוטים, 
נוסחי שטרות. (חתימות ”משה בן מרדכי כהן“). • פיוטים ומעשיות 
בעברית ובערבית-יהודית. • טעמים של שחיטה, מרבי משה הכהן. 
באב  תשעה  הפטרת   • כנאפו“.  ”יעקב  המעתיק  חתימות  תש“ז. 

וקינות. (כולל תרגומים לערבית-יהודית). 
4 כתבי-יד + דפים בודדים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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314. Manuscript – Poems and Destinies 
Oriental manuscripts, poetry notebooks, leaves of 
Chiddushei Torah and leaves from book of destinies. 
[19th-20th century]. Poems in honor of the rabbis of the 
Abuchatzeira family and more. 
Three notebooks + single leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

315. Colorful and Illustrated Manuscript 
of Poems – 18th Century 
Manuscript of various poems in Oriental handwrit-
ing [18th century]. Some leaves are in illustrated and 
colorful frames. Opening poems according to famous 
Maqām melodies [Maqām is system of melodic modes 
used in traditional Arabic music], “Lekol Havarat Nava” 
“Lekol Havarat Chuseini” as well as additional Maqāms 
(Tzava, Iraq, Shiga, Baiyat, and others). 
The usage of holy poems for these Maqām melodies was 
prevalent especially in the Middle-Eastern countries 
(Turkey, Babylon, Aleppo and Egypt). 
Over 160 written pages. 15.5cm. Good-fair condition, 
stains. Ownership notation of “Matzliach Fnans”, origi-
nal leather binding. 

Opening Price: $3000

313. Manuscripts – Morocco
Collection of manuscripts, [Morocco, c. 19th-20th 
century]. 
• Chiddushei Torah, homiletics, customs and Halachot 
of slaughtering and non-kosher food, poems, wording of 
bills. (Signatures of “Moshe son of Mordechai Cohen”). 
• Poems and tales in Hebrew and Jewish-Arabic. • 
Reasons for slaughtering by Rabbi Moshe HaCohen. 
1947. Signature of copyist “Ya’akov Knafo”. • Haftarah 
for Tisha B’Av and lamentations. (Includes translations 
into Jewish-Arabic). 
Four manuscripts + single leaves. Various sizes and 
conditions. 

Opening Price: $500

314. כתבי יד - פיוטים וגורלות
כתבי-יד מזרחיים, מחברות פיוטים, דפי חידושי תורה ודפים מספר 
משפחת  רבני  לכבוד  פיוטים  ה-20].  והמאה  ה-19  [המאה  גורלות. 

אבוחצירא ועוד.
3 מחברות + דפים בודדים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

315. כת“י פיוטים, מאוייר וצבעוני - המאה ה-18
כתב-יד פיוטים שונים בכת“י מזרחי, [המאה ה-18]. חלק מן הדפים 
מאקאם  לחני  לפי  פתיחה  פיוטי  וצבעוניות.  מאוירות  מסגרות  עם 
ידועים [מאקאם הוא מבנה של קטע מוזיקלי במוסיקה המזרחית-
ערבית], ”לקול הברת נאוה“ ”לקול הברת חוסייני“ וקטעי מאקאם 

נוספים (צאבה, איראק, שיגא, בייאת, ועוד). 
בעיקר  נפוץ  היה  אלו,  מאקאם  ללחני  קודש  בפיוטי  השימוש 

בארצות המזרח-התיכון (טורקיה, בבל, ארם-צובה ומצרים). 
רישום  כתמים.  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  כתובים. 15.5  עמ‘  מ-160  למעלה 

בעלות של ”מצליח פנאנס“, כריכת עור מקורית. 

פתיחה: $3000
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316. כת“י קבלה מעשית - מרוקו, המאה ה-19
כתב-יד, גורלות וסגולות, קמיעות והשבעות. איורים קבליים רבים. 
[מרוקו?, שנות הת“ר, המאה ה-19-20 בערך]. בין דפי כתה“י נמצאים 

דפים נוספים של רשימות קמעות, גורלות וסגולות. 
עד, [12] דף, כ-20 ס“מ + עשרות פתקאות ודפים נוספים, בגדלים שונים 
+ 2 קולמוסים לכתיבת קמיעות עשויים מקנה סוף. מצב טוב עד בינוני, 

כתמים קרעים ובלאי, כריכת עור מעוטרת, מנותקת.

פתיחה: $600

316. Practical Kabbalah Manuscript – 
Morocco, 19th Century
Fortunes and Segulot manuscript, amulets and 
Hashba’ot. Numerous Kabbalistic illustrations. 
[Morocco?, c.19th-20th Century]. Additional leaves 
were found between the manuscript’s leaves with more 
amulets, fortunes and Segulot.
74, [12], 20cm approx. + dozens of paper snippets and ad-
ditional leaves in various sizes + 2 quills made from reeds 
for writing amulets. Good-fair condition, stains, wear and 
tears, detached, adorned leather binding. 

Opening Price: $600

317. כתב-יד פיוטים – מרוקו, תרצ“ד
תרצ“ד  (מרוקו),  אוטאט  מרוקו.  קהילות  כמנהג  פיוטים  כתב-יד, 

.[1934]
מחכמי  פיוטים  שונים.  לזמנים  פיוטים  עשרות  מזרחית,  כתיבה 

מרוקו (רבי יעקב אבוחצירא, רבי יעקב בירדוגו ועוד). 
[59] דף. 20 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים. כרוך בכריכה חדשה.

פתיחה: $200

317. Manuscript of Piyutim – Morocco, 1934
Manuscript, piyutim according to the custom of 
Moroccan communities. Outat El Haj (Morocco), 1934. 
Oriental handwriting, dozens of piyutim for various 
times. Piyutim by Moroccon scholars (Rabbi Ya’akov 
Abuchatzeira, Rabbi Ya’akov Birdugo etc.).
[59] leaves. 20cm. Good-fair condition, stains and tears. 
New binding.

Opening Price: $200

318. כת“י חידושי תורה, פיוטים ותרגומים בערבית-יהודית 
- מרוקו

תורה  חידושי  כולל  בערבית-יהודית.  ותרגומים  פיוטים  כת“י, 
חלומות“  ”פתרון  ספר  מוסר,  ותוכחות  והתנ“ך  התורה  לפרשיות 

וליקוטים שונים [מרוקו?, המאה ה-18-19].
כ 100 דפים כתובים. כ-14 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי קל, כתמים ודפים 

מנותקים, כריכה בלויה.

פתיחה: $200

318. Poetry Manuscript in Jewish-Arabic, 
Translations and Chidushei Torah 
– Morocco 
Manuscript, poems and translations in Jewish-Arabic. 
Includes Chidushei Torah for weekly Torah portions and 
the Bible, as well as Mussar, “Pitron Chalomot” book and 
various compilations [Morocco?, 18th-19th century]. 
Approx 100 pages. Approx. 14cm. Good-fair condition, 
slight wear, stains and detached leaves, worn binding. 

Opening Price: $200
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319. Shira Chadasha, Aleppo, 1888 / 
Anthology of Handwritten Poems and 
Supplications – Copy of Author, Kabbalist 
Rabbi Raphael Tabbush – Antebi.
Sefer Shira Chadasha, poetry, Rabbi Raphael Tabbush-
Antebi, [Aleppo, 1888]. Handwritten glosses and addi-
tions. Bound together with additional book in Oriental 
handwriting, large anthology of poetry [Aleppo, c. 1890]. 
Signatures and ownership notations of Rabbi “Raphael 
Tabbush” and more. Leaf 2 of the manuscripts contains 
full signature “Raphael Yitzchak Antebi Tabbush” – 
The author, the Kabbalist Rabbi Raphael Antebi (1854-
1919) author of the book “Shira Chadasha” was a man 
of great holiness and the majority of his poetry was 
established on the wisdom of Kabbalah. His tombstone 
contains an epitaph “G-d fearing man, complete and 
total scholar, pleasant singer of Israel” – For additional 
information about him see attached material [Rabbi 
Raphael was blind and these signatures are apparently 
from an early period before he became blind]. 
Additional ownership signatures in Oriental handwrit-
ing: “Nissim Ya’akov ---“. “Yosef Khafif”.
Content of printed book and manuscript: Poetry 
composed especially according to the known Maqām 
melodies [Maqām - system of melodic modes used in 
traditional Arabic music]. On the title page of the book 
and its introduction the author writes at length regard-
ing the damage to the soul caused by the Arabic flirta-
tious and lustful melodies, and therefore composed a 
holy poem appropriate to the known melodies. Some of 
the poems have the initials of Raphael after the author. 
[Many of these songs are known until today and are 
presented in prayer books and supplication books]. 
The manuscript also contains songs with the initials of 
Raphael and additional songs from his family members 
and from scholars of Aleppo (Halab). Among the song 
titles of the manuscripts: “composed by Rabbi Raphael”, 
“Raphael Tabbush”, “composed by Rabbi Mordechai 
Tabbush”, “Rabbi Eliyahu Hamoi, “composed by Rabbi 
Ya’akov Sukri”, “Ovadia Tabbush”, “Sasson son of Rabbi 
Moshe” [author of Shemen Sasson] and more. 
(Missing title page) 2-38, [2], 33-37, 37-38 leaves. Bound 
with handwritten notebook: 22, 24-198, [12] leaves. (Of 
which approx. 180 written pages). 14cm. Fair condition, 

319. שירה חדשה, ארם-צובה, תרמ“ח / קובץ פיוטים 
ובקשות בכת“י – העותק של המחבר, המקובל רבי רפאל 

טבוש-ענתבי
ספר שירה חדשה, פיוטים ושירים, רבי רפאל טבוש-ענתבי, [ארם-
נוסף  ספר  עם  כרוך  בכת“י.  והוספות  הגהות  תרמ“ח 1888].  צובה, 
תר“ן  [ארם-צובה,  ושירים  פיוטים  של  גדול  קובץ  מזרחי,  בכתב-יד 

בערך 1890]. 
של  ב‘  בדף  ועוד.  טבוש“  ”רפאל  רבי  של  בעלות  ורישומי  חתימות 
טבוש  ענתבי  יצחק  רפאל  ח“ר  ”הצעיר  מלאה:  חתימה  כתב-היד 
(תרי“ד-תרע“ט)  ענתבי  רפאל  רבי  המקובל  הרב  המחבר   - ס“ט“ 
איש קדוש ורוב פיוטיו מיוסדים  מחבר הספר ”שירה חדשה“, היה 
על חכמת הקבלה. על מצבתו נכתב ”איש ירא את ה‘, החכם השלם 
[רבי  מצורף  חומר  אודותיו  ראה   - ישראל“  זמירות  נעים  והכולל, 
מוקדמת  מתקופה  כנראה  הם  אלו  וחתימות  סגי-נהור  היה  רפאל 

לפני שהתעוור].
חתימות בעלים נוספות בכת“י מזרחי ”הצעיר ח“ר נסים יעקב ----“. 

”יוסף כאפיף“.
תוכן הספר המודפס וספר כתה“י: פיוטים ושירים שחוברו במיוחד 
לשוררם לפי לחני מאקאם ידועים [מאקאם - מבנה של קטע מוזי־
ובהקדמתו  הספר  בשער  המחבר  המזרחית-ערבית].  במוסיקה  קלי 
הע־ של  וחשק  עגבים  שירי  בשירת  פגם-הנשמה  בחומרת  מאריך 
הידועים.  ללחנים  המתאימים  קודש  פיוטי  חיבר  הוא  ולכן  רביים, 
חלק מהפיוטים בסימן ”רפא“ל“ על שם מחברם [רבים משיריו אלו 

ידועים עד היום ומובאים בסידורים ובספרי ה“בקשות“].
נוספים  ושירים  ”רפאל“  שסימנם  שירים  מופיעים  בכתב-היד  גם 
השירים  כותרות  בין  (חאלב).  ארם-צובה  ומחכמי  משפחתו  מבני 
שבכתה“י: ”יסדו ה“ר רפאל הי“ו“, ”לה“ר רפאל טבוש הי“ו“, ”יסדו 
ה“ר מרדכי טבוש הי“ו“, ”להר“ר אליאו חמווי הי“ו“, ”יסדו ה“ר יעקב 
סוכרי הי“ו“ ”אני עובדיה טבוש הי“ו“ ”סי‘ ששון בכה“ר משה“ [בעל 

”שמן ששון“] ועוד.
(חסר שער) ב-לח, [2], לג-לז, לז-לח דף. כרוך עם מחברת כת“י: כב, כד-

בלאי  בינוני,  מצב  ס“מ.   14 כתובים).  עמ‘  כ-180  (מתוכם  דף.   [12] קצח, 
וכתמים, פגעי רטיבות. של כריכת חצי-עור. 

מספור הדפים בספר הנדפס הוא יותר מהמובא בתקליטורי הביב־
ליוגרפיה, כנראה שזו מהדורת וואריאנט, בה נמצאים דפים כפולים 

שנדפסו פעמיים בשינויים.

פתיחה: $400

wear and stains, mildew damage. Semi-leather binding. 
The pagination in the printed book is greater than that 
which is listed in the Bibliography Institute CDs, ap-
parently this is a variant edition which contains double 
leaves which were printed twice with changes.

Opening Price: $400

319
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320. Poetry Manuscript – India 
Poetry manuscript for holidays and festivals. [India, 
19th century?]. 
Square vowelized handwriting, Hebrew with titles in 
Marathi. Over one hundred poems: for Pesach, Shavuot 
and Sukkot, special Shabbatot and more. Includes 
poems according to the custom of the Jews of Cochin. 
188 pages + 3 index leaves. 16cm. Good condition, few 
stains. Damaged binding. 

Opening Price: $200

321. Songs and Piyutim (India)
Manuscript of songs and piyutim in the Malayalam 
language and writing (India), approx. 48 songs for wed-
dings and festivals, blessing etc. [Cochin, beginning of 
c. 20th century].
The Malayalam language (The Malayalam language is 
spoken in the region of Karla in south-west India. This 
language was used in the songs of the Jews of Cochin, in 
a dialect typical of Indian Jews).
Attached is a professional and detailed opinion on the 
songs in this notebook, and how they compare to the list 
of Cochin Jewish popular songs.
Approx. 110 pages. Approx. 20.5cm. Fair condition, mois-
ture stains, detached leaves and detached binding. 

Opening Price: $800

320. כתב-יד פיוטים - הודו
כתב-יד פיוטים לחגים ולמועדים. [הודו, המאה ה-19?].

למעלה  במאראטי.  כותרות  ועם  עברית  מנוקד,  מרובע  כתב-יד 
ביניהם  ועוד,  מיוחדות  לשבתות  רגלים,  לשלושה  פיוטים:  ממאה 

פיוטים כמנהג יהודי קוצ‘ין. 
188 עמ‘ + 3 דפי מפתחות. 16 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכה פגומה.

פתיחה: $200

321. שירים ופיוטים (הודו)
כ-48  (הודו),  המאליאלם  ובשפת  בכתב  ופיוטים  שירים  כתב-יד 
שירים לחתונה ולמועדים, ברכות ועוד. [קוצ‘ין, ראשית המאה ה-20 

בערך].
בדרום- קרלה  באזור  מדוברת  המאליאלם  (שפת  המאליאלם  שפת 
מערב הודו. בשירת יהודי קוצ‘ין השתמשו בשפה זו, בניב המיוחד 

ליהודי הודו). 
כ-110 עמ‘. כ-20.5 ס“מ. מצב בינוני, כתמי רטיבות, דפים מנותקים וכריכה 

מנותקת.

זו,  שבמחברת  השירים  על  ומפורטת  מקצועית  חות-דעת  מצורפת 
והשוואתם לרשימת השירים הידועים של יהודי קוצ‘ין.

322. שירים ופיוטים (הודו)פתיחה: $800
כתב-יד שירים ופיוטים בעברית ובשפת המאליאלם, שירים לחתונה 

ולמועדים, ברכות ועוד. [קוצ‘ין, ראשית המאה ה-20 בערך].
מנות־ דפים  ובלאי,  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-16.5  כתובים.  עמ‘  כ-260 

קים וכריכה בלויה.

בו  קוצ‘ין,  יהודי  של  שירתם  על  מפורט  מאמר  מצורף:  חומר  (ראה 
מוזכר גם כת“י זה).

פתיחה: $1000

321
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323. Manuscript “Rishpei Eish” – 
Samarkand, Buchara
Manuscript, including interesting inscriptions: novellae 
and Torah thoughts, Kabbalistic illustrations, personal 
and Torah memories, compilations and copies. Some 
of the leaves have the title “Rishpei Eish”. Samarkand, 
Buchara, (1890-1898).
Novellae on Pirkei Avot and on the Torah, homiletics, 
songs and piyutim (some in Jewish-Persian), riddles 
and allegories, tales and historical and family inscrip-
tions, segulot and mazalot, compilations from various 
books (some Chassidic and kabbalistic), Jewish laws 
and customs, etc. Some signatures: “Reuven HaRa’ati”, 
“Agajan Haji”, “Agajan ben Shimshon Haji HaRa’ati”. 
More than 160 leaves, various sizes, 18-19cm. Dry paper, 
fair condition. Detached and unbound leaves.

Opening Price: $200

324. Manuscripts – Homiletics and 
Eulogies by Scholars of Morocco (and 
Eretz Israel)
Collection of manuscripts in Oriental handwriting: 
homiletics and eulogies and more, by various writ-
ers [scholars of Morocco and Eretz Israel. 19th -20th 
century].
For complete list, see Hebrew description. 
Eleven items, more than 50 pages and columns. Various 
sizes and conditions, good to good-fair. 

Opening Price: $200

322. Songs and Poems (India)
Manuscript of songs and poems in Hebrew and in the 
Malayalam language. Songs for weddings and festivals, 
blessings and more. [Cochin, c. early 20th century]. 
Approx. 260 written pages. Approx. 16.5cm. Fair condi-
tion, stains and wear, detached leaves and worn binding. 
(See attached material: Detailed article regarding songs 
of Jews of Cochin in which this manuscript is also 
mentioned). 

Opening Price: $1000

323. כת“י ”רשפי אש“ – סמרקנד, בוכרה
איורים  תורה,  ודברי  חידושים  מעניינות:  רשימות  הכולל  כתב-יד, 
בחלק  והעתקות.  ליקוטים  ותורניים,  אישיים  זכרונות  קבליים, 
תר“ן-תרנ“ח  בוכרה,  סמרקנד,  אש“.  ”רשפי  כותרות  מהדפים 

.(1890-1898)
ופיוטים  פזמונים  דרושים,  התורה,  ועל  פרקי-אבות  על  חידושים 
(חלקם בפרסית-יהודית), חידות ומשלים, מעשיות ורשימות היסטו־
ריות ומשפחתיות, סגולות ומזלות, ליקוטים מספרים שונים (ביניהם 
מקומות  בכמה  ועוד.  ומנהגים,  הלכות  דינים,  וקבלה),  חסידות 
הראתי“,  ”ראובן  והלועזיים:  העבריים  בשמותיו  הכותב,  חתימות 

”אגאגאן האגי“, ”אגאג‘אן בן לא“א כ“מ שמשון יצ“ו האג‘י הראתי“. 
למעלה מ-160 דף, בגדלים שונים, 18-19 ס“מ. נייר יבש, מצב בינוני. דפים 

מנותקים ולא כרוכים.

פתיחה: $200

324. כתבי יד – דרשות והספדים מחכמי מרוקו 
(וארץ-ישראל)

אוסף כתבי-יד בכת“י מזרחי: דרשות והספדים ועוד, מכותבים שונים 
[מחכמי מרוקו וחכמי המערבים בארץ-ישראל. המאה ה-19-20]. 

• דרוש בענין התוכחה. • דרוש במעלת הצדקה. • מליצה במעלת 
של  נוסחאות  שתי   • ישראל.  עם  מעלת  על  דרוש   • ישראל.  ארץ 
נותן  שהיה   – הכותב]  של  [דודו  יצחק  רבי  על  שנאמרו  הספדים 
הרוס  ן‘  שלמה  רבי  ע“י  מקנאס,  בעירו  הצדקה  למטרות  ומתרים 
של  חתנו  הספד  מוזכר  הדברים  [בתוך  טובי.  עזר  מר  וידידו  ז“ל 
הנספד ”ר“א גאון... גור אריה יאודה“]. • שני דרושי הספד (כתובים 
[חיפה  חפת“ו  בעיר  שנאמר  הספד  דרוש  הוא  מהם  אחד  בעפרון), 
ניסן  אוחנה,  בנימין  נסים  רבי  של  השלושים  ליום  ותכונן],  תבנה 
תשכ“ד. • קונטרס ”תפלה מרבי ישמעאל כהן גדול“. • מכתב מרגש 
לּוׁש [מראשי  של בקשת סליחה והתנצלות, מבן לאביו רבי יוסף י‘ שְׁ
הדברים  מתוך  אך  חתום  לא  המכתב  בירושלים,  ה“מערבים“  עדת 

לּוש].  עולה שם הכותב רבי ”אברהם“ שְׁ
עד  טוב  משתנים,  ומצב  ועמודות.  עמודים  מ-50  למעלה  פריטים,   11

טוב-בינוני.

פתיחה: $200

325. דרשות בכתב-ידו של הרב המפ“ה - לוב
כת“י, דרשות למעלת ארץ ישראל ולשבת כלה, טראבלס [טריפולי, 

לוב], תרכ“ה (1865). כתיבה אוטוגרפית עם מחיקות והוספות. 
בראש הדרוש הראשון: ”דרוש למע‘ א“י - שדרשתי אני המפ“ה ס“ט 
ולא“י  כלה  שבת  לדרוש  ”הלצות  השני:  הדרוש  בראש  בכפרים...“. 
שדרשתי פה טרבלוס יע“א, ש‘ התרכ“ה לפ“ג“ - בדרוש זה גם מאריך 
בדברים בשבח חכמי המקום: רבי שלום טיטו, רבי אברהם, רבי יוסף 

ועוד. 
הרב המפ“ה - רבי משה פארדו (תקע“ד-תרמ“ח) מגדולי חכמי ירו־
שלים, שימש כדיין בבית דינו של הראשון-לציון רבי אברהם אשכנזי 
יחד עם הרב ”כפי אהרן“. בשנת תרכ“ז נתמנה לאב“ד בירושלים. לפי 
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325. Sermons in Handwriting of the Rabbi 
Moshe Pardo (the Mapah) – Libya
Manuscript, sermons about the virtues of Eretz 
Israel and about Shabbat Kallah, Tripoli, Libya, 1865. 
Autographic writing with erases and appendices.
At the beginning of the first homiletic: “Homiletic of 
the virtues of Eretz Israel – which I, the Mapah have 
spoke about in the villages…”. 
At the beginning of the second homiletic: “Jest for 
homiletic of the Shabbat Kallah and of Eretz Israel 
that I have spoken about here in Tripoli, 1865” – In 
this homiletic he also praises at length the local schol-
ars: Rabbi Shalom Tito, Rabbi Avraham, Rabbi Yosef 
etc.
The Rabbi HaMapah – Rabbi Moshe Pardo (1794-1888) 
one of the outstanding scholars of Jerusalem, served 
as dayan in the Beit Din of the Rishon L’Zion Rabbi 
Avraham Ashkenazi together with the Rabbi author of 
“Kapei Aharon”. In 1867, he was appointed Head of the 
Jerusalem Beit Din. In 1870, he went as an emissary to 
Africa and on his return via Egypt, he was appointed as 
rabbi of Alexandria where he served with great honor 
for 18 years. From this manuscript it appears that yet 
in 1865, he left as an emissary to Libya, in Tripoli and 
villages in the region. Some of his books: “Tzedek 
U’Mishpat”, “Shemo Moshe” etc, many of his writings 
are still in manuscript form. 
Two leaves, 8 columns, approx. 27cm. Bluish paper, fair 
condition, tears to paper folds, (almost no text missing). 

Opening Price: $300

הידוע עד כה, יצא בשנת תר“ל לשליחות בערי אפריקה ובדרכו חזרה 
אותו  תפקיד  (אלכסנדריה)  נא-אמון  של  לרבה  נתמנה  מצרים  דרך 
נשא ברמה י“ח שנה. בכתה“י שלפנינו מתברר, כי עוד בשנת תרכ“ה 
מספריו:  האזור.  וכפרי  בטרבלס  ללוב,  לשליחות  המפ“ה  הרב  יצא 

”צדק ומשפט“, ”שמו משה“ ועוד, כתבים רבים ממנו נותרו בכת“י. 
2 דף, 8 עמודות, כ-27 ס“מ. נייר כחלחל, מצב בינוני, קרעים בקפלי הנייר, 

(כמעט ללא חסרון טקסט).

פתיחה: $300

326. אוסף דפי כת“י
אוסף דפים, רובם לקוחים מדפי הכריכה הפנימיים של ספרים [דפי 

פורזץ], עם רישומים שונים בכת“י.
• דף הקדשה על ספר שניתן לספרייתו של השדי-חמד מהגביר רבי 
ישעיה ברלין מריגא, כתיבה מזרחית עם חותמת השדי-חמד. • דפים 
עם חותמות ורישומים בכתב-ידו של רבי חיים ברלין. • דפי חידושי 
תורה שונים. • קבלה מודפסת עם מילוי בכת“י, אמשטרדם, תר“ד 

(1844) • ועוד.
11 דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

326. Collection of Manuscript Leaves
Collection of leaves, most from inner binding leaves 
of books [end paper leaves], with various handwritten 
inscriptions.
• Dedication leaf on book given to the library of the 
Sdei Chemed by the wealthy Rabbi Yeshaya Berlin of 
Riga, Oriental handwriting with the stamp of the Sdei 
Chemed. • Leaves with stamps and inscriptions in 
Rabbi Chaim Berlin’s handwriting. • Various leaves 
of Torah novellae. • Printed receipt filled in by hand, 
Amsterdam, 1844. • And more.
Eleven leaves, various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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327. Collection of Manuscripts – Works of 
Djerba and Tunis Scholars
A huge collection of manuscripts, on topics in the 
Talmud, halacha, homiletics on the Torah and the Bible, 
most by Western scholars and Torah geniuses. [Djerba 
and Tunis, 19th-20th century].
Pamphlets, booklets and manuscript leaves, some auto-
graphic in the authors’ handwriting, some unidentified, 
such as: a manuscript [signed] by Rabbi Chai Chavita 
HaCohen, Av Beit Din of Djerba; manuscript of homi-
letics, by Rabbi Yosef Gez, Rosh Av Beit Din of Tunis; 
manuscript Ma’ase Nissim by Rabbi Nissim HaCohen of 
Djerba; V’He’erich HaCohen, by Rabbi David HaCohen 
Lemdjerbi [Rabbi of Tetouan]; manuscript Bnei Avraham 
[apparently by Rabbi Avraham ben Kamus HaCohen]; 
a section of manuscript Me’ayin Yavo on Tehillim, by 
Rabbi Ya’akov HaCohen author of Bechor Ya’akov of 
Djerba; Sefer Dikduk by Rabbi Masi’ad Mahatzar [author 
of Mis’ad L’Veit Hashem]; etc.
Hundreds of pages written in pamphlets and single 
leaves [some works are incomplete]. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $400

327. אוסף כתבי יד - חיבורים מחכמי ג‘רבה ותוניס
אוסף ענק של כתבי-יד, בסוגיות הש“ס, הלכה, דרושים על התורה 

והנ“ך, רובו מחכמי וגאוני המערב. [ג‘רבה ותוניס, שנות הת“ר].
בכתבי-יד  אוטוגרפים  ביניהם  כת“י,  ודפי  מחברות  קונטרסים, 
מחברים, חלקם אינם מזוהים, ביניהם: כת“י [חתום] מהגאון רבי חי 
חויתא הכהן, אב“ד ג‘רבה; כת“י דרשות, מהגאון רבי יוסף גז, ראב“ד 
”והעריך  מג‘רבה;  הכהן  נסים  לרבי  נסים“  ”מעשה  כת“י  בתוניס; 
”בני  כת“י  תיטאוין];  של  [רבה  למג‘רבי  הכהן  דוד  לרבי  הכהן“, 
מכת“י ”מאין  קטע  הכהן];  כמוס  בן  אברהם  מרבי  אברהם“ [כנראה 
יבא“, על תהלים, לרבי יעקב הכהן בעל ”בכור יעקב“ מג‘רבה; ספר 

דקדוק, מאת רבי מסיעד מהצאר [מחבר מסעד לבית ה‘]; ועוד. 
מאות עמודים כתובים בקונטרסים ודפים בודדים [חלק מהחיבורים אינם 

שלמים]. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

328. ארכיון רבי כלפון הכהן - כתבי יד ומכתבים - חכמי 
ג‘רבה

(תרל“ד- הכהן  משה  כלפון  רבי  הגאון  מארכיון  וחשוב  מגוון  אוסף 
תש“י, אוצר הרבנים 12439) אב“ד ג‘רבה וגדול חכמי העיר. חידושי 
הכהן  כלפון  רבי  אל  שנשלחו  רבים  מכתבים  כולל  ידו.  בכתב  תורה 
מגדולי רבני ג‘רבה ותוניס, וכן פסקים וכתבי-יד בהלכה בכתב ידם 

וחתימתם. ג‘רבה, [שנות הת“ר].
רחמים חי חויתה הכהן,  בין החותמים, מלבד רבי כלפון הכהן: רבי 
רבי  כהן,  סאסי  רבי  הכהן,  אברהם  די  יעקב  רבי  הכהן,  שושן  רבי 
אליהו הכהן, רבי ניסים ירחי, רבי מעתוק מאג‘וז, רבי חי כלפון, רבי 

מעתוק כהן, רבי ישראל זיתון וחכמים נוספים. 
הרבנים 12439),  אוצר  (תרל“ד-תש“י,  הכהן  משה  כלפון  רבי  הגאון 
רבים.  ספרים  ומחבר  ג‘רבה  של  הראשי  רבה  תוניס,  חכמי  מגדולי 
הועלו  תשס“ו  ובשנת  ישראל,  לארץ  עלייתו  ערב  בג‘רבה  נפטר 

עצמותיו ארצה במסע לוויה בן אלפי משתתפים.
+ אוסף גדול של מכתבים וכתבי-יד עם חתימות רבות של רבי זקן 

משה מאג‘וז ראב“ד גרבה (תרי“א-תרע“ה) מחבר ספרים רבים.
כ-100 דף. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $450

328. Archive of Rabbi Calfon HaCohen 
– Manuscripts and Letters – Djerba 
Scholars
A varied and important collection from the archive 
of Rabbi Calfon Moshe HaCohen (1874-1950, Otzar 
HaRabbanim 12439) Av Beit Din of Djerba and the 
greatest Torah scholar of that city. Torah novellae in his 
handwriting. Includes many letters sent to Rabbi Calfon 
HaCohen from leading rabbis of Djerba and Tunis and 
likewise halachic decisions and manuscripts in their hand-
writing and with their signatures. Djerba, [the 1800s].
Amongst the rabbis signatures, besides Rabbi Calfon 
HaCohen: Rabbi Rachamim Chai Chavita HaCohen, 
Rabbi Shushan HaCohen, Rabbi Ya’akov Di Avraham 
HaCohen, Rabbi Sasi HaCohen, Rabbi Eliyahu 
HaCohen, Rabbi Nissim Yarchi, Rabbi Ma’atok Madjuz, 
Rabbi Chai Calfon, Rabbi Ma’atok Cohen, Rabbi Yisrael 
Zitun and other scholars. 
Rabbi Calfon Moshe HaCohen (1874-1950, Otzar 
HaRabbanim 12439), was a leading Torah scholar in 
Tunis, Chief Rabbi of Djerba and author of many books. 
He died in Djerba before his departure to Eretz Israel 

and in 2006, his bones were brought to Israel with a 
large funeral of thousands of participants. 
+ A large collection of letters and manuscripts with 
many signatures of Rabbi Zaken Moshe Madjuz Rosh 
Av Beit Din of Djerba (1851-1915) author of many books.
Approx. 100 leaves. Various sizes and conditions.

Opening Price: $450

327
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329. אוסף מכתבים וכתבי יד - מבית רבי ישועה פלאג‘י 
ורבני צפת

אוסף כתבי יד, מכתבים ומסמכים מרבי ישועה פלאג‘י ורבני צפת, 
שנות התר“ע-תר“צ (1910-1938).

פלאג‘י,  ישועה  רבי  של  בכתב-ידו  הלכתיות  תשובות  כולל:  האוסף 
מרבי  ומשפחתיים  ציבוריים  מכתבים   • והספדים.  דרוש  רשימות 
ישועה ומכתבים אליו. • מכתבים מחתנו רבי (אברהם) נעים שחרור 
ומכתבים אליו. • מכתבים שונים מרבני צפת (רבי עזרא חיים הכהן, 
רבי יוסף חי הלוי ועוד), רבני טבריה ורבנים מארצות המזרח והמג‘רב. 
• מחברת דו“ח על מכתבים שנכתבו בעניני כוללות צפת (מוזכרים 
שם מכתבים לרבנים מכל העולם: הרב הרחמ“ן בג‘יבראלטאר, הרב 
המשמ“ח במוגאדור, רבי רפאל אנקאווה בסאלי, רבי יעקב בנו של 
חצר  תיקון  בענין  לממשלה  מכתב  ועוד.  מבגדאד  חיים  יוסף  רבי 
ודוחו“ת  רשימות  המחברת  בסוף  האיכרים.  ע“י  שנהרסה  הרשב“י 
המחברת  כל  כנראה   - ענתיבי  מנשה  רפאל  רבי  בחתימת  כספיים, 

בכתב-ידו). • שטרות עיסקא ומסמכים נוטריונים. ועוד. 
הגאון רבי ישועה פאלאג‘י, נולד תר“ל, כיהן שנים רבות כחבר וראש 
בית-הדין בצפת. רוב רבני צפת בדור שאחריו היו מתלמידיו. בשנת 
תרצ“ז בערך עבר לירושלים. חתנו רבי אברהם נעים שחרור, מחכמי 

ירושלים וצפת, כיהן כשד“ר כוללות צפת.
ומצב  גודל  דף.  מ-80  למעלה  סה“כ  מחברות,  ומספר  דפים  עשרות 

משתנים.

פתיחה: $400

329. Collection of Letters and 
Manuscripts – From Rabbi Yeshua Palagi 
and Rabbis of Safed 
Collection of manuscripts, letters and documents by 
Rabbi Yeshua Palagi and rabbis of Safed, (1910-1938). 
Collection includes: Halachic responsa in the hand-
writing of Rabbi Yeshua Palagi, lists of homiletics 
and eulogies. • Public and family letters by Rabbi 
Yeshua and letters to him. • Letters by his son-in-law 
Rabbi (Avraham) Na’im Shichrur and letters to him. • 
Various letters from rabbis of Safed (Rabbi Ezra Chaim 
HaCohen, Rabbi Yosef Chai HaLevi and others), Rabbis 
of Tiberias and rabbis of countries of the Levant and 
the Maghreb. • Report notebook on letters pertain-
ing to Kollels of Safed (letters to worldwide rabbis 
mentioned: Rabbi Raphael Chaim Moshe Ben Na’im 
(Rav HaRachaman) of Gibraltar, Rabbi Moshe Meir 
Chai Elyakim (Rav HaMesame’ach) of Mogador, Rabbi 
Rephael Ankava of Sali, Rabbi Ya’akov son of Rabbi 
Yosef Chaim of Baghdad and others. Letter to the gov-
ernment regarding renovation of yard of Rabbi Shimon 
Bar Yochai which was ruined by the farmers. End of 
notebook contains lists and financial reports signed by 
Rabbi Raphael Menasheh Antebi – apparently the entire 
notebook is in his handwriting). • Transaction bills and 
notary documents, and more. 
The Ga’on Rabbi Yeshua Palagi, born in 1870, served for 
many years as member and chief of Beit Din in Safed. The 
majority of the rabbis of Safed in the generation following 
him were his disciples. In approximately 1937 he moved 
to Jerusalem. His son-in-law, Rabbi Avraham Na’im 
Shichrur, among the Torah scholars of Jerusalem and 
Safed, served as rabbinical emissary of Kollels of Safed. 
Dozens of leaves and several notebooks, total of over eighty 
leaves. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

330. כת“י הרב עוזיאל - דרשה לפטירת רעייתו
שבת  עוזיאל.  חי  מאיר  ציון  בן  רבי  של  בכתב-ידו  דרשה  יד,  כתב 
הגדול ”יום הז‘ לפטירת רעיתי אשת נעורי רוזה לבית ברוך תנצב“ה“. 
מאורעות  על  מדבר  הוא  הדברים  בתוך   .1915 תרע“ה  אביב,  תל 

המלחמה ועל יגונו האישי עם פטירת זוגתו. 
בשנת  ירושלים,  יליד  (תרמ“א-תשי“ג),  עוזיאל  חי  בן-ציון  הרב 
יצא  בתרפ“א  ביפו.  הספרדים  לעדת  ראשי  לרב  נתמנה  תר“ע 
כרב  לכהן  חזר  תרפ“ג  ובשנת  ראשי  כרב  בה  לכהן  (יוון)  לסלוניקי 
ראשי בתל-אביב-יפו. בשנת תרצ“ט נתמנה לרב ראשי וראשון לציון 
בארץ ישראל. מחיבוריו ”משפטי עוזיאל“ ”מכמני עוזיאל“ ”השופט 

והמשפט“ ועוד.
מצב  והוספות,  מחיקות  עם  אוטוגרפית  כתיבה  כתובים  ס“מ.   26 דף,   12

טוב מאד.

פתיחה: $200
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330. Manuscript of Rabbi Uziel – Sermon on 
his Wife’s Death
Manuscript, a sermon in the handwriting of Rabbi 
Benzion Meir Chai Uziel. Shabbat HaGadol “the seventh 
day after the death of my wife, my companion, the wife 
of my youth, Rosa from the house of Baruch”. Tel Aviv, 
1915. He talks about the events of the war and his per-
sonal distress on the passing of his wife. Rabbi Benzion 
Chai Uziel (1871-1953), born in Jerusalem in 1910, was 
appointed Chief Rabbi of the Sefardi community of Jaffa. 
In 1821, he left for Salonika (Greece) to serve as Chief 
Rabbi and in 1923, returned to serve as Chief Rabbi of 
Tel Aviv-Jaffa. In 1939, he was appointed Chief Rabbi 
and Rishon L’Zion in Eretz Israel. Wrote Mishpetei Uziel, 
Michmanei Uziel, HaShofet V’Hamishpat, etc.
Twelve leaves, 26cm. Autographic writing with erasing 
and additions, very good condition.

Opening Price: $200

331. אוסף כתבי יד וספרים (פרס)
אוסף כתבי יד וספרים עם רישומים בכת“י, רובם בכתיבה מזרחית-

פרסית (רש“י מרובעת).
”הצעיר  בחתימת  בפרסית-יהודית,  כת“י   • משניות.  פרקי  כת“י   •
רחמן ש‘ בן באבא בן ה“מ מארי כץ“. • ספר עבודת ישראל, מהמגיד 
אור  בכה“ר  דוד  ”הצעיר  בחתימת:   .1875 תרל“ה  למברג,  מקוזניץ. 
זצוק“ל“ [רבי מולא אור שרגא מהעיר יזד]. • סידור עבודת התמיד, 
עם פירוש ר“א חאביליו עפ“י הקבלה. ליוורנו, תקנ“ד 1794. חותמות 
עבדאל  יצחק  רחמים  ”הצעיר  [בבלי?]:  בכת“י  חתימות  עתיקות, 
ווילנא  יוסף.  עץ  עם  רבתי,  קהלת  מדרש  ספר   • יצ“ו“.  משה... 
והורודנא, תקצ“ד 1834. בסופו כרוכה מחברת כת“י: ליקוטי דרוש 
לפרסית- עברית  מילון  ופיוטים,  תפילות  קבלה),  (עניני  והלכות 

יהודית. ועוד דפי כת“י ודפוס.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

331. Collection of Manuscripts and Books 
(Persia)
Collection of manuscripts and books with handwrit-
ten inscriptions, most in Oriental-Persian handwriting 
(square Rashi script).
For complete list, see Hebrew description.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

332. Collection of Oriental Manuscripts – 
Morocco, Lebanon, Yemen and Bukhara
Diverse collection of Oriental manuscripts. 
• Sermon notebook for Pesach and Shabbat HaGadol, 
[fine Rashi writing, apparently handwriting of Rabbi 
Shabtai Buchabot, 1870-1948, among rabbis of Jaffa 
and Aleppo, Chief Rabbi of Beirut from 1924]. C. 1935. 
(Mildew damage). 
• Large collection of leaf remnants [from binding 
archive] by rabbis of Morocco between the years 
1830-1860, from the home of Rabbi Raphael Maman 
[1810-1863, rabbinical authority in Sefrou, holy genius, 
wealthy Torah supporter, son-in-law of Rabbi Shmuel 
Elbaz – Malchei Rabanan, leaf 106, page 2]. The col-
lection contains remnants of Beit Din bills, Halachic 
responsa by Rabbi Raphael, letters in Jewish-Arabic 
and in Hebrew by various rabbis. Interesting letter by 
Rabbi David Mashash about the order of distributions 
to Kollels in Tiberias. Among the signatories on the 
leaves are: Rabbi Raphael Maman, Rabbi Matityahu 
Sirero, Rabbi Shalom Mashash (the first), Rabbi Amur 
Abutbul, Rabbi Eliyahu Azulai, Rabbi Raphael Againi, 
Rabbi Ya’akov Adahan, Rabbi Amram Elbaz, and 
others. (All leaves are damaged and incomplete). 
• Notebook of Chidushei Torah and sermons, 
[Morocco?, c. 20th century]. 
• Letters and papers from Yemen, Bukhara and more. 
Dozens of leaves, various sizes and conditions, fair to poor 
condition. 

Opening Price: $350

332. אוסף כת“י מזרחיים -מרוקו, לבנון, תימן ובוכרה
אוסף מגוון של כתבי יד מזרחיים.

נאה,  רש“י  [כתיבת  הגדול,  ושבת  הפסח  לחג  דרשות  מחברת   •
יפו  מרבני  תר“ל-תש“ח,  בוחבוט,  שבתי  רבי  של  כתב-ידו  כנראה 
וארם-צובה, רבה הראשי של ביירות משנת תרפ“ד]. תרצ“ה בערך. 

(פגעי פטריה). 
• אוסף גדול של שרידי דפים [מגניזת כריכות] מרבני מרוקו בשנות 
התק“ץ-תר“כ, מבית רבי רפאל מאמאן [תק“ע-תרכ“ג, מו“ץ בצפרו, 
מלכי   - אלבז  שמואל  רבי  חתן  תורה,  ומחזיק  עשיר  וקדוש,  גאון 
תשובות  בית-דין,  שטרות  שרידי  מכיל  האוסף  ב].  עמ‘  קו  דף  רבנן 
מרבנים  ובעברית  בערבית-יהודית  מכתבים  רפאל,  מרבי  הלכתיות 
בכו־ החלוקה  סדרי  בענין  משאש  דוד  מרבי  מעניין  מכתב  שונים. 
רבי  מאמאן,  רפאל  רבי  הדפים:  על  החותמים  בין  טבריה.  ללות 
מתתיה סיררו, רבי שלום משאש (הראשון), רבי עמור אבוטבול, רבי 
אליהו אזולאי, רבי רפאל אגייני, רבי יעקב אדאהן, רבי עמרם אלבאז, 

ועוד. (כל הדפים פגועים וחסרים). 
• מחברת חידושי תורה ודרשות, [מרוקו?, שנות הת“ש בערך].

• מכתבים וניירת מתימן, בוכרה ועוד.
עשרות דפים, גודל ומצב משתנה, מצב בינוני עד גרוע.

פתיחה: $350
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333. כתב-יד תחינות
”תחינה  תחינה“,  ”שבת   - (ביידיש-דייטש)  לנשים  תחינות  כת“י, 

שערי דמעות“ ועוד. כת“י אשכנזי [המאה ה-18 בערך].
11 דף 23.5 ס“מ. + 2 דף 21 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, בלאי וקרעים. כריכת 

בד חדשה.

פתיחה: $300

333. Techinot Manuscript
Techinot LeNashim manuscript (Yiddish-Deutsch) 
– “Shabbat Techina”, “Techina Sha’arei Dema’ot” and 
more. Ashkenazi handwriting [c. 18th century].
Eleven leaves 23.5cm + 2 leaves 21cm. Fair condition, 
stains, wear and tears. New cloth binding.

Opening Price: $300

334. כת“י ”שכיות החמדה“ תפילות לחודש ניסן
כתב-יד, ”שכיות החמדה“ תפלות עפ“י הקבלה, לאומרן מערב ר“ח 

ניסן, [כת“י מזרחי, המאה ה-18-19].
חודש  לימי  תקון  אלגאזי,  מהר“י  ע“י  חובר  החמדה“  ”שכיות  ספר 
עם  יחד  לאומרן  ימים“,  ”חמדת  מספר  מלוקטות  תפלות  ובו  ניסן 
אמירת פרשת הנשיאים. מהדורתו הראשונה נדפסה בקושטא תצ“ד 

(1734) ומאז נדפס בעשרות מהדורות. 
9 עמ‘ כתובים, 18 ס“מ, מצב טוב-מאד.

פתיחה: $200

334. “Schiyot HaChemda” Manuscript – 
Prayers for Month of Nisan
Manuscript, “Schiyot HaChemda”, prayers according to 
Kabbalah, recited from the day preceding the month of 
Nisan [Oriental handwriting, 18th-19th century]. 
“Schiyot HaChemda”, composed by Rabbi Yom Tov 
Algazi, is a Tikun for the month of Nisan which contains 
prayers compiled from the book “Chemdat Yamim”. 
The prayers are to be recited together with the reciting 
of Parashat HaNesi’im. The first edition was printed in 
Constantinople (1734) and it was printed in dozens of 
editions since. 
Nine written pages, 18cm, very good condition. 

Opening Price: $200

335. סדר ספירת העומר - כת“י מיניאטורי מפואר, איטליה, 
המאה ה-18

הקבלה,  עפ“י  וכוונות  תפילות  עם  העומר“,  ספירת  ”סדר  כתב-יד, 
כתיבה מפוארת בכתב סת“ם וכתב איטלקי. איטליה, המאה ה-18.

בעמוד לפני השער חתימת ”ברוך הללויה פורמיגיני, שנת התקמ“ח“. 
באותו  באיטליה,  נודעת  רבנים  משפחת  פורמיגיני,  [משפחת 
של  רבה  פורמיגיני  יצחק  רבי  איטליה,  רבני  מזקני  אחד  היה  הדור 

טריאסטי].
קלף,  כריכת  שימוש.  כתמי  טוב,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.   11.8 דף,   53 כ- 

פגועה.

פתיחה: $500

335. Seder Sefirat Ha’Omer – Fine 
Miniature Manuscript, Italy, 18th Century
Manuscript, “Seder Sefirat Ha’Omer”, with prayers and 
intentions according to Kabbalah. Fine scribal writing 
and Italian writing. Italy, 18th century. 
Leaf preceding title page contains signature “Baruch 
Haleluya Parmigiani, 1788”. [The Parmigiani family 
was a well-known rabbinic family in Italy. During that 
generation Rabbi Yitzchak Parmigiani served as rabbi 
of Trieste].
Approx. fifty three leaves, 11.8cm. High quality paper, good 
condition, usage stains. Damaged parchment binding. 

Opening Price: $500
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336. Notebook of the “Ezrat Nashim” 
Society – Safed 1890
Notebook of the “Ezrat Nashim” society – “which vol-
unteered to support the society according to the regula-
tions… and they have an eternal memory… at the tomb 
of Rabbi Shimon Bar Yochai and Rabbi Elazar his son”, 
Safed, 1890.
A list of 314 women volunteers, from various countries, 
most from Galicia, Podolia and Hungary. 
An illustrated title page with golden ink + 15 written 
pages, 31.5cm. Very good condition, few stains. New bind-
ing with additional pages. 

Opening Price: $1600

336. פנקס חברת ”עזרת נשים“ – צפת תר“ן
ביד  לתמוך  אותנה  ליבן  נדב  ”אשר   – נשים“  ”עזרת  חברת  פנקס 
החברה עפ“י התקנות... והיתה להן למזכרת עולם... על ציון התה“א 

ה“ר שמעון בר יוחאי ור‘ אלעזר בנו זיע“א“, צפת, רנ“ת (1890). 
פו־ גליציה  מערי  רובן  שונות,  מארצות  נדיבות,  נשים  רשימת 314 

דוליה והונגריה.
שער מצויר בדיו מוזהב + 15 עמ‘ כתובים, 31.5 ס“מ. מצב טוב-מאד, מעט 

כתמים. כריכה חדשה בתוספת דפים.

פתיחה: $1600

337. פנקס פרוטוקולים של ”איחוד תלמודי התורה“ 
בירושלים - חתימות רבי שמואל יצחק הילמאן

פנקס פרוטוקולים מעניין של ייסוד וניהול ”איחוד תלמודי התורה“ 
בירושלים, תרצ“ו-תרצ“ז (1936-1937).

יצחק  ”שמואל  רבי  הגאון  הוועד,  ומייסד  יו“ר  של  רבות  חתימות 
ברבנות  כיהן  בדורו,  הרבנים  מגדולי  (תרכ“ח-תשי“ג),  הילמאן“ 
בליטא, גלאזגוי ומשנת תרע“ד כיהן כעשרים שנה בלונדון בתפקיד 
בשנת  לארץ-ישראל  עלה  הרבנים.  וראש  בתי-הדין  אבות  ראש 
הראשי  הרב  הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  של  חותנו  תרצ“ד. 

לארץ-ישראל. 
הרב  פולונסקי,  הרב  השתתפו  הילמן  הרב  עמד  שבראשו  באיחוד 
טיקוצינסקי ועוד מרבני ועסקני הישיבות בירושלים. בין המוסדות 
הכלולים באיחוד: ”עץ חיים“, ”חיי עולם“, ”מאה שערים“, ”שומרי 
”ישיבת  צבי“,  ”תפארת  יתומים“,  ”בית  ויראה“,  ”תורה  החומות“, 

ציון“ ועוד. 
12 עמ‘ כתובים. 32 ס“מ. מצב טוב-מאד.

פתיחה: $250

337. Protocol Register of Union of 
Talmudei Torah in Jerusalem – Signatures 
of Rabbi Shmuel Yitzchak Hillman
Interesting protocol register of establishment and 
management of Union of Talmudei Torah in Jerusalem, 
(1936-1937). 
Many signatures of chairman and founder of the com-
mittee, Rabbi “Shmuel Yitzchak Hillman” (1868-1953), 
among the greatest rabbis of his generation, served in 
the rabbinate in Lithuania, Glasgow and from 1914 
served in London as Chief Av Beit Din and head of 
rabbis for approximately twenty years. Immigrated to 
Eretz Israel in 1934. Father-in-law of Rabbi Yitzchak 
Eizik HaLevi Herzog Chief Rabbi of Eretz Israel. 
Rabbi Polonsky, Rabbi Tikuchinsky and other rabbis 

338. פנקס מאוייר של חברה קדישא - הונגריה
פנקס חברה קדישא בפורמט גדול במיוחד. [הונגריה, ראשית המאה 

העשרים].
שער צבעוני מאוייר עם שמות מפקחי וגבאי החברה. מכיל רישומי 
שיאמרו  מנת  על  קדישא  לחברה  שתרמו  אנשים  ופרטי  שמות 
הרי־ הנראה,  (כפי   1916 עד   1816 משנת  רישומים  קדיש.  לזכותם 

שומים מראשית המאה ה-19 הועתקו לפנקס בזמן מאוחר יותר).
[34] עמ‘ (כנראה חסרים 6 דף באמצע) 49 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכה 

משוקמת משולבת עם כריכת עור מקורית.

פתיחה: $1200

and activists of the Yeshivot in Jerusalem participated 
in the union headed by Rabbi Hillman. Among the in-
stitutions included in the union: “Etz Chaim”, “Chayei 
Olam”, “Me’ah She’arim”, “Shomrei HaChomot”, 
“Torah VeYirah”, “Beit Yetomim”, “Tiferet Tzvi”, 
“Yeshivat Zion” and others. 
Twelve written pages. 32cm. Very good condition. 

Opening Price: $250

336
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338. Illustrated Registry of Chevra 
Kadisha – Hungary 
Extra large format Chevra Kadisha registry. [Hungary, 
early twentieth century]. 
Illustrated colorful title page with names of supervi-
sors and managers of association. Contains listing of 
names and details of individuals who contributed to 
the Chevra Kadisha in order that Kaddish be recited 
for them. Records from the years 1816 until 1916 (ap-
parently, the records from the early 19th century were 
copied into the registry at a later period). 
Thirty-four pages (apparently missing 6 leaves in middle). 
49cm. Good condition, stains. Restored binding combined 
with original leather binding. 

Opening Price: $1200

339. לוח כת“י לזמני כניסת שבת ולספירת העומר– איטליה
”זמן כניסת שבת לשנה פשוטה ולשנה מעוברת“ – לוח כת“י לזמני 
כניסת השבת ולסדר ”ספירת העומר“. בסופו רשימת ”שמות נשים 
המאה  ראשית  או  ה-19  המאה  סוף  [איטליה,  שבמקרא“.  צדקניות 

ה-20].
11 דף כתובים. 14 ס“מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

339. Handwritten Calendar of Times 
Shabbat Begins and of Sefirat HaOmer 
– Italy
“Time Shabbat begins for regular years and for leap 
years” – a handwritten calendar of times Shabbat begins 
and of Sefirat HaOmer. At the end, a list of “the names 
of righteous women in the Bible”. [Italy, end of 19th 
century or beginning of 20th century].
Eleven written leaves. 14cm. Good condition. New binding. 

Opening Price: $200

340. אוסף כתבי-יד בצרפתית – סוף המאה ה-18
אוסף כתבי-יד: מסמכים משפטיים וחוזי-חכירה של יהודים. צרפת, 

סוף המאה ה-18, ראשית המאה ה-19. צרפתית. 

340. Collection of Manuscripts in French – 
Late 18th Century 
Collection of manuscripts: legal documents and lease 
contracts of Jews. France, late 18th century, early 19th 
century. French.
Legal and communal documents which deal with 
property ownership rights and inheritances of Jews, 
court orders, and more. Some of the dates listed in 
the documents were written according to the months 
of the French Revolution as opposed to the Gregorian 
calendar used today. The documents contain many 
signatures and ink-stamps of Jews, which were not 
thoroughly examined.
Total of 21 items, some consist of several leaves. Various 
sizes, general condition good.

Opening Price: $700

ובי־ נכסים  על  בבעלות  העוסקים  וקהילתיים  משפטיים  מסמכים 
מהתאריכים  חלק  ועוד.  לבתי-משפט,  הזמנות  יהודים,  של  רושות 
במסמכים נכתבו על פי חודשי המהפכה הצרפתית ולא על פי הלוח 
הגרגוריאני המוכר כיום. המסמכים כוללים חותמות וחתימות רבות 

של יהודים, שלא נבדקו לעומקן.
סה“כ כ-21 פריטים, חלקם בני מספר דפים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $700
338
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מכתבים
Letters

341. מכתב האדמו“ר ה“דברי יחזקאל“ משינווא
והצטרף  התורה  מדרך  שסר  שוחט  של  שחיטתו  על  איסור  מכתב 
זינגער  פסח  רבי  מאת  בקירכדרויף,  השטאטוס-קווא“  לקהלת ”כת 

אב“ד קירכדרויף. וואללענדארף, תשרי תרמ“ו (1885).
בשולי המכתב, מכתב נוסף של מספר שורות בכתי“ק וחתימתו של 
הכותב:  שינאווא,  אב“ד  הלברשטאם  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו“ר 
”נדרשתי להגיד חוות דעתי בדינא דהאי טבחא, והנה הוא דבר ידוע 
לכל בני ישראל ששוחט שעובר על דברי ב“ד ומחציף במרא-דאתרא, 
אסור לאכול משחיטתו. ולהשומע יונעם ותבוא עליו ברכת טוב...“. 

בשולי הגליון הוסיף ה“דברי יחזקאל“ תגובה נוספת באותו נושא.
האדמו“ר הקדוש רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם (תקע“ה-תרנ“ט), 
בתורה,  גדול  מצאנז.  חיים“  ”דברי  בעל  האדמו“ר  של  בכורו  בנו 
נחשב  הגדול  אביו  בחיי  עוד  ובחסידות.  בהלכה  ובנסתר,  בנגלה 
מנעוריו,  וטהור  קדוש  בדורו.  והאדמורי“ם  הרבנים  מגדולי  לאחד 
גם  נודע  החשוב.  לתלמידם  ונחשב  האדמורי“ם  גדולי  את  שימש 
כבעל-מופת ופועל-ישועות. ידוע בשמו כי היה מורה לתלמידיו כי 

ישמרו את מכתביו ויועיל להם ל“שמירה“ ולישועה.
יוסף  אהרן  רבי  של  חתנו  (תקע“ו-תרנ“ח),  זינגער  פסח  רבי  הגאון 
תר“ו  בשנת  סופר“.  ה“חתם  תלמיד  טרענשין  אב“ד  הלוי  שמואל 
מגדולי  קירכדרויף.  אב“ד  תרל“א  ומשנת  בפאלאטא  לרב  נתמנה 
הרבנים בדורו של ה“כתב סופר“, נאבק רבות על קיום הדת והקמת 
והדברים  אוסטרו-הונגריה  בארצות  האורטודוקסיות  הקהילות 

ניכרים במכתב שלפנינו. 
נייר מסמכים רשמי של רבי פסח זינגער. 29 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קרעים 

חסרים בקפלים, ללא חסרון טקסט, מודבקים בנייר-דבק.

341פתיחה: $26,000
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341. Letter by Rebbe The “Divrei Yechezkel” of Sieniawa 
Letter banning slaughterer who deviated from the path of Torah and joined the Status 
Quo sect in Kirchdorf, by Rabbi Pesach Singer Av Beit Din of Kirchdorf. Wallendorf, 
Tishrei (1885).
Margins of letter contain additional short letter in the holy handwriting and signature 
of the Rebbe Rabbi Yechezkel Shraga Halberstam Av Beit Din of Sieniawa, who writes: 
“I was requested to express my opinion in this matter, and it is well known that it 
is forbidden to eat food slaughtered by a slaughterer who disobeys Beit Din and 
behaves with insolence toward the rabbi, and he who obeys will be blessed…”. On 
margins of issue the “Divrei Yechezkel” added an additional response pertaining to the 
same matter. The holy Rebbe Rabbi Yechezkel Shraga Halberstam (1815-1899), eldest 
son of the Admor author of the “Divrei Chaim” of Sanz. Giant in Torah, in the revealed 
and hidden, in Halacha and Chassidut. During the lifetime of his father he was already 
considered one of the leading rabbis and rebbes of his generation. Holy and pure from 
youth, served the greatest rebbes and was considered their prominent disciple. Was 
known as a miracle worker. It is known in his name that he would instruct his students 
that they save his letters which will provide protection and salvation. 
The Ga’on Rabbi Pesach Singer (1816-1898), son-in-law of Rabbi Aharon Yosef Shmuel 

HaLevi Av Beit Din of Trencin disciple of the “Chatam Sofer”. In 1846 was appointed 
as Rabbi of Palata and from 1871 served as Av Beit Din of Kirchdorf. Among the great-
est rabbis during the generation of the “Ktav Sofer”; fought for the observance of reli-
gion and the establishment of the Orthodox congregations in the Austro-Hungarian 
countries, which is apparent in this letter.
Official stationery of Rabbi Pesach Singer. 29cm. Good-fair condition, torn pieces on folds, 
without omission of text, taped. 

Opening Price: $26,000

341
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342. Ruling of Rabbi Moshe Chizkiya 
HaLevi – Pesaro (Italy) 1575
Ruling of Rabbis of Pesaro, Rabbi Moshe Chizkiya 
HaLevi and others – Pesaro (Italy), (1575). The ruling, 
pertaining to a monetary dispute between the executors 
of the estate of Rabbi Yitzchak of Volterra, regarding 
rental payments to Rabbi Gershon, the father of the 
maidservant in his home. Written and signed by the ar-
bitrating Dayanim. Signed: “Beit Levi Moshe Chizkiya 
son of Rabbi Yitzchak HaLevi…” [arbitration], along 
with writing and signature of two additional Dayanim 
[not deciphered], one of them signs: “I [?] grandson of 
Moshe Ibn Nachman”. 
The Ga’on Rabbi Moshe Chizkiya HaLevi, among the 
greatest scholars of Italy in his generation (his ruling 
from the year 1566, on the Tamari-Vintorotzo divorce, 
is mentioned in the Mabit responsa. His signature ap-
pears at the top of the list of rabbis banning the book 
Ma’or Einayim by Rabbi Azaria of the Adumim, along 
with his colleague the Ga’on Rabbi Yechiel Tarbut of 
Pesaro). For additional information about him see at-
tached material. 
Approx. 28cm. High quality paper, good condition, folding 
marks, small hole in center of leaf. Embossed notary stamp 
(city authorities? with symbol ?) upon glued paper.

Opening Price: $750 342. פסק דין רבי משה חזקיה הלוי - פיסארו (איטליה) 
1575

פיסארו   - ועוד  הלוי  חזקיה  משה  רבי  פיסארו,  רבני  דין  פסק 
(איטליה), של“ה (1575).

פסק הדין על סכסוך ממוני בין אפוטרופסי עזבון רבי יצחק מוול־
טירה, על תשלומי שכירות לרבי גרשון אבי הנערה ששירתה בביתו. 
נכתב ונחתם ע“י הדיינים הבוררים שקבלו כח ”לדון ולפסוק ביניהם 
דין או קרוב לדין כפי ראות עינינו וכיד ה‘ הטובה עלינו“. על החתום: 
”אני הצעיר בית לוי משה חזקיה בכה“ר יצחק הלוי זצ“ל ברור מכח 
הקומפרומיסו...“ [בוררות], וכתיבת וחתימת שני דיינים נוספים [לא 
מפוענחים], אחד מהם חותם: ”אני [?] יזיי“א נכד משה ן‘ נחמן ז“ל“.

הגאון רבי משה חזקיה הלוי, מגדולי חכמי איטליה בדורו (פסק דינו 
מבי“ט.  בשו“ת  מוזכר  תמרי-וינטורוצו,  גט  פרשת  על  שכ“ו,  משנת 
ידועה גם חתימתו בראש רבני פיסארו על ה“חרם“ נגד הספר ”מאור 
רעו  עם  יחד  חתום  הוא  שם  האדומים.  מן  עזריה  רבי  של  עינים“ 

הגאון רבי יחיאל טרבוט מפיסארו). ראה אודותיו חומר מצורף.
הדף.  במרכז  קטן  חור  קיפול,  סימני  טוב,  מצב  משובח,  נייר  ס“מ.  כ-28 

חותמת תבליט נוטריונית (רשויות העיר? עם סמל?) על נייר מודבק. 

פתיחה: $750

343. כתב סמיכה לבודק ושוחט - טורינו (איטליה), 
תפ“א- תפ“ב

רבי  מכתב  של  סת“ם  בכתב  העתקה  ושוחט,  לבודק  סמיכה  כתב 
גבריאל בכמ“ר שלמה פונטרימולי, טורינו, תפ“א (1721) ומכתב רבי 

מאיר בכמהר“ר שמשון באקי. קאסאלי, תפ“ב (1722). 
במכתבו של רבי מאיר באקי [כנראה שהוא אוטוגרף של רבי מאיר], 
הוא כותב בענוה ובכבוד רב על רבי גבריאל: ”מי הוא שיבוא אחר 
המלך מאן מלכי רבנן... הנני מעלה על ספר ומסכים לכל אשר עשה 

האלוף מ“ו הגפ“ן, הגם כי מי אנכי לאשר אושר מעשה ידיו...“.
הגאון המקובל רבי גבריאל פונטרימולי רבה של טורינו וקאסאלי, 
מגדולי רבני איטליה בדורו, למד יחד עם הרב“ך ועם רעו רבי מאיר 
באקי, אצל הגאון המקובל רבי שמשון באקי (הראשון, אביו של רבי 
מאיר באקי), תשובות מרבי גבריאל ורבי מאיר נדפסו בספר ”שו“ת 
ורבו  הרמ“ז  תלמיד  כהן,  בנימין  רבי  המקובל  הגאון  לרעם  הרב“ך“, 

הזקן של הרמח“ל. ראה אודותם חומר מצורף.
כ-27 ס“מ. נייר משובח, מצב טוב.

פתיחה: $200

343. Letter of Ordination for Examiner 
and Slaughterer – Turin (Italy), 1721-1722
Letter of ordination for examiner and slaughterer, copy 
of scribe-written letter by Rabbi Gavriel son of Rabbi 
Shlomo Pontremoli, Torin, (1721) and letter by Rabbi 
Meir son of Rabbi Shimshon Baki. Kasali, (1722). 
In Rabbi Meir Baki’s letter [which is apparently an auto-
graph of Rabbi Meir] he humbly and respectfully writes 
in reference to Rabbi Gavriel. 
The Ga’on and Kabbalist Rabbi Gavriel Pontremoli, 
rabbi of Turin and Kasali, among the greatest rabbis 
of Italy in his generation, studied together with the 
Rabach and his colleague Rabbi Meir Baki, by the Ga’on 
and Kabbalist Rabbi Shimshon Baki (the first, father of 
Rabbi Meir Baki). Responsa by Rabbi Gavriel and Rabbi 
Meir were printed in the book “Rabach Responsa”, 
by their colleague, the Ga’on and Kabbalist Rabbi 
Binyamin Cohen, disciple of the Ramaz and elderly 
rabbi of the Ramchal. For additional information about 
them see attached material. 
Approx. 27cm. High quality paper, good condition. 

Opening Price: $200

342
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344. פסק דין, רבי רפאל חיים פרץ - קושטא 1846
התחייבות  עבור  האב  מנכסי  לבנים  תשלום  בעניני  פסק-דין  מכתב 
תשלומי מזונות, כת“י מזרחי, חתימות רבניות מעוטרות של רבי רפאל 

אלעזר הלוי ורבי רפאל חיים בנימין פרץ. קושטא, התר“ו (1846).
רבני  מגדולי  פרץ,  (רח“ב)  בנימין  חיים  רפאל  רבי  הנודע  הגאון 
ובעיר גאליפולי.  מגדלים (דרדניל)  בעיר  ואב“ד  רב  בדורו,  טורקיה 
בעל ”זכרנו לחיים“ (שלוניקי-אזמיר, תרכ“ז-תרל“ב), הוציא לאור את 

ספר ”אבני שהם“ (שלוניקי, תר“ח) מאביו רבי אברהם פרץ.
מחוץ  נבדק  לא  ישנה.  ועץ  זכוכית  במסגרת  נתון  טוב.  מצב  ס“מ.  כ-21 

למסגרת.

פתיחה: $200

344. Halachic Verdict by Rabbi Raphael 
Chaim Peretz – Constantinople 1846
Halachic verdict letter on the matter of alimony pay-
ments deduced from the father’s assets, Eastern hand-
writing, ornate rabbinical signatures of Rabbi Raphael 
Elazar Ha-Levi and Rabbi Raphael Chaim Binyamin 
Peretz. Constantinople, 1846.
The well-known Gaon Rabbi Raphael Chaim Binyamin 
Peretz, of the leading rabbis of Turkey in his gen-
eration, served as rabbi and Av Beit Din in the cities of 
Dardenelles and Gallipoli. Authored the “Zichrono Le-
Chaim” (Salonika-Izmir, 1867-1872) and published the 
“Avnei Shoham” (Salonika, 1848) written by his father 
Rabbi Avraham Peretz. 
21cm approx. Comes in an old wood and glass frame. Was 
not checked outside of the frame.

Opening Price: $200

345. אוסף שרידי שטרות עתיקים, תימן המאה ה- 16
מאות  ושמונה  ”אלף  משנות  תימן,  עתיקים,  שטרות  שרידי  אוסף 
לבריאה,  והש‘  הר‘  [שנות  לשטרות  ו...“  מאות  ותשע  ”אלף  ו...“; 

המאה ה-16 בערך]. מצורף פענוח חלקי לרוב השטרות.
8 שרידי שטרות, גודל ומצב משתנים, בינוני עד גרוע.

פתיחה: $400

345. Collection of Remnants of Antique 
Documents, Yemen 16th Century
Collection of remnants of antique documents, Yemen, 
from the 16th century. Attached is partial deciphering 
of most of the documents. 
Eight remnants of documents, various sizes and condi-
tions, fair to poor.

Opening Price: $400

346. מכתב הגאון בעל ”דברי מלכיאל“
מכתב בכת“י וחתימתו של הגאון רבי ”מלכיאל צבי הלוי“ טננבוים 

אב“ד לומזה, אל רבי יואל ליב הרצוג. לומז‘ה, תרס“ב 1902.
הרבנים  מגדולי  (תר“ז-תר“ע)  טננבוים  מלכיאל  רבי  הקדוש  הגאון 
לשואלים  תשובות  והשיב  הרבה  בגאונותו  נודע  בדורו,  והפוסקים 
רבים, תשובותיו נדפסו בספריו שו“ת דברי מלכיאל ז‘ חלקים. נודע 
לאיש קדוש והמונים נתדפקו על דלתו בבקשת ברכה וישועה. הרב 
בקבלה  בקי  היה  בהלכה  גאונותו  על  ”נוסף  כי  עליו  כותב  הרצוג 

ועוסק בלילה בשעות המאוחרות ברזין דאורייתא“. 
בן  (תרכ“ה-תרצ“ה),  הרצוג  ליב  יואל  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 
העיר לומז‘ה, היגר לאנגליה בשנת תרנ“ט וכיהן שם ברבנות, בשנת 
תרע“א עבר לפאריס. למד בעיון רב את כל הש“ס, בחברותא עם בנו 
העילוי רבי יצחק אייזיק [לימים הרב הראשי לארץ ישראל] שהיה 

אז פחות מבן שש-עשרה שנה.
נייר מכתבים רשמי, 20.5 ס“מ. מצב טוב, קמטי קיפול.

פתיחה: $200

344
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347. Engagement Contract of the Ktav Sofer’s Daughter
Document of marriage contract and tena’im, of the groom R’ Refael 
Deitsch and his father Rabbi Mendel, with the bride and her father Rabbi 
Shmuel Wolf Sofer. Pressburg, April 1855.
The document is written in German and signed by Rabbi Shmuel Wolf, Av 
Beit Din: Rabbi Menachem Mendel and his son the groom Faul (Refael); 
the bride Regina (Rachel). Witnesses: Rabbi Mendel Cohen (disciple of the 
Chatam Sofer, scribe and community trustee of Pressburg); Rabbi David 
Neiman (Head of Pressburg Beit Din, 
author of Nir L’David). 
Rabbi Refael HaLevi Deitsch, son of Rabbi 
Menachem Mendel of Năpradea, married 
the daughter of his rabbi, author of “Ktav 
Sofer”, Rabbi Avraham Shmuel Binyamin 
Sofer (called Rabbi Shmuel Wolf). They 
lived in Schopfloch and had five sons and a 
daughter. After he died at a young age, his 
wife remarried her cousin Rabbi Zvi Hirsh 
Weiss Av Beit Din of Lăpuş and Dąbrowa 
(died 1897 and she died in 1907, Igrot Sofrim 
Volume 2 page 86 note). See: HaChatam 
Sofer V’Talmidav, page 538.
Three pages, 34cm. Good-fair condition, 
restored damage to paper folds, stamped gov-
ernment postage stamps at top of document, 
in fancy leather cover.
Hebrew [partial] translation of document 
attached.

Opening Price: $6000

346. Letter by the Author of Divrei 
Malkiel
Letter handwritten and signed by Rabbi Malkiel Zvi 
HaLevi Tennenbaum Av Beit Din of Lomza, to Rabbi 
Yoel Herzog. Lomza, 1902.
Rabbi Malkiel Tennenbaum (1847-1910), a prominent 
rabbi and posek of his generation, was renowned for 
his great Torah genius and wrote many responses which 
were printed in the seven volumes of his responsa Divrei 
Malkiel. He was known as a holy man and masses 
knocked on his door with requests for blessings and sal-
vation. Rabbi Herzog writes about him, “in addition to 
his genius in halacha, he was well-versed in kabbala and 
would study Torah secrets into the late hours of the night”.
The letter recipient: Rabbi Yoel Leib Herzog (1865-
1935), of Lomza, who immigrated to England in 1899 
and served there in the rabbinate. In 1911, he moved to 
Paris. Studied all the Talmud in depth with his brilliant 
son Rabbi Yitzchak Isaac [later Chief Rabbi of Eretz 
Israel] who was less than 16 years old at the time. 
Official stationery, 20.5cm. Good condition, folding creases. 

Opening Price: $200

347. שטר תנאים של בת ה“כתב סופר“
רבי  ואביו  דייטש  רפאל  ר‘  החתן  של  ותנאים,  נישואין  הסכם  שטר 
אפריל  פרשבורג,  סופר.  וולף  שמואל  רבי  ואביה  הכלה  עם  מנדל, 

1855 (תרט“ו).
השטר כתוב גרמנית וחתום ע“י: רבי שמואל וולף, אב“ד; רבי מנחם 
רבי  העדים:  (רחל).  רגינה  הכלה   ; (רפאל)  פאול  החתן  ובנו  מנדל 
בפרשבורג);  הקהילה  ונאמן  סופר  החתם-סופר,  (תלמיד  כהן  מנדל 

רבי דוד ניימן (ראש בית-דין פרשבורג, בעל ניר לדוד).
הגאון רבי רפאל הלוי דייטש, בן רבי מנחם מנדל מנאפראד, נשא את 
בת רבו בעל ה“כתב סופר“, רבי אברהם שמואל בנימין סופר (שהיה 
ונולדו  סעפלאק  בעיר  התגוררו  הם  וואלף),  שמואל  רבי  בשם  נקרא 
להם חמשה בנים ובת. לאחר שנפטר בקיצור-ימים, נישאה רחל אשתו 
בשנית לבן-דודה הגאון רבי צבי הירש ווייס אב“ד לאפוש ודומברובה 
(שנפטר תרנ“ז והיא נפטרה בשנת תרס“ז, אגרות סופרים ח“ב עמ‘ 86 

בהערה). ראה אודותיו: החתם-סופר ותלמידיו, עמ‘ תקלח. 
בולים  הנייר,  בקפלי  משוקמות  פגיעות  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   34 עמ‘,   3

ממשלתיים חתומים בראש השטר, נתון בכריכת עור מפוארת.

מצורף תרגום [חלקי] לעברית של המסמך.

פתיחה: $6000
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348. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Soloveitchik of Brisk
A letter handwritten and signed [and stamped] by Rabbi Chaim Soloveitchik, Av Beit Din of 
Brisk. [Brisk], 1911.
A letter of recommendation to his disciple Rabbi Ya’akov Moshe Zimmerman: “The rabbi great 
in Torah and fear of Heaven… Rabbi Ya’akov Moshe… met with me and we discussed a hala-
chic issue and this man is great in knowledge of all the details and has sharp understanding 
and breadth of knowledge… because he is full of blessing and honesty and is a treasure…”. 
Rabbi Chaim HaLevi Soloveitchik (1813-1918, Otzar HaRabbanim 6090), an outstanding Rosh 
Yeshiva in Lithuania and a leader of his generation, author of “Chidushei Rabbeinu Chaim 
HaLevi” paved a new manner of studying Torah in depth. Born in Volozhin to his father Rabbi 
Yoseph Dov Soloveitchik, Head of Volozhin Yeshiva and author of “Beit HaLevi”, he married the 
daughter of Rabbi Refael Shapira Head of Volozhin Yeshiva and granddaughter of the Netziv. 
Later, appointed as Head of Volozhin Yeshiva. After its closing, moved to serve as rabbi in Brisk 
succeeding his father. In Brisk, chosen disciples gathered around him to learn Torah. His son is 
Rabbi Yitzchak Ze’ev Soloveitchik “the Brisker Rav”. 
His disciple, recipient of the letter, is Rabbi Ya’akov Moshe Zimmerman (1881-1961), son of Rabbi 
Avraham Yitzchak Zimmerman – son-in-law of Rabbi Baruch Dov (Ber) Leibovitz. In his youth, 
he traveled to Volozhin and learned Torah from Rabbi Chaim, after which he moved to learn in 
the yeshiva of his brother-in-law Rabbi Baruch Ber in Slobodka. After his marriage, served as Av 
Beit Din of Konotop, and in 1930, immigrated to the US with his family, where he taught Torah 
to many disciples. His son is the renowned Rabbi Chaim Zimmerman. 
Seven rows in his handwriting and signature. 21cm. Fair condition. Stains, tears to folding marks. 
Pasted on cardboard for restoration. 

Opening Price: $8000

348. מכתב בכתב-יד וחתימת הגאון רבי חיים סולובייצ‘יק מבריסק
מכתב בכתב-ידו ובחתימתו [וחותמתו] של הגאון רבי חיים סאלאווייציק אב“ד בריסק. [בריסק], תרע“א [1911].

עמי  התראה  משה...  יעקב  ר‘  ויראה...  בתורה  הגדול  צימרמן: ”הרב  משה  יעקב  רבי  הגאון  לתלמידו  המלצה  מכתב 
ונו“נ [ונשאנו ונתנו] בדבר הלכה וגדול האיש בכל פרטיו, בגמרא ובסברא בחריפות ובקיאות... כי הוא מלא ברכה וכל 

ישר וסגולה...“.
הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ‘יק (תרי“ג-תרע“ח, אוצר הרבנים 6090), מגדולי ראשי הישיבות בליטא וממנהיגי דורו, 
בעל ”חידושי רבינו חיים הלוי“. הנחיל דרך חדשה בעיון ולימוד התורה. נולד בוואלוז‘ין לאביו הגאון רבי יוסף דוב 
סולובייצי‘יק ראש ישיבת וואלוז‘ין ובעל ”בית הלוי“. נשא לאשה את בתו של רבי רפאל שפירא ראש ישיבת וואלוז‘ין 
ונכדת הנצי“ב. בשנים הבאות נתמנה לראש הישיבה בוואלוז‘ין, עם סגירתה עבר לכהן כרב בבריסק על מקום אביו. 

בבריסק התקבצו סביבו תלמידים מובחרים לקבל תורה מפיו. בנו הוא הגרי“ז סולובייצ‘יק ”הרב מבריסק“.
תלמידו, מקבל המכתב, הגאון רבי יעקב משה צימרמן (תרמ“א-תשכ“א), בן הגאון רבי אברהם יצחק צימרמן – חותנו 
של הגאון רבי ברוך דוב (בער) ליבוביץ. בבחרותו נסע לוואלוז‘ין ולמד תורה מפי רבי חיים, לאחר מכן עבר ללמוד 
בישיבת גיסו רבי ברוך בער בסלובודקה. לאחר נישואיו נתקבל לאב“ד קאנאטאפ, ובשנת תר“צ היגר עם משפחתו 

לארה“ב, שם הרביץ תורה לרבים. בנו הוא הגאון הנודע רבי חיים צימרמן.
7 שורות בכת“י וחתימתו. 21 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים בסימני הקיפול. מודבק על נייר קרטון לשיקום.

פתיחה: $8000

348
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349. Two Letters by Rabbi Moshe Guttman, 
Brisk 
Two letters by Rabbi Moshe Guttman, to the manage-
ment of “Torat Chaim” Yeshiva in Jerusalem. Brisk of 
Lithuania, Cheshvan 1923; Av 1925.
In the first letter the writer advises how to request from 
the Ga’avad [Rabbi Yitzchak Ze’ev Soloveitchik, who 
was appointed at that time Rabbi of Brisk] to head the 
committee for the yeshiva’s benefit, to be his father, 
Rabbi Chaim’s successor: “Write to him and request 
that he head and preside over the committee like his 
father and that he sign letters and write as necessary. 
And I note that I saw a letter sent to him and they 
should have written with the titles of honor also Pe’er 
Hador since this is the custom…”. In the second letter 
he writes to them that “when they send the letter to 
the Ga’avad, they should also send a letter to Rabbi 
Chaim Ozer Grodzinsky in Vilna and request that he 
act to benefit the yeshiva”.
Rabbi Moshe Guttman (1866-1933), a dayan of the city 
of Brisk, trustworthy assistant of Rabbi Chaim of Brisk, 
who in 1896 brought him from the city of Orla to serve 
in the Brisk Beit Din and manage the committee that 
supervises the Torat Chaim Yeshiva in Jerusalem. 20 
emissaries were sent under his administration through-
out Russia to collect money for the yeshiva. After his 
exile during World War I, he returned to Brisk and at-
tempted to renew the collections for the “Torat Chaim” 
Yeshiva as reflected by these letters.
Two page letter, approx. 28cm + a 3 page letter 20cm + 
envelope with postage stamp from 1923. Good condition, 
stains and minor creases.

Opening Price: $250

350. מכתבי הסמכה לשוחט מרבני ליטא
מכתב הסמכה לשוחט, בכת“י וחתימתו של רבה של שדובה הגאון 
רבי ”נח ראבינאוויץ החופ“ק הנ“ל“. עם חותמותיו ”נח במ“ו יחיאל 
מיכל ראבינאוויץ“. שאדאווא, תר“ס (1900). [הגאון רבי נח רבינו־

ביץ, תקצ“ט-תרס“א, בעל ”מי נח“ ו“תולדות נח“].
מעבר לדף מכתבי הסמכה נוספים:

החופ“ק  שפירא  שמואל  מישל  ”משה  רבי  הנודע  מהגאון  מכתב 
ראגאווא“, תרס“א. תקצ“ט-תרצ“ג, מגדולי רבני ליטא, מובא רבות 
בכתבי האדר“ת, שו“ת מהרש“ם וב“שדי חמד“. מחבר ספרים רבים: 
השמש“  ”הארת  שאול“),  ”חמדת  ספר  (בסוף  החמדה“  ”שכיות 

”מהר“ם מ“ש“ ועוד.
ערזאוועליק  החובק“ק  לעהרמאן  וואלף  ”זאב  רבי  מהגאון  מכתב 
נולד  לרמן,  וולף  זאב  [רבי  תרס“א.  ראגאווע“.  פה  אורח  תור  וכעת 

תר“כ, כיהן כרב בערזוויליק (נובו-אלכסנדרובסק) פלך קובנא]
2 עמ‘, כ-22 ס“מ. מצב בינוני. קרעי בלאי משוקמים, בשוליים ובקפלי הדף.

פתיחה: $600

349. שני מכתבים מהגאון רבי משה גוטמן, מרבני בריסק
”תורת  ישיבת  להנהלת  גוטמאן,  משה  רבי  מהגאון  מכתבים  שני 
תרפ“ה  אב  תרפ“ד (1923);  חשון  דליטא,  בריסק  בירושלים.  חיים“ 

.(1925)
במכתב הראשון הכותב מייעץ כיצד לבקש מהגאב“ד דפה“ק [הגאון 
של  לרבה  תקופה  באותה  שנתמנה  סולובייציק,  זאב  יצחק  רבי 
בריסק] שיעמוד בראש הועד לטובת הישיבה, כממשיך אביו הגר“ח 
שעמד בראש הוועד לטובת ישיבת ”תורת חיים“: ”... שיכתבו אליו 
ויבקשוהו שיהיה ראש הועד ונשיא כמו אביו גאון ישראל זצ“ל. ושי־
חתום על מכתבים וגם יכתוב כנדרש. ואעיר בזה אשר ראיתי מכתב 
ברכת השנים ששלחו לו והיה להם לכתוב בהטיטול [=בכותרת] גם 
’פאר הדור‘ כי כן נהגו...“. במכתב השני הוא כותב להם כי ”כשישלחו 
רבי  להגאון  גם  ישלחו  שי‘  דפה“ק  להגאב“ד  השנים  וברכת  מכתב 

חיים עוזר גראדזנסקי לווילנא ויבקשוהו לעשות לטובת הישה“ק“.
הגאון רבי משה גוטמאן (תרכ“ו-תרצ“ג), מדייני העיר בריסק, איש 
מן  תרנ“ו  בשנת  שהביאו  מבריסק,  חיים  רבי  של  ויד-ימינו  אמונו 
על  המפקח  הועד  את  ולנהל  בריסק  בדיינות  לכהן  אורלה,  העיר 

עניני ישיבת תורת-חיים מירושלים. כעשרים שדרי“ם יצאו בפיקוחו 
במלחה“ע  גלותו  לאחר  הישיבה.  עבור  כסף  לאסוף  רוסיה  לרחבי 
ישיבת  לטובת  המגביות  את  לחדש  וניסה  לבריסק  חזר  הראשונה 

”תורת חיים“, כמשתקף במכתבים שלפנינו. 
מכתב 2 עמ‘, כ-28 ס“מ + מכתב 3 עמ‘ 20 ס“מ + מעטפה מבויילת משנת 

1923. מצב טוב, כתמים וקמטים קלים.

פתיחה: $250
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350



מכירה מס‘ 19 | 175 

350. Letter of Approbation for a 
Slaughterer by Lithuanian Rabbis
Letter of approbation for a slaughterer, handwritten and 
signed by the Rabbi of Šeduva Rabbi Noach Rabinowitz 
with his stamps “Noach son of Yechiel Michel 
Rabinowitz”. Šeduva, 1900. [Rabbi Noach Rabinowitz, 
1839-1901, author of “Mei Noach” and “Toldot Noach”]. 
On reverse side of leaf are more letters of approbation: 
Letter by the renowned Rabbi “Moshe Mishel Shmuel 
Shapira of Raguva”, 1901. 1799-1833, a prominent 
Lithuanian rabbi, brought many times in the writings of 
the Aderet, the Maharsham’s responsa and in the “Sdei 
Chemed”. Authored many books: “Sechiot HaChemda” 
(at the end of the book “Chemdat Shaul”), “He’arat 
HaShemesh”, “Maharam Mash”, etc. 
Letter by Rabbi “Ze’ev Wolf Lehrman of Erzvilkas and 
now a guest here in Raguva “. 1901. [Rabbi Ze’ev Wolf 
Lehrman, born in 1860, served as Rabbi of Erzvilkas 
(Novo- Aleksandrovsk) Kaunas region].
Two pages, approx. 22cm. Fair condition. Restored wear 
tears, in margins and leaf folds. 

Opening Price: $600

351. Letter of Ordination – Rabbi Shlomo 
HaCohen of Vilna
Letter of rabbinical ordination handwritten and signed 
by Rabbi Shlomo HaCohen Rabbi in Vilna, to Rabbi 
Dov Nochimovsky. Vilna, 1904.
Ordination for the rabbinate “Yoreh Yoreh Yadin 
Yadin”, to Rabbi Dovber Nochimovsky (died 1830, 
Otzar HaRabbanim 4566, son-in-law of the father-in-
law of Rabbi Shnuer Zalman Hirshowitz Av Beit Din 
of Goldingen [disciple of Rabbi Yisrael of Salant]. His 
son-in-law is Rabbi Eliyahu Moshe Ganchovsky.
Rabbi Shlomo HaCohen (1831-1906), was a leading rabbi 
and the eldest rabbi of Vilna of his generation, author of 
“Cheshek Shlomo”, “Binyan Shlomo” etc. Colleague of 
the Chafetz Chaim. 
Folded leaf. 23cm. [The rest of the letter and signature is on 
back of leaf]. Fair condition. Tears to folds reinforced by tape.

Opening Price: $200

351. מכתב סמיכה - רבי שלמה הכהן מווילנא
מכתב סמיכה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי שלמה הכהן מו“ץ 

בווילנא, לרבי דוב נוחימובסקי. וילנא, תרס“ד [1904].
סמיכה לרבנות ”יורה יורה ידין ידין“, להגאון רבי דובער נוחימובסקי 
(נפטר תר“ץ, אוצר הרבנים 4566), חתן חתנו של הגאון רבי שניאור 
זלמן הירשוביץ אב“ד גאלדינגען [תלמיד רבי ישראל מסלנט]. חתנו 

הוא רבי אליהו משה גנחובסקי. 
רבני  וזקן  הדור  מגדולי  (תקצ“א-תרס“ו),  הכהן  שלמה  רבי  הגאון 
רעו  ספרים.  ועוד  שלמה“  ”בנין  שלמה“,  ”חשק  בעל  בדורו,  ווילנא 

הגדול של בעל ה“חפץ חיים“.
בינוני.  מצב  לדף].  מעבר  והחתימה  המכתב  [המשך  ס“מ.   23 מקופל.  דף 

קרעים בקפלים מחוזקים בנייר-דבק (סלוטייפ). 

פתיחה: $200

352. מכתב רבי אריה ליב הכהן - בן ה“חפץ חיים“
חפץ  הרב  ”בן  פופקא  כהן  ליב  אריה  רבי  וחתימת  יד  בכתב  מכתב 

חיים“, אל רבי יואל ליב הרצוג. וורשא, תרצ“א (1931).
הוא  ובודק.  לשוחט  עבודה  מקום  ומציאת  קירוב  על  תודה  מכתב 
הם  כי  בהם,  ברכה  ימצא  כי  תמיד,  לקרבם  כת“ר,  הוד  ”את  מבקש 
כותב  למקום.  אדם  שבין  החובות  ממלאים  ובודאי  חסידים  משורש 
וחותם בשם האמת... אריה ליב בן הרב ר‘ ישראל מאיר הכהן מראדין“. 
בנו  מופלג,  גאון  (תרכ“א-תרצ“ט).  פופקא  כהן  ליב  אריה  רבי  הגאון 
חביבו ויד-ימינו של החפץ חיים, תלמיד אביו ותלמיד בעל ”בית הלוי“ 
רבנות.  עול  מלקבל  מנעו  אביו  אך  הדור  מגאוני  היה  ליטא.  וגדולי 
השתתף בחיבור ה“משנה ברורה“, וסימנים שלמים הם פרי עבודתו. 

(תרכ“ה-תרצ“ה),  הרצוג  הלוי  ליב  יואל  רבי  הגאון  המכתב,  מקבל 
הרב  של  ורבו  אביו  בפאריז.  הבית-דין  כראש  השנים  באותן  כיהן 
הראשי לארץ-ישראל רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. מנהגו של רבי 
גם  וכך  שקיבל,  המכתבים  מן  הגאון  תואר  את  למחוק  היה  יואל 

במכתב שלפנינו בו מופיע קרע במקומה של מילה זו.
נייר מכתבים רשמי. כ-28 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול קלים, חור במקום 

המחיקה.

פתיחה: $400
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353. Letter of Ordination by Rabbi Refael Shapira
A letter of ordination [“Yoreh Yoreh Yadin Yadin”] handwritten and 
signed by Rabbi Refael Shapira of Volozhin to Rabbi Ya’akov Moshe 
Zimmerman. Volozhin, 11th of Iyar 1910.
“The rabbi sharp and proficient… passed through here and I spoke with 
him a lot in words of Torah and I found him full of Torah…”.
Rabbi Refael Shapira (1837-1921), son of Rabbi Aryeh Leib Shapira Av Beit 
Din of Kaunas, and son-in-law of the Netziv. Renowned for his genius 
and diligence. From 1862-1881, served as Head of Volozhin Yeshiva 
together with his father-in-law, 
the Netziv. Served in the rabbin-
ate of Bobruisk and other cities. 
In 1899, when the yeshiva was 
re-established, he returned to 
Volozhin and was appointed as 
Av Beit Din and Rosh Metivta. 
During World War I, he exiled to 
Minsk where he taught Torah for 
five years until his death. His son-
in-law is Rabbi Chaim HaLevi 
Soloveitchik, Rabbi of Brisk, 
author of “Chidushei Rabbeinu 
Chaim HaLevi”. 
The recipient of the ordina-
tion is Rabbi Ya’akov Moshe 
Zimmerman (1881-1961).
28cm. Fair condition. Stains, 
tears to folding marks and mar-
gins. Pasted on cardboard for 
restoration.

Opening Price: $1200

352. Letter by Rabbi Aryeh Leib HaCohen – 
Son of the “Chafetz Chaim”
Letter handwritten and signed by Rabbi Aryeh Leib 
HaCohen Popko “son of the Chafetz Chaim”, to Rabbi 
Yoel Leib Herzog. Warsaw, 1931.
Letter of thanks for caring for and finding employment 
for a slaughterer and bodek. 
Rabbi Aryeh Leib Cohen Popko (1861-1939), an outstand-
ing genius, beloved son and right-hand of the Chafetz 
Chaim, disciple of his father and disciple of the author 
of “Beit HaLevi” and Lithuanian Torah giants. A leading 
scholar of his generation, his father prevented him from 
taking a rabbinic position. He participated in the writing 
of the “Mishna Berura” and wrote complete simanim.
The recipient, Rabbi Yoel Leib HaLevi Herzog (1865-
1935), served at that time as head of the Beit Din in Paris. 
Father and teacher of the Chief Rabbi of Eretz Israel 
Rabbi Yitzchak Isaac HaLevi Herzog. Rabbi Yoel used to 
erase the title HaGaon from letters he received, and in 
this letter as well the letter is torn in place of this word.
Official stationery. Approx. 28cm. Good condition, light 
folding marks, hole in place of erasure. 

Opening Price: $400

353. מכתב סמיכה הגאון רבי רפאל שפירא
רבי  הגאון  וחתימת  בכתב-יד  ידין“]  ידין  יורה  סמיכה [”יורה  מכתב 
י“א  וואלוז‘ין,  צימרמן.  משה  יעקב  לרבי  מוואלוז‘ין  שפירא  רפאל 

אייר תרע“- [191-].
הרבה  עמו  ודברתי  פה  דרך  עבר  ובקי...  חריף  המאוה“ג  הג‘  ”הרב 

בד“ת ומצאתיו כי הוא מלא דבר ה‘...“.
ליב  אריה  רבי  של  בנו  (תקצ“ז-תרפ“א),  שפירא  רפאל  רבי  הגאון 
שפירא אב“ד קובנה, וחתנו של הנצי“ב. נודע בגאונותו ובהתמדתו. 
בשנים תרכ“ה-תרמ“א כיהן בראשות ישיבת וואלוז‘ין יחד עם חותנו 
תרנ“ט,  בשנת  נוספות.  ובערים  בבוברויסק  ברבנות  כיהן  הנצי“ב. 
ור“מ.  לאב“ד  ונתמנה  לוואלוז‘ין  חזר  מחדש,  הישיבה  כשהוקמה 
כחמש  תורה  הרביץ  שם  למינסק,  גלה  הראשונה  העולם  במלחמת 
שנים עד פטירתו. חתנו הוא הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ‘יק, רבה 

של בריסק, בעל ”חידושי רבינו חיים הלוי“.
מקבל הסמיכה, הגאון רבי יעקב משה צימרמן (תרמ“א-תשכ“א). 

28 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים בסימני הקיפול ובשוליים. מודבק על 
נייר קרטון לשיקום.

פתיחה: $1200
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354. Letter of Ordination (“Yoreh Yoreh”) 
– By Rabbi Baruch Ber Leibovitz
 A letter of ordination (“Yoreh Yoreh”), handwritten 
and signed by Rabbi Baruch Ber Leibovitz, Head of 
“Beit Yitzchak” Yeshiva, “For my brother-in-law… 
sharp and truly proficient, dear and astounding in his 
pure fear of Heaven and straight attributes…”, Rabbi 
Ya’akov Moshe Zimmerman. Slobodka, 1906.
Rabbi Baruch Ber writes; “He has grown up near me… 
therefore I speak his praise and qualities… the rabbi’s 
honor is great, he is proficient and fearful of the word 
of G-d…”, and he praises him extraordinarily. 
Rabbi Baruch Dov (Ber) Leibovitz (1864-1939) was 
an outstanding disciple of Rabbi Chaim of Brisk in 
the Volozhin Yeshiva. Son-in-law of Rabbi Avraham 
Yitzchak Zimmerman Av Beit Din of Hlusk. When his 
father-in-law moved to serve in Kremenchuk, Rabbi 
Baruch Ber succeeded him in the Hlusk rabbinate. 
After thirteen years, he was asked to serve as Head of 
“Knesset Beit Yitzchak” Yeshiva in Slobodka, wandered 
with his yeshiva to Minsk, Kremenchuk (after his fa-
ther-in-law’s death) and to Vilna and finally established 
it in Kamenets. Counted amongst the greatest Torah 
teachers of his generation. Author of “Birkat Shmuel” 
on Talmudical topics. His oral and written Torah are 
fundamental to deep yeshiva study. 
The recipient of the ordination is his brother-in-law and 
disciple Rabbi Ya’akov Moshe Zimmerman (1881-1961).
Sixteen lines. 23cm. Stains, tears to folding marks and 
wear. Pasted on another paper for restoration. 

Opening Price: $1200

354. מכתב סמיכה (”יורה יורה“) - מהגאון רבי ברוך בער 
ליבוביץ

מכתב סמיכה [”יורה יורה“], בכתב-יד וחתימת הגאון רבי ברוך דוב 
דגול  הבחור  גיסי  ל“כבוד  יצחק“,  ”בית  ישיבת  ראש  ליבוביץ  בער 
ומדות  טהורה  ביראה  ומופלא  יקר  אמתי  ובקי  החריף  הרב  מרבבה 

ישרות...“, רבי יעקב משה צימרמן. סלובודקה, תרס“ו [1906].
רבי ברוך בער כותב: באשר נתגדל ג“כ ב“ה אצלי... ע“כ הנני להגיד 
שבחו ומעלתו... כי גדול כבוד הרב החריף ובקי וחרד לדבר הש“י..“, 

ומפליג בשבחו באופן מיוחד.
תלמידי  מגדולי  ליבוביץ (תרכ“ד-ת“ש),  דוב (בער)  ברוך  רבי  הגאון 
יצחק  אברהם  רבי  הגאון  חתן  וואלוז‘ין.  בישיבת  מבריסק  הגר“ח 
צימרמן אב“ד הלוסק. כאשר עבר חותנו לכהן בקרמנצוג, מילא את 
ישיבת  כראש  לכהן  הוזמן  שנה  י“ג  לאחר  הלוסק.  ברבנות  מקומו 
”כנסת בית יצחק“ בסלובודקה, נדד עם ישיבתו במינסק, קרמנצוג 
(לאחר פטירת חותנו) ו-ווילנא, ולבסוף הקים אותה בקמניץ. נמנה 
סוגיות  על  שמואל‘  ’ברכת  בעל  בדורו.  התורה  מרביצי  גדולי  בין 
הלימוד  של  היסוד  מאבני  היא  ושבכתב,  שבעל-פה  תורתו  הש“ס. 

הישיבתי המעמיק.

צימרמן  משה  יעקב  רבי  הגאון  ותלמידו  גיסו  הוא  הסמיכה,  מקבל 
(תרמ“א-תשכ“א).

ובלאי.  הקיפול  בסימני  קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס“מ.   23 שורות.   16
מודבק על נייר נוסף לשיקום.

פתיחה: $1200

355. מכתב סמיכה (”ידין ידין“) - מהגאון רבי ברוך בער 
ליבוביץ

מכתב סמיכה [”יורה יורה ידין ידין“], בכתב-יד וחתימת הגאון רבי 
רבי  ותלמידו  לגיסו  יצחק“,  ”בית  ישיבת  ראש  ליבוביץ  בער  ברוך 

יעקב משה צימרמן. סלובודקה, תער“ג [1913].
”כבוד מר גיסי הרב הגאון החריף ובקי סו“ע העמקן ובעל סברא... 
בחריפות  בתורתו  האיש  וגדל  עתה  ועד  מנעוריו  היטב  ידעתיו 
וכל  החשובות...  הקהילות  באחת  פאר  לכהן  הוא  וראוי  ובקיאות... 

העיר אשר תבחר בו תשבע נחת...“.
מרביצי  מגדולי  (תרכ“ד-ת“ש),  ליבוביץ  (בער)  דוב  ברוך  רבי  הגאון 

התורה בדורו, ראה אודותיו פריט קודם.
צימרמן  משה  יעקב  רבי  הגאון  ותלמידו  גיסו  הוא  הסמיכה,  מקבל 

(תרמ“א-תשכ“א).
22 שורות. חתימת ר‘ ברוך בער מעבר לדף. 20 ס“מ. מצב בינוני, קרעים, 

כתמים ובלאי. מודבק חלקית על דף לשיקום.

פתיחה: $1200
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356. “Letter of Ordination” by Shlomo 
Friedlander Forger of the “Yerushalmi 
Kodshim”
Letter of “Ordination” by “Shlomo Ye’uda Elgazi” – Shlomo 
Friedlander, to Rabbi Ya’akov Moshe Zimmerman. 
[Without place or date, apparently around 1912].
Signatures at top of leaf and on margins “Shlomo 
Ye’uda Elgazi Chacham and Av Beit Din of Satu Mare 
Keramim”.
Shlomo Yehuda Friedlander (1860-1924), born in 
Beshankovichy in Russia, a strange character of a Rabbi 
of the Enlightenment Movement. He immigrated to 
Hungary, settled in “Satu Mare Keramim”, a suburb of 
Satu Mare and proclaimed himself rabbi of that place. 
He was accustomed to wander throughout Hungary 
and Galicia and give sermons. Renowned for the 
deceit of the “forged Yerushalmi”, when he very skill-
fully copied all the sayings of the Yerushalmi Kodshim 
brought in the books of the Rishonim integrated with 
sayings of the Yerushalmi of other Sedarim, and then 
publicized that he found an ancient manuscript of the 
lost Yerushalmi. This forgery tricked many rabbis and 
researchers. As part of the pretense, he adopted a fake 
identity of a descendant of the Spanish Algazi family. 
After his deception was discovered, he was forced to 
wander far away to Russia, where he was less known, 
to give his sermons (see attached material). At that 
time, he apparently met Rabbi Ya’akov Zimmerman [a 
Lithuanian Torah genius], and gave him “ordination”.
28cm. Fair condition, stains, tears and wear. Pasted on 
paper for restoration. 

Opening Price: $350

355. Letter of Ordination (“Yadin Yadin”) – 
By Rabbi Baruch Ber Leibovitz
A letter of ordination [“Yoreh Yoreh Yadin Yadin”], 
handwritten and signed by Rabbi Baruch Ber Leibovitz 
Head of “Beit Yitzchak” Yeshiva, to his brother-in-
law and disciple Rabbi Ya’akov Moshe Zimmerman. 
Slobodka, 1913.
“To my brother-in-law the sharp and proficient Torah 
genius… I know him well from his youth until today 
when he has grown in Torah and sharpness and pro-
ficiency… and is fitting to serve gloriously in one of 
the important communities… and any city that will 
choose him will be completely satisfied…”. 
Rabbi Baruch Dov (Ber) Leibovitz (1864-1939), was a 
leading Torah teacher of his generation, see previous item. 
The recipient of the ordination is his brother-in-law and 
disciple Rabbi Ya’akov Moshe Zimmerman (1881-1961).
Twenty two lines. Rabbi Baruch Ber’s signature is on re-
verse side of leaf. 20cm. Fair condition, tears, stains and 
wear. Partially pasted on leaf for restoration.

Opening Price: $1200

356. ”מכתב סמיכה“ משלמה פרידלנדר מזייף ה“ירושלמי 
קדשים“

מכתב ”סמיכה“ מ“שלמה יאודה אלגאזי“ – שלמה פרידלנדר, לרבי 
יעקב משה צימרמן. [ללא ציון מקום וללא תאריך, כנראה בסביבות 

שנת תרע“ב (1912)].
חתימות בראש הדף ובשוליו ”שלמה יאודה אלגאזי ס“ט חכם ואב“ד 

דפה ק“ק סאטמאר כרמים יצ“ו“.
שלמה יהודה פרידלנדר (תר“כ-תרפ“ד), יליד בישנקוביץ שברוסיה, 
דמות תמהונית של רב-משכיל. בשלב מסוים היגר להונגריה, התיישב 
עצמו  על  והכריז  סאטמאר  העיר  של  פרבר  כרמים“,  ב“סאטמאר 
כרב המקום. נהג להסתובב בערי הונגריה וגליציה ולשאת דרשות. 
נתפרסם בעקבות תרמית ”הירושלמי המזוייף“, כאשר העתיק ברוב 
כשרון את כל מאמרי הירושלמי קדשים שהובאו בספרי הראשונים 
הוא  כי  ברבים  ופרסם  אחרים,  מסדרים  ירושלמי  מאמרי  בשילוב 
הכשיל  זה  זיוף  מעשה  האבוד.  הירושלמי  את  עתיק  יד  בכתב  מצא 
רבנים וחוקרים רבים. כחלק מתרמית זו אימץ לעצמו זהות בדויה 
של צאצא למשפחת אלגאזי הספרדית. לאחר שנתגלה קלונו נאלץ 
להרחיק נדוד לערי רוסיה, שם היה מוכר פחות, על מנת לשאת את 
דרשותיו (ראה חומר מצורף). בתקופה זו פגש כנראה את רבי יעקב 

משה צימרמן [מגאוני ליטא], והעניק לו ”סמיכה“.
28 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים ובלאי. מודבק על נייר לשיקום.

פתיחה: $350
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357. Letter by Rabbi Reuven Dov Dessler – 
Father of “Rabbi Dessler”
Letter handwritten and signed by Rabbi Reuven Dov 
Dessler, to Rabbi [Shlomo] Zalman Porush [among di-
rectors of “Minsk Kollel” and establisher of the General 
Charity Association in Jerusalem]. Libau, 1894. 
The letter which deals with donations was written upon 
formal stationery of father of Rabbi Reuven Dov, Rabbi 
Yisrael David Dessler, signed “Sir, Rabbi David Dessler”.
The Ga’on Rabbi Reuven Dov Dessler (1869-1931), 
among the greatest disciples of the “Alter of Kelm”, and 
son-in-law of granddaughter of Rabbi Yisrael Salanter. 
At the end of his life was director of the “Talmud Torah” 
in Kelm. Born in Libau to his father, Rabbi Yisrael David 
Dessler, affluent merchant, G-d fearing philanthropist, 
who was a close associate of the “Alter of Kelm” and 
among his chief supporters. Like his father, Rabbi 
Reuven was a successful merchant and philanthropist, 
nevertheless, he was a Torah giant and prominent figure 
of Mussar in his generation. His son is the righteous 
Rabbi Eliyahu Dessler author of “Michtav Me’Eliyahu”. 
8cm. Fair-poor condition, stains from dampness and 
mildew, coarse tears on upper margins. 

Opening Price: $300

357. מכתב רבי ראובן דב דסלר – אביו של ”הרב דסלר“
מכתב בכתב יד וחתימת רבי ראובן דב דעססלער, אל רבי [שלמה] 
זלמן פרוש [מגבאי ”כולל מינסק“ ומייסד הגמ“ח הכללי בירושלים]. 

ליבוי (Libau), תרנ“ד.
של  רשמי  מכתבים  נייר  על  נכתב  תרומות,  בענייני  עוסק  המכתב 
אביו של רבי ראובן דוב, רבי ישראל דוד דסלר, והוא חותם ”בפקודת 

הוד א“א רד“ד [=אדוני אבי רבי דוד דסלר]“.
הגאון רבי ראובן דוב דסלר (תרכ“ג-תרצ“א) מגדולי תלמידי ”הסבא 
מקלם“, וחתן נכדתו של רבי ישראל סלנטר, בסוף ימיו עמד בראש 
דוד דסלר,  ישראל  רבי  בקלם. נולד בליבוי לאביו,  ה“תלמוד תורה“ 
”הסבא  ממקורבי  שהיה  גדול,  צדקה  ואיש  שמים  ירא  אמיד,  סוחר 
סוחר  דוב  ראובן  רבי  גם  היה  כאביו,  הגדולים.  ומתומכיו  מקלם“ 
מצליח ובעל צדקה מופלג, ויחד עם זאת היה גדול בתורה ומחשובי 
בעלי המוסר בדורו. בנו הוא הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר 

בעל ”מכתב מאליהו“.
גסים  קרעים  פטריה,  ועקבות  רטיבות  כתמי  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.   8

בשוליים עליונים. 

פתיחה: $300

358. מכתב המלצה מהגאון רבי איסר זלמן מלצר
רבי  של  ספר  הדפסת  עבור  מלצר  זלמן  איסר  מרבי  המלצה  מכתב 

יוסף מנדלקורן. ירושלים, אלול, תש“ט (1949). 
דברי  של  חשוב  ליקוט  הוא  תשט“ו)  (ירושלים,  יוסף“  ”וילקט  ספר 
זלמן  איסר  רבי  כותב  וכה  גור,  ובית  קוצק  בית  מאדמור“י  חסידות 
שיוכל  לעזרו  רוח  נחת  לו  לעשות  הוא  גדול  זכות   ...” במכתבו: 
להפיץ מעיינותיו לפני מעיינים בחד“ת, אשר זה יהיה לו לנחת מכל 
תלאותיו... שהוא זכות הרבים“. בסיום המכתב ברכת כתיבה וחתימה 

טובה בספרן של צדיקים גמורים.
22 ס“מ. נייר מכתבים רשמי. כל המכתב בכתב-ידו. מצב טוב מאד, נקבי 

תיוק.

פתיחה: $300

358. Letter of Recommendation from Rabbi 
Isser Zalman Meltzer
A letter of recommendation by Rabbi Isser Zalman 
Meltzer for the printing of a book written by Rabbi 
Yosef Mandelkorn. Jerusalem, Elul, 1949.
“VaYelaket Yosef” (Jerusalem, 1955) is an important 
compilation of Chassidic thoughts of Rebbes from the 
Kotzk and Gur dynasties, and this is what Rabbi Isser 
Zalman writes in his letter: “… It is a great privilege to 
cause him satisfaction and assist him to distribute his 
Torah novellae which will comfort him from all his 
travails… and will merit the public”. At the end of the 
letter are blessings for the New Year.
22cm. Official stationery. The whole letter is in his hand-
writing. Very good condition, file holes. 

Opening Price: $300

358
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359. Letter From Rav Shach to Rabbi 
Ya’akov Kaminetsky
A letter of recommendation from Rabbi Elazar Menachem 
Mann Shach to his friend Rabbi Ya’akov Kaminetsky, with 
a request to assist the emissary of the Moreshet Avot 
Organization – “whose goal is to spread Torah by estab-
lishing classes in far-out places…”. Bnei Brak, 1975.
Moreshet Avot – El HaMekorot, is a large teshuva or-
ganization founded after the Six Day War, initiated and 
headed by Rav Shach. 
Official stationery, 25cm. Approx. 18 lines of his hand-
writing and signature. Very good condition. 

Opening Price: $500

360. Two Letters from Rabbi Aharon 
Kotler
Two letters from Rabbi Aharon Kotler to Rabbi Yitzchak 
Bunin. Lakewood, 1956, 1961.
Receipt letters for donations made to the “Beit 
Midrash Gavoha BeAmerica”- the Lakewood Yeshiva. 
Typewritten with endings and signatures in the Rosh 
Yeshiva’s handwriting, Gaon Rabbi “Aharon Kotler”. 
The first letter includes a handwritten Shana Tova 
greeting “Ketiva VeChatima Tova…for a year of life, 
blessing and peace”.
Rabbi Yitzchak Bunin, recipient of the letters, (1872-
1982) one of the oldest USA rabbis, was a friend of Rabbi 
Aharon Kotler’s since their “Kollel” days in Kovna-
Slabodka, served in the Rabbinates of Russia and the 
USA. Authored the “Divrei Yitzchak” books.
Two letters, on official letterhead. Various sizes, good-fair 
condition, tears and damages on the leaves’ edges.

Opening Price: $1600

359. מכתב מהרב שך לרבי יעקב קמינצקי
מכתב המלצה ממרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך, אל ידידו הגאון 
רבי יעקב קמינצקי, בבקשה לעזור לשליח הארגון ”מורשת אבות“ 
במקומות  שעורים  יסוד  ע“י  תורה  להפיץ  קודש  מטרתו  ”אשר   -

הרחוקים...“. בני-ברק, תשל“ה (1975).
שנוסד  הגדול  ארגון התשובה  הוא  המקורות“,  אל  אבות -  ”מורשת 

לאחר מלחמת ששת הימים, ביזמתו ובנשיאותו של הרב שך. 
מצב  וחתימתו.  כתב-ידו  שורות  כ-18  ס“מ.   25 רשמי,  מכתבים  נייר 

טוב-מאד.

פתיחה: $500

360. שני מכתבים מרבי אהרן קוטלר
שני מכתבים מרבי אהרן קוטלר, אל רבי יצחק בונין. ליקווד, תשט“ז, 

תשכ“א.
 - באמריקה“  גבוה  מדרש  ”בית  לישיבת  תרומות  על  קבלה  מכתבי 
ישיבת ליקווד. מודפסים במכונת כתיבה, עם סיום וחתימות בכתב-
הראשון  במכתב  קטלר“.  ”אהרן  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  של  ידו 
הוסיף בכתב-ידו, ברכה לקראת ראש-השנה ”כתיבה וחתימה טובה 

ביום הדין הבע“ל... לשנת חיים ברכה שלום וכ“ט“. 
מקבל המכתבים רבי יצחק בונין (תרל“ב-תשמ“ב) מזקני רבני ארה“ב, 
מידידיו של רבי אהרן קוטלר עוד מימי ה“כולל“ בקובנה-סלבודקה, 

כיהן ברבנות ברוסיה ובארה“ב. מחבר הספרים ”דברי יצחק“.
2 מכתבים, על נייר מכתבים רשמי. גודל משתנה, מצב טוב-בינוני, קרעים 

ופגיעות בשולי הדפים.

פתיחה: $1600

359360
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361. מכתבים מרבי שניאור קוטלר ובני משפחתו
אוסף מכתבים מהגאון רבי שניאור קוטלר ראש ישיבת ליקווד, ובני 
משוויץ.  יאוונער  שלום  רבי  הנגיד  המשפחה,  ידיד  אל  משפחתו, 

תש“ז-תש“ל (1947-1970).
מאשתו  מכתב  רשמי;  מסמכים  נייר  על  שניאור  מרבי  מכתבים   2
של  בכתב-ידו וחתימתו  שורות  עם הוספת 5  קוטלר,  ריסל  הרבנית 
רבי שניאור; 3 מכתבים מאמו הרבנית חנה פעריל קוטלר (אשת רבי 

 .KOTLER אהרן קוטלר) ומברק (משנת 1947) החתום
8 מכתבים ב-9 דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

361. Letters from Rabbi Shneur Kotler and 
his Family
Collection of letters by Rabbi Shneur Kotler Head of 
Lakewood Yeshiva, and his family, to a family friend, 
Rabbi Shalom Yavner from Switzerland. 1947-1970. 
Two letters from Rabbi Shneur on official stationery; a 
letter from his wife Rebbetzin Rissel Kotler, with the 
addition of five rows handwritten and signed by Rabbi 
Shneur; three letters by his mother, Rebbetzin Chana 
Perel Kotler (Rabbi Aharon Kotler’s wife) and a tele-
gram (from 1947) signed KOTLER.
Eight letters on nine leaves, various sizes and conditions.

Opening Price: $400

362. מכתב רבי אריה לוין עבור בתו של רבי מיכל יהודה 
ליפקוביץ

(המרובע)  האופייני  ידו  בכתב  לוין,  אריה  רבי  הגאון  מאת  מכתב 
ובחתימתו, אל שאר-בשרו הרופא ד“ר ורבין, בבקשה שיטפל בילדה 
”ברכה לפקביץ בגיל 6 השוכבת בהדסה ת“א...“. [ירושלים, תשי“ט]. 
יהודה  מיכל  רבי  הגאון   – הילדה  אבי  את  אריה  רבי  מכנה  במכתב 
בישראל“,  ישראל  ”מגדולי  ושש:  ארבעים  כבן  אז  שהיה  ליפקוביץ, 
ומסיים את המכתב בברכות רפואה שלמה ומוסיף ”...וכדאי שיתג־

לגל הזכות גדול ע“י זכאי גדול“.
11 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני קיפול. 

פתיחה: $200

362. Letter by Rabbi Aryeh Levine For 
Daughter of Rabbi Michel Yehuda 
Lefkowitz 
Letter by the Ga’on Rabbi Aryeh Levine, in his typical 
(square) handwriting along with his signature, to his 
relative, the physician Dr. Werbin, pleading to treat six-
year-old girl “Bracha Lefkowitz who is hospitalized in 
Hadassah Tel Aviv…” [Jerusalem, 1959]. 
In the letter Rabbi Aryeh refers to the father of the girl, 
the Ga’on Rabbi Michel Yehuda Lefkowitz, who was 
forty six years old at the time: “Among the greatest 
Torah giants of Israel” and ends the letter with bless-
ings for a complete recovery and adds “… and may this 
great merit come from a great person”. 
11cm. Good condition, stains, folding marks. 

Opening Price: $200

363. רבי מיכל יהודה ליפקוביץ – שלשה מכתבים
יהודה  מיכל  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתבים  שלשה 
ליפקוביץ זצ“ל, מגדולי מרביצי התורה בדורנו וראש ישיבת פוניבז‘ 

(תרע“ד-תשע“א). מהשנים: [תשמ“ג], תשנ“ו, תשס“ד.
(”מה  הלימוד  דרכי  בעניין  ישיבה,  לתלמידי  הדרכה  מכתבי  שני   •
נקרא להיות שקוע בלימוד“) והדרכה ללימוד בבין הזמנים • מכתב 
ברכה למחבר, על קבלת ספרו ”קול מבשר“ (כנראה הגאון רבי חיים 

אפרים זייצ‘יק שספרו ”קול מבשר“ נדפס בבני ברק, תשמ“ב). 
3 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

363. Rabbi Michel Yehuda Lefkowitz – 
Three Letters
Three letters handwritten and signed by Rabbi Michel 
Yehuda Lefkowitz, one of the most outstanding 
Torah teachers of our generation and Rosh Yeshiva of 
Ponovezh (1914-2011). From: [1983], 1996, 2004.
• Two letters of guidance to yeshiva students regarding 
study methods and guidance of study during their vaca-
tion • Letter of blessing to the author of Kol Mevaser 
on receiving his book (apparently Rabbi Chaim Efraim 
Zeitchik whose book Kol Mevaser was printed in Bnei 
Brak, 1982). 
Three letters. Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

361

362

363
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365. Letter by Rabbi Kook, Jaffa 1911
Handwritten and signed letter by Rabbi Avraham 
Yitzchak HaCohen Kook, on official stationery from the 
time he served as Rabbi of Jaffa and the Settlements, to 
Dr. Tahon [at that time served in the management of The 
Eretz Israel Office of the Zionist Union]. Jaffa, Adar 1911.
Official stationery, 15cm. Very good condition, file holes.

Opening Price: $200

366. A Decisive Interesting Letter from 
Rabbi Kook to the Hadassah Hospital 
Management
A sharp letter handwritten and signed by Rabbi 
Avraham Yitzchak HaCohen Kook, to the Hadassah 
management. Jerusalem, 1922.
“Know that the sick young woman… in the English 
Hospital is about to convert by force… and that stain 
will be attributed to your institute Hadassah… I will 
be forced to publicize in the papers that I blame you 
for this lost soul… Listen to my words and receive this 
sick woman and save our poor sister’s soul…”.
17cm. Good condition. Holes, folding marks and creases.

Opening Price: $200

364. Letter by Rabbi Shaul Brach Av Beit 
Din of Mogendorf
Letter in the handwriting, signature and stamp of 
Rabbi Shaul Brach of Nitra, Av Beit Din of Mogendorf. 
Mogendorf, 1897. 
The Ga’on Rabbi Shaul Brach, Av Beit Din of Kosice 
(1865-1940), among the disciples of the “Chatam Sofer” 
and among the leading rabbis of his generation. Served 
in the Mogendorf rabbinate from the year 1892, between 
1910-1923 served as rabbi of Carei until he became rabbi 
of Kosice (he was replaced by Rabbi Yo’el of Satmar). 
Throughout his years in the rabbinical leadership he 
headed a Yeshiva and many of the Hungarian rabbis 
were his disciples. Authored many books on all Torah 
subjects. His biography was published in the book 
“Shaul Bechir HaShem”. 
Postcard, 14.5cm. Very good condition, postmarked. 

Opening Price: $200

365. מכתב מהרב קוק, יפו תרע“א
נייר  על  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  של  וחתימתו  בכת“י  מכתב 
מסמכים רשמי מתקופת כהונתו כ“רב ואב“ד בעיה“ק יפו והמושבות 
ת“ו“, אל ד“ר טהון [שכיהן באותן הימים בהנהלת ”המשרד הארצי־

שראלי של ההסתדרות הציונית“]. יפו, אדר תרע“א.
מהנוסע  לידי  שבאו  מכתבים  בזה   ...” כותב:  הוא  המכתב  בסיום 

שבתימן ובטוח לבבי ימסרו ע“י עושי דברו לתעודתם“.
נייר מסמכים רשמי, 15 ס“מ. מצב טוב-מאד, נקבי תיוק.

פתיחה: $200

366. מכתב תקיף ומעניין מהרב קוק להנהלת בית החולים 
”הדסה“

מכתב חריף בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם יצחק הכהן קוק, אל 
הנהלת ”הדסה“. ירושלים, תרפ“ב [1922].

”דעו שהעלמה החולה... בבית החולים האנגלי עומדת היא להמיר 
את דתה באונס... והכתם יפול על המוסד שלכם הדסה... אני אהיה 
מוכרח לפרסם בעתונים שאשמים אתם על הנפש האבודה הזאת... 
אחותינו  נשמת  את  והצילו  הזאת  החולה  את  וקבלו  לדברי  שמעו 

האומללה הזאת...“.
17 ס“מ. מצב טוב. נקבים, סימני קיפול וקמטים.

פתיחה: $200

364. מכתב רבי שאול בראך אב“ד מאגנדראף
בראך  שאול  רבי  הגאון  של  וחותמתו  חתימתו  בכתב-ידו,  מכתב 

מנייטרא, אב“ד מאגענדארף. מגנדורף, תרנ“[ז] 1897.
הגאון רבי שאול בראך אב“ד קאשוי (תרכ“ה-ת“ש), מתלמידי ה“חתן 
סופר“ ומגדולי רבני דורו. כיהן ברבנות מגנדורף משנת תרנ“ב, בין 
השנים תר“ע-תרפ“ג כיהן ברבנות קראלי, עד שעבר לרבנות קאשוי 
עמד  רבנותו  שנות  בכל  מסאטמר).  יואל  רבי  עלה  מקומו  (ועל 
בראשות-ישיבה ורבים מרבני הונגריה היו מתלמידיו. חיבר ספרים 
רבים בכל מקצועות התורה. לתולדותיו יצא הספר ”שאול בחיר ה‘“. 

גלויית דואר, 14.5 ס“מ. מצב טוב-מאד, חותמות דואר.

פתיחה: $200

364
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366
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367. מכתב היסטורי על הכתרת הרב קוק, ירושלים, תרפ“א
מכתב רבני וראשי ”ועד מאה שערים“ ובו הודעה למזכיר הועד, על 
החלטתם להניח את חותמת ה“ועד“ על כתב הרבנות של הרב הגאון 

אברהם יצחק הכהן קוק. ירושלים, אדר א‘ תרפ“א (1921).
חתומים רבי ”יוסף גרשון הורוויץ“ (תרכ“ט-תשי“א, מגדולי הרבנים 
אחיו  בן  פראנק.  הרב  של  דינו  בבית  הדיינים  ומראשוני  בירושלים 
של ”הרב מדוברובנה“ וממלא מקומו ברבנות שכונת ”מאה שערים“ 
”יוסף  רבי   ;“---- ”בן-ציון  רבי  שערים“);  מאה  ”ישיבת  ובראשות 

עפשטיין“ ורבי ”צבי משה לפידות“.
דף 20.5 ס“מ. מצב טוב, קמטים.

פתיחה: $200

367. Historical Letter Pertaining to 
Inauguration of Rabbi Kook, Jerusalem, 
1921
Letter by rabbis and leaders of “Me’ah She’arim 
Committee” which contains notice to secretary of com-
mittee, regarding their decision to place the stamp of 
the “Committee” upon the rabbinical writ of the Ga’on 
Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook. Jerusalem, 
Adar 1 (1921). 
Signed: Rabbi “Yosef Gershon Horowitz” (1869-1951, 
among the greatest rabbis of Jerusalem and among the 
first Dayanim in the Beit Din of Rabbi Frank. Nephew of 
“Rabbi of Dubrovno” and successor in the rabbinate of 
the neighborhood of “Me’ah She’arim” and leader of the 
“Me’ah She’arim Yeshiva”; Rabbi “Ben-Zion ---“; Rabbi 
“Yosef Epstein” and Rabbi “Tzvi Moshe Lapidot”. 
Leaf 20.5cm. Good condition, creases. 

Opening Price: $200

368. מכתב האדמו“ר הריי“ץ מליובאוויטש - עם החתימה 
המיוחדת בשנה האחרונה לחייו

יצחק  יוסף  [רבי  הריי“ץ“  ”האדמו“ר  בחתימת  המלצה  מכתב 
שניאורסון] מליובאוויטש. ברוקלין, תש“ט [1949]. חתימה בכתב-

יד קדשו עם הוספת המילים [המברכם] ”בגשמיות וברוחניות“. 
יו“ד  האות  את  לחתום  הריי“ץ  האדמו“ר  החל  לפני הסתלקותו  שנה 
רמז  בכך  והיה  (מרובע),  ”אשורי“  בכתב  (יצחק)  השני  שמו  של 
האדמו“ר  (חתנו  בשבט  י‘  בתאריך  הקרובה  הסתלקותו  על  מופלא 
וארא  ש“פ  בהתוועדות  בהרחבה  זו  עובדה  הסביר  מליובאוויטש 

תשי“א - ראה חומר מצורף). המכתב שלפנינו נשלח כחצי שנה לפני 
פטירתו, ובו רואים בבירור את חתימתו המיוחדת באות יו“ד מרובעת.
הרבנים  אוצר  (תר“ם-תש“י,  שניאורסון  יצחק  יוסף  רבי  הריי“ץ, 
ישיבות  מייסד  חב“ד-ליובאוויטש.  לבית  השישי  האדמו“ר   ,(8887
דוב).  שלום  (רבי  הרש“ב  האדמו“ר  אביו  עם  יחד  תמימים  תומכי 
הקומו־ השלטון  ע“י  נאסר  תר“פ.  בשנת  האדמו“רות  כס  על  עלה 
ת“ש  ובשנת  לפולין  הגיע  מכן  לאחר  תרפ“ז,  בשנת  ושוחרר  ניסטי 
לברוקלין. מחיבוריו: ספר המאמרים, לקוטי דבורים ועוד. חתנו הוא 

האדמו“ר רבי מנחם מנדל שניאורסון - הרבי מליובאוויטש.
בשוליים  בלאי  טוב,  מצב  במיוחד.  דק  רשמי,  מכתבים  נייר  ס“מ.   21

תחתונות.

פתיחה: $800

368. Letter by Rebbe Yosef Yitchak of 
Lubavitch – With the Special Signature of 
the Last Year of his Life
A letter of recommendation signed by “The Rebbe 
HaRytz” [Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn] of 
Lubavitch. Brooklyn, 1949. Signature in his own hand-
writing with the addition of the words [who blesses] 
“with material and spiritual (blessings)”.
One year before his death, the Rebbe HaRytz started to 
sign the letter “yud” of his second name (Yitzchak) in 
Ashuri (square) script, and this was an amazing hint to 
his near passing on the 10th of Shevat (his son-in-law 
the Lubavitcher Rebbe explained this fact at length in 
the gathering on Shabbat Va’eira 1951 – see attached 
material). This letter was sent a half a year before his 
death, where his special signature with the square “yud” 
can be clearly seen. 
The Rytz, Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn (1880-
1950, Otzar HaRabbanim 8887), the sixth Chabad-
Lubavitch Rebbe, founder of Tomchei Temimim 
Yeshivot together with his father Rabbi Shalom Dov, 
became Rebbe in 1920. He was imprisoned by the 
Communist government and released in 1927, where-
after he reached Poland and in 1940, Brooklyn. Some 
of his works: Sefer HaMa’amarim, Likutei Devorim 
etc. His son-in-law was Rabbi Menachem Mendel 
Shneersohn – The Lubavitcher Rebbe.
21cm. Official stationery, extremely thin. Good condition, 
wear to lower margins.

Opening Price: $800
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369. Letter of Recommendation by Rabbi Meir 
Abuchatzeira – The “Baba Meir”
A letter of recommendation for charity for Rabbi Eliyahu Hayun by 
Rabbi Meir Abuchatzeira, (Morocco), 1944.
“To Yisrael and Rabbis and their disciples wherever they may 
be… by Meir Abuchatzeira” – 13 lines in the handwriting and 
signature, of Rabbi Meir Abuchatzeira (died 1983) son of the holy 
Kabbalist Rabbi Yisrael the “Baba Sali”. 
A holy kabbalist, known as “Baba Meir”, served as Rabbi of Midelt, 
Morocco, next to Meknes, but lived most of his life in ascetic service 
of G-d, barely leaving his home, until his great father modestly said 
that Rabbi Meir was greater than himself. Torah scholars, Rabbis 
and heads of yeshivot swarmed to his home in Ashdod, seeking 
advice and inspiration. His sons are the renowned rabbis of the 
Abuchatzeira family: Rabbi Elazar in Be’er Sheva, Rabbi David in 
Naharia, Rabbi Yekutiel and Rabbi Rafael.
27cm. Good-fair condition, stains and pasting of folding tears. In 
fancy frame, not examined out of frame. 

Opening Price: $1800

369. מכתב המלצה מרבי מאיר אבוחצירא - ה“בבא מאיר“
מכתב המלצה לצדקה עבור ”צורבא מרבנן... כהר“ר אליאו חיון הי“ו“ מאת רבי 

מאיר אבוחצירא, (מרוקו), תש“ד (1944).
”... אל ישראל ואל רבנן ואל תלמידיהון די בכל אתר ואתר, שלומכון יסגי, לעילא 
מן כל דרגי... והיה מעשה הצדקה שלום, ע“ה מאיר אביחצירא סי“ט“ - 13 שורות 
בנו  תשמ“ג)  (נפטר  אבוחצירא  מאיר  רבי  האדמו“ר  של  ובחתימתו,  ידו  בכתב 
בכינויו  נודע  וקדוש,  מקובל  גאון  סאלי“.  ”בבא  ישראל  רבי  הקדוש  המקובל  של 
עסק  ימיו  רוב  אך  למקנס,  הסמוכה  במידלת  במרוקו  ברבנות  כיהן  מאיר“,  ”בבא 
בעבודת ה‘ בקדושה ובטהרה וכמעט ולא יצא מפתח בית עד שאביו הגדול אמר 
רבנים  חכמים,  תלמידי  נהרו  באשדוד  ביתו  אל  ממנו.  גדול  שהוא  בענווה,  עליו 
וראשי ישיבות לקבל עצה ולהתחזק בעבודת ה‘. בניו הם האדמורי“ם המפורסמים 
לבית משפחת אבוחצירא: רבי אלעזר זצ“ל ואחיו שליט“א: רבי דוד בנהריה, רבי 

יקותיאל ורבי רפאל.
לא  מפוארת,  במסגרת  נתון  הקפלים.  קרעי  והדבקת  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   27

נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $1800
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370. מכתב ברכת ”שנה טובה“ מאת האדמו“ר רבי יהודה 
לייב טוורסקי (אנטוורפן)

טווערסקי  ליב  יהודה  רבי  האדמו“ר  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
[שנת  אנטוורפן,  בקאפוסט.  רב  יוסף  רבי  אל  מהאראנאסטיפאל, 

תרצ“ח בערך].
עלינו  הבע“ל [הבאה  שנה  שיחי‘,  כת“ר  את  לברך  ברכתי  ואשא   ...”
ופרט,  בכלל  טובה  וישועה  גאולה  שנת  וברכה,  חיים  שנת  לטובה] 
ויראת-שמים  [לתורה  ולמע“ט  לתויר“ש  יחיו  בניו  לגדל  ויזכו 

ולמעשים-טובים]“.
האדמו“ר רבי יהודה ליב טברסקי (תרכ“ח-תשי“א), בנו של האדמו“ר 
מצאנז.  חיים“  ה“דברי  של  ונכדו  מהורונוסטיפול  דוב  מרדכי  רבי 
השלישי  הבן  שהיה  אביו (אף  מקום  את  למלא  נבחר  תרס“ג  בשנת 
חסדים  וגומל  לצדקה  פזרן  מופלג.  וצדיק  בתורה  גדול  אביו).  של 
כסבו ה“דברי חיים“ שלא השאיר פרוטה ללון בביתו. לאחר מלחה“ע 
לאנט־ עבר  תרצ“ז  בשנת  ולוורשא.  לקראקא  רבות,  נדד  הראשונה 
הגרמנים  כניסת  קודם  ימים  ארבעה  לארה“ב,  נמלט  ממנה  וורפן, 
לאנטוורפן. הקים את בית מדרשו בשיקאגו והמשיך במעשי הצדקה 
כדרכו מאז ומתמיד, אולם הסתגר ולא קיבל קהל ו“קוויטלך“, מלבד 

מספר מצומצם מחסידיו הותיקים. מכתבים ממנו נדירים ביותר.
נייר מכתבים רשמי, 28 ס“מ. מצב טוב, נקבי תיוק ובלאי בשולי הדף.

פתיחה: $300

370. A Letter With New Year Wishes from 
Rebbe Yehuda Leib Twersky (Antwerp)
A letter handwritten and signed by Rebbe Yehuda 
Leib Twersky of Hornostaipil, to Rabbi Yosef, Rabbi of 
Kopys. Antwerp, [c. 1938]. “… and I bless you for the 
New Year that it should be a year of life and blessing, 
a year of redemption and salvation for society and for 
individuals, and they shall merit raising children to 
Torah and fear of Heaven and good deeds”. 
Rebbe Yehuda Leib Twersky (1868-1951), son of Rebbe 
Mordechai Dov of Hornostaipil and grandson of the 
“Divrei Chaim” of Sanz. In 1913, was chosen to succeed 
his father (although he was his father’s third son). Great 
Torah scholar and outstanding tzaddik. He was a great 
philanthropist and did loving kindness like his grandfa-
ther the “Divrei Chaim”, who never left a penny overnight 
in his home. After World War I, he moved from place 
to place, to Cracow and Warsaw. In 1937, he moved to 
Antwerp, from there escaped to the US, four days before 
the German occupation of Antwerp. Established his Beit 
Midrash in Chicago and continued his acts of charity 
as before, but withdrew and did not receive the public 
or write kvitlach, besides for a small number of senior 
Chassidim. Letters written by him are very rare. 
Official stationery, 28cm. Good condition, file holes and 
wear to leaf margins.

Opening Price: $300

371. מכתב עצה וברכה מהאדמו“ר מקופיטשניץ
מכתב מהאדמו“ר רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשיניץ. תשכ“ד 
(1963). נכתב לאחד מתלמידיו בעניני עצה וברכה: ”... ואני תפילתי 
לד‘ שיזכה לבריאות, חיים טובים עם כב“ב [כל בני ביתו] ולראות רב 

נחת מכל הנלוים אליו, וישכיל ויצליח בכל דרכיו...“ 
האדמו“ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ (תרמ“ח-תשכ“ז), 
רבי  האדמו“ר  בן  אפטא,  אדמור“י  מגזע  ארה“ב.  אדמורי  מחשובי 
החל  באדמורו“ת  וממלא-מקומו  מקופיטשניץ  העשיל  מאיר  יצחק 
את  בה  והקים  לניו-יורק  מוינה  ברח  תרצ“ט  בשנת  תרצ“ו.  משנת 
בתי מדרשותיו. נקבר בטבריה ע“י קבר דודו האדמו“ר רבי ישראל 

מהוסיאטין.
אגרת אויר, כ-30 ס“מ. מצב טוב, קמטים ונקבי תיוק.

פתיחה: $800

371. Guidance and Greeting Letter from 
the Admor of Kopyczynce 
Letter from Admor Rabbi Avraham Yehoshua Heshel 
of Kopyczynce, 1963. Guidance and greeting addressed 
to one of his disciples: “…and my prayer to Hashem is 
that he shall live in good health with his family, draw 
much satisfaction from his close ones and succeed in 
all of his endeavors…”.
Admor Rabbi Avraham Yehoshua Heshel of Kopyczynce 
(1898-1967), of the leading US Admors. Descended from 
the Admors of Apta, son of Rabbi Yitzchak Meir Heshel 
of Kopyczynce, took over from his father as Admor from 
1936. Fled from Vienna in 1939 to New York where he 
founded his Batei Midrash. Buried in Tiberias near the 
grave of his uncle, Rabbi Israel of Husyatin.
Approx. 30cm aerogram. Good condition, wrinkles and 
filing holes.

Opening Price: $800
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372. Three Letters by Rebbe Chanoch 
Bornstein of Sochaczew
Three letters handwritten and signed by Rabbi Chanoch 
Bornstein of Sochaczew and his family, to relatives in 
the US. Jerusalem, 1954-1961. [One letter was sent to 
Rebbe Avraham Englard of Radzyn].
Rebbe Chanoch Henich Bornstein (1897-1965), son of 
the Rebbe, author of “Shem MiShmuel”, an outstanding 
genius of revealed and hidden Torah, but did not agree 
to be crowned as rebbe until after the death of his broth-
ers Rebbe David of Sochaczew and Rebbe Avraham of 
Kutna during the Holocaust. He re-established the 
Sochaczew Chassidism in his Beit Midrash and the 
Sochaczew Yeshiva in the Bayit Vegan neighborhood.
Three letters, 2 on aerograms, various sizes and condi-
tions. Good conditions. 

Opening Price: $400

372. שלשה מכתבים מהאדמו“ר רבי חנוך בורנשטיין 
מסוכוטשוב

בורנש־ חנוך  רבי  האדמו“ר  של  וחתימתו  בכתי“ק  מכתבים  שלשה 
טיין מסוכוטשוב ובני משפחתו, אל קרובי משפחה בארצות הברית. 
האדמו“ר  אל  נשלח  מהמכתבים  [אחד  תשי“ד-תשכ“א.  ירושלים, 

מראדזין רבי אברהם אנגלרד].
של  בנו  (תרנ“ז-תשכ“ה),  בורנשטיין  העניך  חנוך  רבי  האדמו“ר 
לא  אך  ובנסתר,  בנגלה  מופלג  גאון  משמואל“,  ”שם  בעל  האדמו“ר 
הסכים להתעטר בכתר אדמורו“ת עד לאחר השואה בה נספו אחיו 
הקים  מקוטנא.  אברהם  ורבי  מסוכוטשוב  דוד  רבי  האדמורי“ם 
סוכוטשוב  וישיבת  מדרשו  בבית  סוכוטשוב,  חסידות  את  מחדש 

בשכונת בית-וגן בירושלים.
3 מכתבים, 2 מהם על אגרות אויר, גודל ומצב משתנים. מצבים טובים.

פתיחה: $400
373. מכתב האדמו“ר מסדיגורא, תל-אביב

חיים  שלמה  רבי  האדמו“ר  של  וחתימתו  קדשו  בכתב-יד  מכתב 
פרידמן מסדיגורא. תל אביב, תשי“ח [1958].

”חג  ואיחולים:  ברכות  הדברים  בתוך  אבות“.  ”בתי  להנהלת  מכתב 
בכלל  ברו“ג  שלמה  וגאולה  לישועה  תיכף  ושנזכה  ושמח  כשר 

ובפרט...“.
האדמו“ר רבי שלמה חיים פרידמן מסדיגורא (תרמ“ז-תשל“ב, אנצ‘ 
רבי  האדמו“ר  בן  שלמה‘ניו,  ר‘  המכונה  תשלג-תשלח),  ג‘,  לחסידות 
ישראל מסדיגורא. בעת פטירת אביו בשנת תרס“ז, נתמנה לאדמו“ר 
אדמו“רי  עם  גלה  הראשונה,  העולם  במלחמת  בלבד.   19 כבן  והוא 
בית רוז‘ין לוינה. שם עזב את האדמו“רות, למרות הפצרות חסידיו, 
כי  באמרו  הגולים,  לטובת  ציבורית  לפעילות  עצמו  את  והקדיש 
בוינה יש די והותר אדמו“רים ורבנים, אך חסרים בה עסקני ציבור. 
בענוותנותו  נודע  בתל-אביב.  והתיישב  לארץ,  עלה  תרצ“ח  בשנת 
תורתו  דברי  הבריות.  ובאהבת  הכלל  למען  עניפה  בפעילות  הרבה, 

כונסו בספר ”חיי שלמה“ (ירושלים תשס“ו).
דף. 20 ס“מ. מצב טוב, קרעים בנקבי התיוק.

פתיחה: $250

373. Letter by the Sadigura Rebbe, Tel Aviv
A letter, handwritten and signed by Rebbe Shlomo 
Chaim Friedman of Sadigura. Tel Aviv, 1958.
A letter to the management of Batei Avot. Includes 
blessings and good wishes: “Have a kosher and happy 
chag and we should merit immediate salvation and 
redemption…”.
Rebbe Shlomo Chaim Friedman of Sadigura (1887-1972, 
Encyclopedia L’Chassidut Volume 3, 1993-1978), called 
R’ Shlomo’neu, son of Rebbe Yisrael of Sadigura. After 
his father’s death in 1907, he was appointed Rebbe when 
only 19 years old. During World War I, he was exiled 
to Vienna with the Ruzhin rebbes. There he stepped 
down from being rebbe in spite of the urging of his 
Chassidim, to devote himself to public activities to ben-
efit refugees, saying that Vienna has more than enough 
rebbes but is lacking public askanim (activists). In 1938, 
he immigrated to Eretz Yisrael and settled in Tel Aviv. 
Renowned for his great humility and widespread activi-
ties for Jewish society and love of humanity. His Torah 
thoughts were compiled in the book “Chayei Shlomo” 
(Jerusalem 2006). 
One leaf. 20cm. Good condition, tears to file holes. 

Opening Price: $250

374. האדמו“ר ממונקאטש – שלשה מכתבים 
שלשה מכתבים על נייר מכתבים של האדמו“ר ממונקאטש, רבי ברוך 
רבינוביץ, תשל“ח-תשמ“ד. המכתבים עוסקים בבניית מקווה צמוד 
המועצה  אל  וממוענים  בפתח-תקווה  האדמו“ר  של  הכנסת  לבית 
שלשתם  בירושלים.  הדתות  משרד  ואל  תקווה  פתח  של  הדתית 
חתומים בחתימת-ידו של האדמו“ר. לאחד המכתבים מצורף מכתב-
אישור מאת ראש המועצה הדתית פ“ת בדבר הפעולות המתקיימות 

בבית הכנסת ובית המדרש של האדמו“ר. 
רבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ, (תרע“ה-תשנ“ח). בן האדמו“ר 
ה“מנחת  של  היחידה  בתו  את  נשא  מפרציווא-ביאלה.  דוד  נתן  רבי 
אלעזר“ ממונקאטש, ומילא את מקומו כאב“ד מונקאטש שלש שנים 
עד שנות השואה. לאחר גלגולים רבים הגיע לירושלים. בשנת תש“ה 
כיהן  שם  לברזיל,  ונסע  שנית  נישא  הראשונה  אשתו  פטירת  לאחר 

372
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374. The Rebbe of Mukachevo – Three 
Letters
Three letters on stationery of the Rebbe of Mukachevo, 
Rabbi Baruch Rabinowitz, 1978-1984.
The letters deal with construction of a mikveh next to 
the Rebbe’s synagogue in Petach Tikva, and are ad-
dressed to the Religious Council of Petach Tikva and to 
the Ministry of Religious Services in Jerusalem.
All three letters are signed by the Rebbe. Attached to 
one of the letters is a letter of authorization from the 
head of the Petach Tikva Religious Council regarding 
activities which take place in the Rebbe’s synagogue and 
Beit Midrash.
Rabbi Baruch Yehoshua Yerachmiel Rabinowitz (1915-
1998), son of Rebbe Nathan David Rabinowitz of 
Parzew-Biala married the only daughter of the Minchat 
Eliezer of Mukachevo and succeeded him as Av Beit 
Din of Mukachevo for three years until the Holocaust. 
After much travail, he reached Jerusalem. In 1945, after 
the death of his first wife, he remarried and moved to 
Brazil where he served in the São Paulo rabbinate and 
studied at the local university. In 1963, he returned 
to Israel to serve in the Holon rabbinate and in 1976, 
moved to Petach Tikvah where he established his Beit 
Midrash and wrote his books “Binat Nevonim” and 
“Divrei Nevonim”. His sons from his first wife are the 
famous Rebbes of Munkatch and Dinov in the US.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

בתשכ“ג  המקומית.  באוניברסיטה  ולימד  סאן-פאולו  בעיר  ברבנות 
לפתח- עבר  תשל“ו  בשנת  חולון.  בעיר  ברבנות  לכהן  לארץ  עלה 
נבונים“  ”בינת  ספריו  את  וכתב  מדרשו  בית  את  הקים  בה  תקוה 
המפורסמים  האדמו“רים  הם  בזיוו“ר  מאשתו  בניו  נבונים“.  ו“דברי 

ממונקאטש ודינוב שליט“א בארצות הברית.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

375. שלשה מכתבים מרבני ”העדה החרדית“
עבור  החרדית“,  ”העדה  רבני  בחתימת  המלצה  מכתבי  שלשה 
”תלמוד תורה חיי עולם המקורית“ שנוסד ע“י הורים מחוגי ”העדה 
החרדית“ בירושלים לאחר שהתגלה כי התלמוד-תורה הוותיק ”חיי 
החינוך -  מ“משרד  ממשלתיים  תקציבים  בסתר  לקבל  החל  עולם“, 

השמד הציוני“, דבר שנאסר ע“י רבני ”העדה החרדית“. 
• מכתב הבד“צ, בחתימת רבי ישראל יעקב פישר, רבי בנימין ראבי־
נאוויטץ ורבי אברהם דוד הורביץ. תשנ“ד (1994). • מכתב הגאב“ד 
ומחיקות  בכת“י  תוספות   .(1995) תשנ“ה  פריינד.  אריה  משה  רבי 
מתקופה מאוחרת יותר. • מכתב הגאב“ד רבי ישראל משה דושינ־
סקי, תשנ“ז (1997). המלצה עבור תלמוד תורה וישיבה ”המקורית 
שנקראו  המקורית“,  עולם  ”חיי  מוסדות  של  החדש  [שמם  רמ“א“ 
שנפטר  המוסדות,  הקמת  יוזם  זצ“ל  פריינד  רמ“א  הגאב“ד  ע“ש 

בשנת תשנ“ו].
3 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

375. Three Letters by Rabbis of the “Eda 
HaCharedit”
Three letters of recommendation signed by rabbis 
of the “Eda HaCharedit”, for “Talmud Torah Chayei 
Olam HaMekorit” established by parents of the “Eda 
HaCharedit” congregation in Jerusalem after it was 
revealed that the old “Chayei Olam” Talmud Torah 
secretly began receiving governmental allocations from 
“Ministry of Education – HaShmad HaZioni”, an action 
prohibited by rabbis of the “Eda HaCharedit”. 
• Letter of the Badatz, signed by Rabbi Yisrael Ya’akov 
Fisher, Rabbi Binyamin Rabinowitz and Rabbi Avraham 
David Horowitz. (1994). • Letter by Av Beit Din Rabbi 
Moshe Aryeh Freind. (1995). Handwritten additions 
and erasures from a more recent period. • Letter by 
Av Beit Din Rabbi Yisrael Moshe Dushinski, (1997). 
Recommendation for Talmud Torah and Yeshiva 
“HaMekorit Rabbi Moshe Aryeh” [new name of the 
“Chayei Olam HaMekorit” institutions, named after Av 
Beit Din Rabbi Moshe Aryeh Freind who initiated the es-
tablishment of the institutions and passed away in 1996].
Three letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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377. Collection of Letters from Rabbis and 
Admors
Letter collection from various Rabbis and Admors in 
Israel and the USA. 
Letters by: Rabbi Pinchas Menachem Alter Gerer 
Admor, Rabbi Yitzchak Meir HaCohen Levin, Rabbi 
Pinchas HaCohen Levin, Rabbi Avraham Yehoshua 
Heshel Weinberg Admor of Slonim-Tel Aviv, Rabbi 
Chaim Kaner Admor of Sieniawa-New York, Rabbi 
Shmuel Eliyahu HaLevi Epstein Admor of Neustadt- 
New York, Rabbi Meir Ya’akov Gutenstein, Rabbi and 
Motz at Koziglov (1938). 
Eight letters, various sizes and conditions, mostly in good 
condition.

Opening Price: $500

376. Thirteen Letters from Rabbi Yitzchak 
Meir Levin sent to the Radzyn Rebbe 
A bundle of letters, from Rabbi Yitzchak Meir Levin 
sent to the Radzyn Rebbe, Rebbe Avraham Yissachar 
Englard. Letters of New Year greetings, letters regard-
ing issues of Agudat Yisrael etc. 1949-1969.
Rabbi Yitzchak Meir Levin (1894-1971), leader of 
Worldwide Agudat Yisrael in Poland and in Eretz 
Israel, son-in-law of Rebbe Avraham Mordechai of Gur 
immigrated to Eretz Israel in 1940, managed the issues 
of the Charedi Jews with the authorities during the time 
of the establishment of the State of Israel and served as 
minister in the first governments of Israel. 
The letters’ recipient: Rabbi Avraham Yissachar Englard 
(1910-2006), son-in-law of Rebbe Mordechai Yosef 
Elazar of Radzyn. Head of the chain of Radzyn Yeshivot 
in Poland. All his family and his father-in-law’s family 
perished in the Holocaust and he miraculously sur-
vived. After the Holocaust, served as Av Beit Din of 
Sosnovitsa in Poland, from there he immigrated to the 
US and in 1954 was crowned Rebbe of Radzyn. In the 
1970s, immigrated to Eretz Israel.
Thirteen letters and aerograms, various sizes and condi-
tions, most in good condition.

Opening Price: $200

377. אוסף מכתבי רבנים ואדמו“רים
אוסף מכתבים שונים, מרבנים ואדמו“רים בארץ-ישראל וארה“ב. 

יצחק  רבי  מגור,  האדמו“ר  אלתר  מנחם  פנחס  רבי  מאת:  מכתבים 
העשיל  יהושע  אברהם  רבי  לוין,  הכהן  פנחס  רבי  לוין,  הכהן  מאיר 
האדמו“ר  קאנער  חיים  רבי  אביב,  מסלונים-תל  האדמו“ר  וינברג 
האדמו“ר  עפשטיין  הלוי  אליהו  שמואל  רבי  יורק,  משינאווא-ניו 
מניישטעדט-ניו יורק, רבי מאיר יעקב גוטענשטיין, רב ומו“ץ בקו־

זיגלוב (תרח“ץ 1938).
8 מכתבים, גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב.

פתיחה: $500

378. ליטוגרפיה של מכתבי המלצה מגדולי ירושלים
דף בהדפסה ליטוגרפית של צילום מכתבי המלצה חשובים, בכת“י 

וחתימת גדולי ירושלים. [תרס“ד 1904].
רבי  האדמו“ר  לעווי;  ז“ל  בהר“ן  זלמן  שלמה  רבי  הרבנים:  מכתבי 
דוד צבי שלמה מלעלוב; רבי משה נחום וואלענשטיין; רבי עקיבא 
יוסף שלעזינגער; רבי חיים יעקב שפירא ובית-דינו; רבי ליפמאן דוד 
שובקס ובית דינו; רבי חיים חזקיהו מדיני בעל ה“שדי חמד“; ועוד 

הרבה חתימות רבנים חשובים וחותמות ה“כוללים“.
38 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קרעים בקפלים ללא חסרון.

פתיחה: $200

376. 13 מכתבים מהרי“מ לוין אל האדמו“ר מראדזין
צרור מכתבים, מרבי יצחק מאיר לוין שנשלחו אל האדמו“ר מראד־
זין רבי אברהם ישכר ענגלהארד. מכתבי ברכות שנה-טובה, מכתבים 

בעניני ”אגודת ישראל“ ועוד. מהשנים תש“ט-תשכ“ט 1949-1969.
רבי יצחק מאיר לוין (תרנ“ד-תשל“א), מנהיג ”אגודת ישראל העול־
מית“ בפולין ובארץ-ישראל, חתנו של האדמו“ר רבי אברהם מרדכי 
מגור. עלה לארץ בשנת 1940, ניהל את עניני היהדות החרדית מול 
השלטונות בתקופת הקמת המדינה, וכיהן כשר בממשלות הראשו־

נות של ”מדינת ישראל“. 
מקבל המכתבים: רבי אברהם יששכר אנגלרד (תר“ע-תשס“ו), חתנו 
רשת  בראש  עמד  מראדזין.  אלעזר  יוסף  מרדכי  רבי  האדמו“ר  של 
נספו  חותנו  ומשפחת  משפחתו  כל  בפולין,  ראדזין  של  הישיבות 
בשואה והוא ניצל בנס, לאחר השואה כיהן כאב“ד סוסנובצה בפולין, 
עלה  מראדזין.  לאדמו“ר  הוכתר  תשי“ד  ובשנת  לארה“ב  היגר  משם 

לארץ ישראל בשנות התש“ל בערך. 
13 מכתבים ואגרות-אויר, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טובים.

פתיחה: $200
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378. Lithography of Letters of 
Recommendation by Jerusalem Giants 
Lithographic leaf of photograph of important letters of 
recommendation, in the handwriting and signature of 
giants of Jerusalem. [1904].
Letters by: Rabbi Shlomo Zalman Baharan Levy; 
Rebbe Rabbi David Tzvi Shlomo of Lelov; Rabbi Moshe 
Nachum Wallenstein; Rabbi Akiva Yosef Schlesinger; 
Rabbi Chaim Ya’akov Shapiro and his Beit Din; Rabbi 
Lipman David Shovaks and his Beit Din; Rabbi Chaim 
Chizkiyahu Medini author of the “Sdei Chemed”; and 
many more signatures of prominent rabbis as well as 
stamps of the “Kollelim”. 
38cm. Good-fair condition, tears on folds without omission. 

Opening Price: $200

379. אוסף קבלות חתומות ”כולל אוטיניא“ - ירושלים, 
תרנ“ט-תרס“א 

קבלות מודפסות עם חתימות בכת“י, על חלוקה שנתקבלה מכולל 
בוקובינה-אוטיניא, ירושלים, תרנ“ט-תרס“א (1899-1901).

תרנ“-,   ... לחדשי  החו“ר  שקבלתי  אמו“ץ  הן  ת“ו  ירושלים  ”פעה“ק 
כולל  סך...“.  שליט“א,  מאוטניא  הק‘  אדמו“ר  כ“ק  מאת  לי  הנשלח 
בוקובינה-אוטיניא, נוסד בירושלים כחלק מן הפילוג ב“כולל קוסוב“ 
[בהמשך  ובוקובינה  קוסוב  וויזניץ,  כוללים:  לשלשה  שהתפלג 
בשנת  מונקאטש“].  ו“כולל  זיבענבירגען“  ”כולל  גם:  מהם  התפלגו 

379. Collection of Signed Invoices of 
“Kollel Otinia” – Jerusalem, 1899-1901
Printed invoices with handwritten signatures for 
receipt of distribution from Kollel Bukovina-Otinia, 
Jerusalem, (1899-1901). 
“Here in the Holy City of Jerusalem I have received… 
189-, sent to me by the holy Rebbe of Otinia, total 
of…”. Kollel Bukovina-Otinia was established in 
Jerusalem as part of an outshoot of the “Kosov Kollel” 
which split into three Kollels: Vizhnitz, Kosov and 
Bukovina [later on “Kollel Zibernbergen” and “Kollel 
Mukachevo” were offshoots as well from the Kollel]. 
In 1895 the Rebbe Rabbi Chaim Hagar of Otinia (1863-
1932), brother of the Rebbe Rabbi Yisrael of Vizhnitz, 
who also led a large Chassidic congregation in Galicia, 
was appointed to head the Kollel. For some reason these 
invoices were printed as a receipt of a distribution from 
the Rebbe and not from the Kollel, possibly due to some 
change in the official status of the Bokovina Kollel.
Many known families of Jerusalem are signed: 
Grossman, Held, Rosenblatt, Baharad, Teper, Kanal, 
Goldinger, Schertzer, Barzel, Feldman, Klein, Cahana, 
Eisenstein, Linder and others. 
Dozens of leaves, approx. four invoices per column, total of 
approx. 350 signed invoices. Good-fair condition. Placed 
within orderly binder. 

Opening Price: $250

מאוטיניה  הגר  חיים  רבי  האדמו“ר  הכולל  בראשות  הועמד  תרנ“ה 
שניהל  מוויזניץ,  ישראל  רבי  האדמו“ר  של  אחיו  (תרכ“ג-תרצ“ב), 
אף הוא עדת חסידים גדולה בגליציה. משום מה הקבלות שלפנינו 
מה“כולל“,  ולא  שליט“א  מהאדמו“ר  ”חלוקה“  קבלת  על  הודפסו 

יתכן עקב שינוי כלשהו במעמדו הרשמי של ”כולל בוקובינה“. 
בין החותמים ניתן למצוא שמות רבים ממשפחות ידועות בירושלים: 
גראסמאן, העלד, ראזענבליט, בהרא“ד, טעפיר, קנאהל, גאלדינגער, 

שערצער, ברזל, פעלדמאן, קליין, כהנא, אייזינשטיין, לינדר ועוד.
עשרות דפים, כארבע קבלות בעמודה, סה“כ כ-350 קבלות חתומות. מצב 

טוב-בינוני. נתונות בקלסר מסודר.

פתיחה: $250
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380. Agreement Bill for Establishment of 
Neighborhood in Jerusalem – 1891
Signed agreement bill, in preparation for casting lots 
between the partners for the establishment of the 
“Shevet Achim” neighborhood adjacent to “Zichron 
Tuvia”. Jerusalem, (1891). 
Thirteen signatures which include: Yosef Rivlin; 
Yehudah Leib ---; Bechor Raphael Ashkenazi; Avraham 
Ya’akov ---; Avraham Yitzchak HaLevi; Liber Garfinkel; 
Getzel Sheinin; Moshe Kantrowitz. 
The plot of land of the “Shevet Achim” neighborhood 
was purchased together with the plot of the adjacent 
neighborhood “Zichron Tuvia” [across the “Sha’arei 
Tzedek” hospital on Jaffa Street], with the participation 
of Jews of all sects, and therefore the neighborhood was 
named Shevet Achim after the verse “Hineh Ma Tov 
U’Ma Na’im Shevet Achim Gam Yachad”. [Founder of 
the neighborhood, Rabbi Yosef Rivlin would eloquently 
say that “Shevet Achim” is an acronym of: Shfanionis, 
Baghdadis, Yemenites, Urfanians, Halabis, Greeks, and 
Maghrebis]. It is interesting that most of the land owners 
signed in this letter are Ashkenazis from Jerusalem. 
Leaf 25.5cm. Good-fair condition, mildew damage. 

Opening Price: $200

381. Letters from Rabbis of Jerusalem, 
Safed and Tiberias to the Diaspora
Bundle of letters sent to the Diaspora by rabbis of 
Jerusalem, Safed and Tiberias.
• Letter from Rabbi Masud HaCohen Elchadad (1820-
1927), head of the “Beit El” Yeshiva for Mekubalim to 
Rabbi Yitzchak Marelli. • Letter from Rabbi Eliyahu 
Moshe Panizel and Rabbi Yitzchak Ashkenazi of 
Jerusalem on behalf of the “Misgav LaDach” hospital. 
• Letter from Rabbi Aharon Ben-Shim’on of Safed to 
Rabbi David [HaCohen-Scali?]. 
• Letter from Rabbi Israel Turjman to Rabbi David 
[HaCohen-Scali?]. 
• An additional letter to Rabbi David Cohen-Scali. 
• Letter from Rabbi Nathan Rofeh of Tiberias to 
Rabbi Yechia Amsalem. • Letter from Rabbi Shlomo 
Rachamim Abulafia of Tiberias to Rabbi Bechor Asher 
Koriat. 
• Interesting letter to Rabbi David Ben-Atar.
Eight letters in total, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

380. שטר הסכם להקמת שכונה בירושלים - תרנ“א 1891
שטר הסכם חתום, לקראת הטלת גורל בין השותפים להקמת שכונת 

”שבת אחים“ הסמוכה ל“זכרון טוביה“. ירושלים, תרנ“א (1891).
”בכור  ליב ---“;  ”יהודא  ריבלין“;  ”יוסף  החותמים:  בין  חתומים,   13
רפאל אשכנזי הי“ו“; ”ע“ה אברהם יעקב ----“; ”אברהם יצחק הלוי“; 

”ליבער גארפינקעל“; ”געציל שיינין“; ”משה קאנטרוביץ“. 
המגרש של שכונת ”שבת אחים“ נקנה יחד עם המגרש של השכונה 
הסמוכה ”זכרון טוביה“ [מול בית החולים ”שערי צדק“ ברחוב יפו]. 
בהשתתפות יהודים מכל העדות, ולכן נקראה השכונה ”שבת אחים“ 
יחד“. [מייסד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הפסוק ”הנה  ע“ש 
השכונה רבי יוסף ריבלין היה אומר בדרך-צחות כי ”שבת אחים“ הם 
חאלבים,  אורפלים,  תימנים,  באגדדים,  שפאניונים,  ראשי-תיבות: 
יוונים ומוג‘ראבים]. מעניין שרוב בעלי הקרקעות החתומים במסמך 

שלפנינו הם מעדת האשכנזים בירושלים.
דף 25.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגעי עובש.

פתיחה: $200

381. מכתבים מרבני ירושלים צפת וטבריה, אל ערי הגולה
צרור מכתבים שנשלחו לערי הגולה מרבני ירושלים, צפת וטבריה. 

ישיבת  ראש  (תק“פ-תרפ“ז),  אלחדאד  הכהן  מסעוד  רבי  מכתב   •
אליהו  רבי  מכתב   • מרעלי.  יצחק  רבי  אל  אל“  ”בית  המקובלים 
החולים  בית  עבור  מירושלים,  אשכנזי  יצחק  ורבי  פאניזל  משה 
דוד  רבי  אל  מצפת,  בן-שמעון  אהרן  רבי  מכתב   • לדך“.  ”משגב 
[הכהן- דוד  רבי  אל  תורגמאן  ישראל  רבי  מכתב   • [הכהן-סקלי?]. 
נתן  רבי  מכתב   • כהן-סקלי.  דוד  רבי  אל  נוסף,  מכתב   • סקלי?]. 
רחמים  שלמה  רבי  מכתב   • אמסלם.  יחיא  רבי  אל  מטבריה,  רופא 
אבועלפיא מטבריה אל רבי בכור אשר קוריאט. • מכתב מעניין אל 

רבי דוד בן-עטר.
סה“כ 8 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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382. אוסף גדול של מכתבי רבנים בעניני כשרות ושחיטה 
– תל אביב

אוסף ענק של מכתבי רבנים, ופרוטוקולים חתומים בעניני כשרות 
מהשנים  רובם  בתל-אביב,  בשר  ומפעלי  חנויות  על  והשגחה 

תרצ“ו-תש“ך.
מכתבים ופרוטוקולים חתומים מהרבנות הראשית לתל-אביב, בח־
עוזיאל,  חי  בן-ציון  רבי  עמיאל,  אביגדור  משה  רבי  הרבנים:  תימות 
משה  יעקב  רבי  אונטרמן,  יהודה  איסר  רבי  יפה,  יצחק  שמואל  רבי 

טולידנו ורבנים רבים מתל-אביב. 
באו  רובם  הראשית,  הרבנות  אל  שכונות  ורבני  ערים  רבני  מכתבי 
להעיד על נאמנות קצבים ומשגיחים. מכתבים מהרבנים: רבי גרשון 
חנוך פישמן, רבי יהושע זליג דיסקין, רבי אריה ליב רביץ, [האדמו“ר] 
רבי מתתיהו יחזקאל גוטמן, רבי שניאור זלמן גארליק, רבי אברהם 
רבי  וויין,  דוד  רבי  פלמן,  שמואל  רבי  ברוידא,  אוריה  רבי  אנגלרד, 
הרצברג  יהושע  ישראל  רבי  ווייס,  צבי  אברהם  רבי  פרדס,  אליהו 

ועוד רבנים רבים.
יעקב  יוסף  רבי  נדאף,  ראובן  רבי  התימנית:  העדה  רבני  מכתבי 
צובירי, רבי יחיא נחום, רבי אברהם שלום חייבי, רבי סעדיה נחום, 

רבי אליהו חבה. 
והכשרות  וחיי-הדת  הרבנות  על  רב  מידע  נותן  זה,  גדול  ארכיון 
המתחדשת  יפו  רבני  ה-40-60.  בשנות  וסביבותיה,  תל-אביב  בעיר 
לאחר מלחמת השחרור, רבני השכונות, רבני העדה התימנית ורבני 

המעברות.
רובם  משתנים,  ומצב  גודל  חתומים.  ופרוטוקולים  מכתבים  כ-134 

במצבים טובים, נקבי תיוק.

פתיחה: $250

382. Large Collection of Letters by Rabbis 
on Matters of Kashrut and Slaughtering 
– Tel Aviv 
Huge collection of letters by rabbis and signed protocols 
on matters of Kashrut and supervision for butchers 
and meat factories in Tel Aviv, majority from the years 
1936-1960. 
Signed protocols and letters by the Tel Aviv Chief 
Rabbinate. Signed by the following rabbis: Rabbi Moshe 
Avigdor Amiel, Rabbi Ben Zion Chai Uziel, Rabbi 
Shmuel Yitzchak Yaffe, Rabbi Isser Yehuda Unterman, 
Rabbi Ya’akov Moshe Toledano and many other rabbis 
of Tel Aviv. 
Letters by city and neighborhood rabbis to the Chief 
Rabbinate, majority attesting to the trustworthiness 
of butchers and Kashrut supervisors. Letters by the 
following rabbis: Rabbi Gershon Chanoch Fishman, 
Rabbi Yehoshua Zelig Diskin, Rabbi Aryeh Leib Ravitz, 
[Rebbe] Rabbi Matityahu Yechezkel Guttman, Rabbi 
Shneur Zalman Gorelik, Rabbi Avraham Englard, 
Rabbi Uriya Brodie, Rabbi Shmuel Felman, Rabbi 
David Wein, Rabbi Eliyahu Pardess, Rabbi Avraham 
Tzvi Weiss, Rabbi Yisrael Yehoshua Hertzberg as well as 
many other additional rabbis. 
Letters by rabbis of Yemenite congregation: Rabbi 
Reuven Nadaff, Rabbi Yosef Tzuberi, Rabbi Yichye 
Nachum, Rabbi Avraham Shalom Chaibi, Rabbi Sa’adia 
Nachum, Rabbi Eliyahu Chaba. 
This large archive provides much information regard-
ing the rabbinate and religious life and Kashrut in 
the city of Tel Aviv and its surroundings, during the 
1940s-1960s, including information regarding rabbis 
of the newly established Jaffa after Israel’s War of 
Independence, rabbis of the neighborhoods, rabbis of 
the Yemenite congregation and rabbis of the Ma’abarot 
[absorption camps].
Approx. 134 signed protocols and letters. Various sizes 
and conditions, majority in good condition. Filing holes. 

Opening Price: $250

383. אוסף מכתבים - מצרים, טורקיה ומרוקו
חתום  המלצה  מכתב   • המזרח:  מארצות  שונים  מכתבים  אוסף 
שנשלח אל רבני פאס מרבני צפרו, רבי רפאל מאמאן, רבי מתתיהו ן‘ 
זכרי, רבי רפאל משה אלבאז ורבי [?] אלבאז. צפרו (מרוקו), תרי“ט 
נא-אמון  רבני  בחתימת  לקידושין,  שליחות  שטרי  שני   •  .(1859)
משה  רבי  אל  מכתב   • תרע“ז (1916).  כסלו  מצרים),  (אלכסנדריה, 
רוזאניס מקרוב משפחתו [?] רוזאניס מקושטא. • מכתב רבי יעקב 
(סופיה).  בשאפיא  אהרן  רבי  דודו  אל  מלישקאפא  בורלא  מנחם 
ורבי  יואב  פוליכרונו  רבי  אל  לקושטאנדינא  ממצרים  מכתב   •
-- פרוטה. • התכתבות בן רבי בנימין הסופר מצפת אל רבי ראובן 
טובי (ורבי אליהו שמע) [כנראה נשלח לארם-צובה]. • שני שרידי 

מכתבים אל רבי נסים נגאר ורבי שבתי הכהן. 
9 מכתבים, גודל ומצב משתנים. 3 הראשונים במצבים טוב עד טוב-בינוני. 

6 האחרונים הוצאו מגניזת כריכות ומצבם בינוני עד גרוע מאד. 

פתיחה: $200
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383. Letter Collection – Egypt, Turkey and 
Morocco
Letter collection from Oriental countries: • Signed 
recommendation letter sent to the rabbis of Fez by 
the rabbis of Sefrou, Rabbi Raphael Maman, Rabbi 
Matityahu Ibn Zechri, Rabbi Raphael Moshe Elbaz and 
Rabbi [?] Elbaz. Sefrou, Morocco, 1859. • Two Kiddushin 
emissary notes, signed by the rabbis of Alexandria, 
(Egypt), Winter 1916. • Letter to Rabbi Moshe Rosanes 
from a Rosanes relative [?] in Constantinople. • Letter 
from Rabbi Ya’akov Menachem Burla of Liskapa to 
his uncle Rabbi Aharon of Sofia. • Letter sent from 
Egypt to Constantine to Rabbi Polichrono Yoav and 
Rabbi – Pruta. • Correspondence between Rabbi 
Binyamin HaSofer of Safed and Rabbi Reuven Tovi (and 
Rabbi Eliyahu Shama’) [apparently sent to Aleppo]. • 
Remnants of two letters sent to Rabbi Nissim Najar and 
Rabbi Shabtay HaCohen.
Nine letters, various sizes and conditions. The first three 
are in good and good-fair condition. The other six were 
removed from a Geniza and their condition varies from 
fair to very poor.

Opening Price: $200

384. Letters to Rabbi Aharon Franko 
Letters in Hebrew and Ladino [Turkey-Rhodes, c. 1820]. 
Remnants of leaves which were taken out of a binding 
Geniza [repository for old religious items], most of which 
are letters sent to Rabbi Aharon Franko and Rabbi Refael 
David Franko in Gishmi [a suburb of Constantinople]. 
[The dates and content of the letters indicate that Rabbi 
Aharon Franko was a Torah scholar and served in the rab-
binate]. • Letter by Rabbi Yehoshua Musapir [Musafia] 
from 1826. • Letter from Rhodes by Rabbi Chaim Yosef 
and Rabbi Shmuel Tarika [famous rabbinical family from 
Rhodes]. • Leaf with several poems [unknown?]. • Letter 
signed “He’ach Nafsheinu”, and more. 
Five leaf remnants, various sizes, fair to poor condition. 

Opening Price: $250

384. מכתבים אל רבי אהרן פראנקו
בערך,  התק“פ  שנות  [טורקיה-רודוס,  ובלאדינו,  בעברית  מכתבים 

.[c.1820
אל  שנשלחו  מכתבים  רובם  כריכה,  מגניזת  שהוצאו  דפים  שרידי 
[מפרברי  גישמי  בעיר  פראנקו  דוד  רפאל  ורבי  פראנקו  אהרן  רבי 
קושטא]. [לפי התארים ותוכן המכתבים נראה כי רבי אהרן פראנקו 

היה תלמיד-חכם ואף שימש ברבנות]. 
 .1826 תקפ“ו  משנת  [מוסאפיה]  מוסאפיר  יהושע  מרבי  מכתב   •
[משפחת  טאריקה  שמואל  ורבי  יוסף  חיים  מרבי  מרודוס  מכתב   •
 • ידועים?].  [לא  פיוטים  מספר  עם  דף   • ברודוס].  ידועה  רבנים 

מכתב החתום ”הא“ח נפשנו“, ועוד. 
5 שרידי דפים, גודל משתנה, מצב בינוני עד גרוע.

פתיחה: $250

385. אוסף מכתבים - גליציה, פולין, הונגריה וירושלים - 
(מכתבים בדברי תורה)

אוסף מגוון, הכולל מכתבים רבים ומעניינים (חלקם בדברי תורה), 
[המאה  הת“ק-ת“ר  שנות  שונים.  וממקומות  שונות  מתקופות 

ה-18-20].
כ-21 מכתבים ופריטי נייר, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

385. Collection of Letters – Galicia, 
Poland, Hungary and Jerusalem 
Diverse collection, which includes numerous interest-
ing letters (some with Divrei Torah), from various peri-
ods and places. [18th-20th century]. 
Approx. 21 letters and paper articles, various sizes and 
conditions. 

Opening Price: $250
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386. חשבון הכנסות והוצאות מקהילת טאטיס, בחתימת 
רב העיר הגאון רבי אהרן קעמפנר

חשבון הכנסות והוצאות של חברא קדישא ק“ק טאטוס, מחול המועד 
”אהרן  רבי  העיר  רב  בחתימות  תקנ“ה,  פסח  חוה“מ  עד  תקנ“ד  פסח 
קעמפנר חופ“ק טאטוס ואגפיה“ וחתימות רבני העיר הדיין רבי שמעון 

וואלף ארינשטיין ועוד. א“ח [אסרו חג] של פסח תקנ“ה (1795).
הגאון רבי אהרן קמפנר (נפטר תקע“ג, אוצר הרבנים 1706), בנו של 
ברבנות  שנה  כחמישים  כיהן  (הונגריה),  משטאמפען  שמואל  רבי 
טאטיס (טאטוס/טאטא, הונגריה), את מקומו ברבנות טאטיס מילא 
הגאון רבי יוסף קוטנא, שנפטר בשנת תקפ“ט ועל מקומו עלה בנו 

הגאון רבי אהרן קוטנא (תקנ“ד-תרל“ד) תלמיד ה“חתם סופר“.
2 עמ‘, 37 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

386. Account of Income and Expenses of the 
Dotis Community, Signed by the City Rabbi 
Aharon Kempner
Account of income and expenses of the Chevra Kadisha 
of Dotis, from Chol HaMoed Pesach 1794 until Chol 
HaMoed Pesach of 1795, signed by the rabbi of the city 
Rabbi “Aharon Kempner Rabbi of Dotis and its suburbs” 
and signatures of the city’s rabbis Dayan Rabbi Shimon 
Wolf Arenstein etc. Isru Chag Pesach 1795.
Rabbi Aharon Kempner (died in 1793, Otzar 
HaRabbanim 1706), son of Rabbi Shmuel of Stampfen 
(Hungary), served for 50 years in the Dotis rabbinate 
(Dotis/Tata, Hungary). He was succeeded by Rabbi 
Yosef Kutna, who died in 1829 who was eventually 
succeeded by his son Rabbi Aharon Kutna (1794-1874) 
disciple of the “Chatam Sofer”.
Two pages, 37cm. Good condition.

Opening Price: $300

387. Letter by Rabbi Shabtai Sheftil of 
Setshin
Letter by Rabbi Shabtai Sheftil HaLevi Av Beit Din of 
Setshin, to Rabbi Shlomo Rosenthal (Mahr) of Pest. 
Setshin, 1836.
Handwritten letter signed “Shabtai Sheftil son of the 
rabbi of Setshin”, in which Rabbi Shabtai Sheftil re-
quests that Rabbi Shlomo use his contacts and influence 
to assist him in securing a rabbinic position after leav-
ing the Setshin Rabbinate. Much of the letter consists of 
a Jewish philosophical discussion. “…and this is the de-
fective opinion of Spinoza… to which the answer is… 
and indeed in regard to the question by the Chacham 
Kant on the Rambamn [Moshe Mendelson] I said…”.
Rabbi Shabtai Sheftil Ha’Levi Margaliot (Encyclopedia 
L’Chachmei Galicia, Volume 3, page 948; Ishim 
B’Tshuvot HaChatam Sofer, page 364), son of Rabbi 
Gershon of Ternopol, was a prominent disciple of Rabbi 
Yehoshua Heshel Av Beit Din of Ternopol author of 
“Sefer Yehoshua”. He served as Av Beit Din of Keszthely 
from 1828, left due to a dispute with members of his 
congregation thereafter appointed Rabbi of Setshin. 
In Setshin as well, congregants made his life miserable 
and in his distress he turned to Rabbi Shlomo Rosenthal 
(see attached material). As indicated by this 
letter, Rabbi Shabtai Sheftil was forced to leave 
the Setshin Rabbinate: “Because I greatly lack 
livelihood, nevertheless, I thank the Almighty 
for ridding me of these evil people..”..
The recipient of the letter, Rabbi Shlomo 
Rosenthal-Mahr of Pest, rabbi and public askan, 
one of the most influential leaders of Hungary 
in those days, corresponded with many Torah 
leaders of his generation. On reverse side of 
letter, two lines were written by someone else: 
“Rabbi Sheftil grasped the fundamentals of 
religion and did not know the difference be-
tween right and left”. 
[3] pages, 24cm. Good condition. Tear to third 
page [with slight damage to text] in place of the 
wax stamp. Folding marks. On back page an ad-
dress in a foreign language and in Hebrew and a 
wax stamp of Rabbi Shabtai.

Opening Price: $400

387. מכתב רבי שבתי שעפטיל מסעטשין 
מכתב מרבי שבתי שעפטיל הלוי אב“ד סעטשין, לרבי שלמה רוזנטל 

(מאהר) מפעסט. סעטשין, תקצ“ו. 
ור“מ  האב“ד  מהר“ג  בהרב  שעפטיל  ”שבתי  וחתימת  בכת“י  מכתב 
בק‘ סעטשין יצ“ו“, ובו מבקש מרבי שלמה להיעזר בקשריו והשפ־
עתו על-מנת לקבל משרת רבנות, לאחר שעזב את רבנות סעטשין. 
יהודית.  ופילוסופיה  במחשבה  דיון  מכיל  המכתב  של  הגדול  חלקו 
התשובה  והיתה  [=שפינוזה]...  משפינאצא  הנפסדה  דעה  וזו   ...”
[=משה  הרמבמ“נ  על  קאנט  החכם  של  לקושייתו  ואמנם  לזה... 

מנדלסון] אמרתי...“.
ג‘,  גליציה,  לחכמי  (אנצי‘  מרגליות  הלוי  שעפטיל  שבתי  רבי  הגאון 
עמ‘ 948; אישים בתשובות חת“ס, עמ‘ שסד) ב“ר גרשון מטרנופול. 
”ספר  בעל  מטרנופול,  באב“ד  העשיל  יהושע  לרבי  מובהק  תלמיד 
יהושע“. אב“ד קעסטהאלי משנת תקפ“ח, עזב שם עקב סכסוך עם 
בני קהילתו והתמנה לרב בסעטשין. גם כאן נמצאו אנשים שמיררו 
את חייו ובצר לו פנה אל רבי שלמה רוזנטל (ראה חומר מצורף). כפי 
הרבנות  את  לעזוב  שעפטיל  שבתי  רבי  נאלץ  זה,  ממכתב  שעולה 
בסעטשין: ”... כי אני בעו“ה כעת מחוסר פרנסה מאד ואף בכל זאת 

אודה לאל ית‘ שפטרני מאנשים רעים וחטאים הללו בנפשותם...“. 
מקבל המכתב, רבי שלמה רוזנטל-מאהר מפעסט, רב ועסקן, מאנשי 
ההשפעה הגדולים בהונגריה באותם ימים, רבים מגדולי הדור עמדו 
עמו בקשרי מכתבים.  מעבר למכתב נכתבו שתי שורות בידי אדם 

אחר: ”ר‘ שפטל תפס על יסודי דת, ולא ידע ימין לשמאל“.
קלה  פגיעה  [עם  קרע  השלישי  בעמוד  טוב.  מצב  ס“מ.   24 עמודים,   [3]
בטקסט] שנוצר במקומה של חותמת השעוה. סימני קיפול. בדף האחורי 

ובעב־ בלועזית  כתובת 
של  שעוה  וחותמת  רית 

רבי שבתי.

פתיחה: $400
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389. Letter of Recommendation by Rabbi 
Moshe Meshil Av Beit Din of Hildesheim
Letter of recommendation for hachnasat kalla, signed 
by the heads of the Hildesheim (Germany) commu-
nity and the rabbi of the city Rabbi Moshe Meshil. 
Hildesheim, 1812.
“This woman… wife of the blind man Rabbi Itzik 
Levi, who lives on the mountain near our community 
Hildesheim… And when Yitzchak aged his eyes dark-
ened from seeing (quote from Bereshit) these past ten 
years… and he is marrying off his mature daughter… 
and Yitzchak beseeched in the presence of his wife… 
and to assist in this mitzvah of hachnasat kalla…”. 
22.5cm. Good condition, folding marks, wax stamp.

Opening Price: $200
388. Letter by Rabbi Isaac Mishael Rabbi of 
Nagykanizsa
Letter by Rabbi Isaac Mishel Av Beit Din of Nagykanizsa 
to Rabbi Yitzchak Sternfeld called Rabbi Itzik Gran Av 
Beit Din of Mahren. Kanizsa, 1839.
A request to help a destitute divorced woman, who 
does not receive child maintenance for a wet nurse for 
their daughter, and her former husband is a teacher in 
the village of Breznitz. His signature at the end of the 
letter “Isaac Mishael son of Rabbi G. HaLevi” – Rabbi 
Isaac Mishael, son of Rabbi Gershon HaLevi Av Beit 
Din of Pastacha, was accepted as Rabbi of Nagykanizsa 
(Hungary), as successor of Rabbi Meir Senta. Died at a 
young age in the beginning of the 1840s. 
Approx. 25cm. Bluish paper, good condition, few tears 
and minor stains. Address written on back leaf, post-office 
stamps and wax stamp. 

Opening Price: $300

389. מכתב המלצה מרבי משה מעשיל אב“ד הילדסהיים
הילדסהיים  קהילת  ראשי  בחתימות  כלה,  להכנסת  המלצה  מכתב 

(גרמניה) ורב העיר רבי משה מעשיל. הילדסהיים, תקע“ב (1812).
לוי,  איצק  כהר“ר  התורני  הסגי-נהור  אשת  פה...  הנצבת  ”האשה 
החונה בהר סמוך לקהלותינו הילדסהיים... ויהי כי זקן יצחק ותכהין 
יצחק  ויעתר  הבוגרת...  בתו  ששידך  שנים...  עשר  זה  מראות  עיניו 

לנוכח אשתו הנ“ל... ולהיות מסייעין לדבר מצוה הכנסת כלה...“.
22.5 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול, חותמת שעוה.

פתיחה: $200

388. מכתב רבי אייזיק מישאל אב“ד נאדי-קאניזשא
אל  נאדי-קאניזשא,  אב“ד  מישאל  אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  מכתב 
מאהר.  אב“ד  גראן  איצק  רבי  הנקרא  שטרנפלד  יצחק  רבי  הגאון 

קאניזשא, תקצ“ט (1839).
מקבלת  לא  אשר  ועניה,  גרושה  אשה  עבור  להשתדלות  בקשה 
בכפר  מלמד  הוא  לשעבר  ובעלה  לבתם,  מינקת  עבור  מזונות  דמי 
מהר“ג  ב“ה  מישאל  אייזיק  ”הק‘  המכתב  בסוף  חתימתו  ברעזניטץ. 
הלוי החופ“ק הנ“ל“ – רבי אייזיק מישאל, בן רבי גרשון הלוי אב“ד 
פאסטאכא, בשנת תקצ“ג נתקבל לרבנות נאדי-קאניזשא (הונגריה), 
על מקומו של הגאון רבי מאיר סענטא. נפטר בגיל צעיר בראשית 

שנות הת“ר.
בדף  קלים.  וכתמים  קרעים  מעט  טוב,  מצב  כחלחל,  נייר  ס“מ,  כ-25 

האחורי רישום כתובת, חותמות דואר וחותמת שעוה

פתיחה: $300

388
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390. Two Documents about Slaughter – 
Korva Community – Poland
1. Letter of agreement with approx. 80 signatures about 
accepting another slaughterer in the city of Korva, in 
the name of Rabbi Yosef Yehuda of Salvitz, the leading 
signature is by the City Rabbi Yechiel Goldberg [born 
1829, served in Korva rabbinate from 1879]. Other sig-
natures: Rabbi Moshe Noach Larberbaum [apparently, 
related to Rabbi Ya’akov Loberbaum of Lisa author of 
“Netivot Mishpat”]; Rabbi Yechezkel Lamz etc. Korva 
(town near Lublin, Poland), 1904.
2. Letter of recommendation by Rabbi Ya’akov 
HaCohen Shapira Rabbi in Korva, to slaughterer and 
Cantor Rabbi Yosef Yehuda Kirshenbaum, who traveled 
to his sons in America. Korva, 1927. 
Two letters, on three leaves, various sizes and conditions, 
good-fair condition, tears and pasting. 

Opening Price: $400

390. שני מסמכים בעניני שחיטה – קהילת קורווא – פולין
1. מכתב הסכם עם כ-80 חתימות על עניני קבלת שוחט נוסף בק“ק 
קורווא, בשם רבי יוסף יהודא מק‘ סאלויץ, בראש החותמים חתימת 
ברבנות  כיהן  תקפ“ט,  [נולד  גולדברג  יחיאל  רבי  הגאון  העיר  רב 
”משה  רבי  הנוספים:  החתומים  בין  תרל“ט].  משנת  החל  קורווא 
מליסא  לוברבוים  יעקב  רבי  ממשפחת  [כנראה,  לארבערבוים“  נוח 
בעל ”נתיבות המשפט“]; רבי ”יחזקאל לאמז“ ועוד. קורווא (עיירה 

סמוכה ללובלין, פולין), תרס“ד (1904).
דק“ק  דומו“צ  שפירא  הכהן  יעקב  רבי  מאת  המלצה  2. מכתב 
קורווא, לשוחט והחזן רבי יוסף יהודה קערשינבום, שנסע אל בניו 
ומוחזק  מומחה  ”שו“ב   .(1927) תרפ“ז  קורווא,  אמריקה.  במדינת 
כל  וגם  שנה...  ועשרים  שלש  זה  במחננו  שו“ב  היה  קורווא,  דפה 
השנים האלו היה ש“צ בקהלתנו בימים נוראים והיה מתפלל בבית 
והן  תורה  ובני  חסידים  הן  קהלתנו  אנשי  וכל  דפה  הגדולה  הכנסת 

אנשים פשוטים היתה דעתם נוחה מאד מתפילתו...“.

קרעים  טוב-בינוני,  מצבים  משתנים,  ומצב  גודל  דפים,  ב-3  מכתבים,   2
והדבקות.

פתיחה: $400
391. סדר לימוד הנערים, רבי אברהם פרידמאן, קארלסבו־

רג, תר“ז
לימוד  סדר   - שוהללעהרער“  דער  רעגעלן  ”פערהאלטונגס  כת“י, 
הנערים, בכת“י וחתימת הרב הראשי אברהם פרידמאן, קארלסבורג, 

תר“ז 1847.
כרב  התק“ץ  בשנות  כיהן  תרל“ט),  (נפטר  פרידמאן,  אברהם  הרב 
קהלת שימאנדא הסמוכה לאראד. הושפע מהריפורמים ונטה להקל 
באיסורים. בשנת תקצ“ד ה“חתם סופר“ שלח לו תשובה שלא להתיר 
ליבמה להנשא שלא כדין (שו“ת חת“ס אהע“ז ב‘ סי‘ פב). בתשובה זו 
הוא כותב לו בכבוד (”ידידי“, ”המופלג בתורה“) ומאידך הוא תוקפו 
לרב  השלטונות  בתמיכת  נבחר   ,(1845) תר“ה  בשנת  בחריפות. 
רבני  רוב  אך  טראנסילוואניה,  מדינת  של  הכולל  ורב  בקארלסבורג 
קהלת  הפכה  בהשפעתו  פעולה.  אתו  שיתפו  לא  החרדים  המדינה 
רפור־ ולא  אורתודוקסית  [=לא  סטטוס-קוו  לקהלת  קארלסבורג 
מית]. עם פטירתו בוטל מוסד ”רב הכולל“ בטראנסילוואניה. ראה 
טראנסילוואניה  חכמי  כט;  עמ‘  חת“ס,  בתשובות  אישים  אודותיו: 

עמ‘ 189-190.
דף 50 ס“מ, כתוב משני צידיו. מצב בינוני, כתמי עובש ופגיעות משוקמות 

במילוי נייר.

פתיחה: $300

391. Method of Teaching Youngsters, Rabbi 
Avraham Friedman, Carlsberg, 1847
Manuscript, “Farheltunges Regeln der Shuhlehrer” – 
method of teaching youngsters, handwritten and signed 
by Chief Rabbi Avraham Friedman, Carlsberg, 1847.
Rabbi Avraham Friedman, (died 1879), served in the 
1730s as rabbi of the Shimanda community near to 
Arad. He was influenced by the Reform and tended to be 
lenient with prohibitions. In 1834, the “Chatam Sofer” 
sent him a responsum not to permit a yevama to marry 
illegally (Chatam Sofer responsa Even HaEzer Volume 
2 Siman 82). In this responsum, he addresses him re-
spectfully (“my friend”, “outstanding in Torah knowl-
edge”) yet on the other hand, he attacks him sharply. 
In 1845, he was chosen with government support as 
Rabbi of Carlsberg and General Rabbi of Transylvania, 
but most of the Charedi rabbis of the country did not 
cooperate with him. Under his influence, the Carlsberg 
community became a status-quo community [not or-
thodox and not reform]. After his death, the institute 
of “General Rabbi” was discontinued in Transylvania. 
See: Ishim B’Tshuvot Chatam Sofer, page 29; Chachmei 
Transylvania pater 189-190.
Leaf 50cm. written on both sides. Fair condition, mildew 
stains and restored damages with paper filling.

Opening Price: $300
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392. Letter by Rabbi Shlomo Schick Rabbi 
of Karcag
Letter by Rabbi Shlomo Schick Rabbi of Karcag 
(Hungary) to Rabbi Z. Y. Pollak a rabbi in Budapest, 
Karcag, [Tishrei 1894].
In a letter opening with the blessing of “Chatima Tova”, 
details about his book “Siddur Rashban” printed during 
that time.
Rabbi Shlomo Zvi Schick (1844-1896), disciple of the 
Maharam Schick (his relative), served from 1869 as 
Rabbi of the city of Karcag. A renowned rabbi who 
wrote many books.
29cm. Good-fair condition, minor tears to paper folds.

Opening Price: $250

393. Signed Document of Sales – Bacáu 1857
Document of sale of a lot, signed by the sellers, wit-
nesses and with the signature of the Rabbi of the city 
“Yitzchak Av Beit Din of the Community and its sur-
roundings”. Bacáu (Romania), Tevet 1857.
Leaf 39cm., written on both sides. Good-fair condition, 
stains and creases, wear to margins of leaf. 

Opening Price: $400

393. שטר מכירה חתום - באקוי תרט“ז
וחתימת  העדים,  המוכרים,  בחתימות  [מגרש],  פלאץ  מכירת  שטר 
רב העיר ”הק‘ יצחק אבדק“ק והגליל“. באקוי (רומניה), טבת תרט“ז.

בלאי  וקמטים,  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  צידיו.  משני  כתוב  ס“מ,   39 דף 

בשולי הדף.

פתיחה: $400

392. מכתב רבי שלמה שיק אב“ד קארצאג
פאלאק  רז“י  אל  (הונגריה)  קארצאג  אב“ד  שיק  שלמה  רבי  מכתב 

מרבני בודפסט, קארצאג, [תשרי תרנ“ה 1894].
במכתב הפותח בברכת ”חתימה טובה“, פרטים אודות ספרו ”סידור 

רשב“ן“ שנדפס באותה תקופה. 
שיק  המהר“ם  תלמיד  (תר“ד-תרע“ו),  שיק  צבי  שלמה  רבי  הגאון 
רב  קרצאג.  בעיר  כרב  תרכ“ט  משנת  כיהן  קרוב-משפחתו),  (שהיה 

ידוע ומחבר ספרים רבים. 
29 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קרעים קלים בקפלי הנייר.

פתיחה: $250

394. שטר מכירת מקום בבית הכנסת – פאלטיאשאן, 
תקע“ב- תרל“ד

שטר מכירת מקום ”בבהמ“ד הנבנה עתה בנין חדש של אבנים“ עם 6 
חתימות מהרבנים וראשי הקהל. פאלטישאן, תשרי תקע“ב (1811). 
עם שטר מכירה נוסף של המקומות הנ“ל עם 3 חתימות, פאלטישאן, 

תשרי תרל“ד (1873).
בקפלי  מודבקים  וקרעים  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  כחלחל.  נייר  ס“מ.   34

הנייר ובשוליים. 

פתיחה: $250

394. Sales Bill for Place in Beit HaKnesset 
– Fälticeni, 1792-1874
Sales bill of place in “the Beit Midrash now being newly 
built of stone” with 6 signatures of rabbis and Head of 
Community. Fälticeni, Tishrei 1811. With another bill 
of sales of these places with 3 signatures, Fälticeni, 
Tishrei 1873.
34cm. Bluish paper. Good-fair condition, stains and 
pasted tears in paper folds and margins.

Opening Price: $250
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395. מכתב רבי אלעזר רוקח ורשימת יוחסין של משפחת 
עפשטיין

של  ענפה  יוחסין  רשימות  העתקת  עם  רוקח,  אלעזר  רבי  מכתב 
המנוח  חותני  [”מעזבון  אפשטיין  אלתר  יוסף  רבי  חותנו  משפחת 
האבד“ק אוזריאן והוא מהעתק של הרב פינחס עפשטיין מקיטב...“]. 

טשורטקוב, תר“ס [1900].
אלתר  יוסף  רבי  הגאון  חתן  בדרוהוביטש,  רב   - רוקח  אלעזר  רבי 
עפשטיין, ומו“ל ספרו ”גנזי יוסף“ [ראה אודותיו: וונדר, אנצ‘ לחכמי 
גליציה ד‘, 856]. ברשימת היוחסין פרטים על אודות משפחת עפ־
שטיין המיוחסת לרבי נחמן צבי מקולומיא ולמעלה בקודש ל“בעל 
הגאון  הוא  זו  למשפחה  נצר  התוי“ט.  ובעל  המהרש“ל  הלבושים“, 

רבי משולם איגרא.
בגב המכתב רשימת ספרים למכירה. 

[מצורפים העתקי מכתב (משנת תשמ“ב), מודפסים במכונת כתיבה, 
עם פרטים נוספים אודות משפחה זו].

בינוני,  מצב  כתיבה.  במכונת  דף   2  + ס“מ.   27 כתובים.  עמ‘   [3] מכתב, 
כתמים וקרעים בסימני הקיפול.

פתיחה: $200

395. Letter by Rabbi Elazar Rokeach and 
Genealogy of Epstein Family 
Letter by Rabbi Elazar Rokeach, including copy of 
detailed genealogy of family of his father-in-law Rabbi 
Yosef Alter Epstein [“From the estate of my late father-
in-law, Av Beit Din of Ozery, based upon a copy by 
Rabbi Pinchas Epstein …”]. Chortkiv, [1900]. 
Rabbi Elazar Rokeach – rabbi in Drohobych, son-in-law 
of the Ga’on Rabbi Yosef Alter Epstein and publisher 
of his book “Ginzei Yosef ” [for additional information 
about him see: Wonder, Encyclopedia of Scholars of 
Galicia, D, 856]. Genealogy list contains details regard-
ing the distinguished Epstein family who are descen-
dents of Rabbi Nachman Tzvi of Kolomyya and the Ba’al 
HaLevushim, the Maharshal and Ba’al HaTosfot Yom 
Tov. Rabbi Meshulam Igra is a descendant of this family. 
Back of letter contains list of books for sale. 
[Attached are typewritten copies of letter (from 1982), 
with additional details regarding this family]. 
Letter, [3] written pages. 27cm. + 2 typewritten leaves. 
Fair condition, stains and tears on folding marks. 

Opening Price: $200

396. מכתבי רבנים על גלויות-דואר
(תר“ל-תש“ג)  הורביץ  אליעזר  אלטר  רבי  החסיד  הגאון  1. מכתב 
אב“ד  שמחה  אברהם  רבי  הגאון  של  בנו  וסטאשוב.  ריגליץ  אב“ד 
הטוב“  ”היהודי  נכד  אפשטיין  משה  רבי  האדמו“ר  וחתן  בראנוב 

מניישטט.
2. מכתב בגרמנית מהגאון רבי גרשון שטרן אב“ד לודאש (תרכ“א-
תרנ“ח  הגרשוני“.  ”ילקוט  הנודעים  ספריו  הפצת  אודות  תרצ“ו), 

 .1898
3. מכתב בלועזית, מרבי יהושע קראהן, רבה של ארצאוו.

4. מכתב בגרמנית, עם רשימת מקבלי העליות ופתיחת הארון בבית 
הכנסת, ליבק (Lübeck), תרפ“ב 1922.

4 גלויות דואר, מצב טוב-מאד.

פתיחה: $200

396. Rabbis’ Letters on Postcards
1. A letter by Rabbi Alter Eliezer Horwitz (1870-1943) 
Av Beit Din of Ryglice and Staszów. Son of Rabbi 
Avraham Simcha Rabbi of Baranov and son-in-law of 
Rebbe Moshe Epstein grandson of the “Good Jew” of 
Neustadt. 
2. Letter in German by Rabbi Gershon Stern Av Beit 
Din of Luduş (1861-1936), about the distribution of his 
renowned books “Yalkut HaGershoni”. 1898.
3. Letter in foreign language, by Rabbi Yehoshua 
Krohn, Rabbi of Arezzo. 
4. Letter in German, with a list of the men who received 
the honor of an aliya or opening the Aron Kodesh in 
Beit HaKnesset, Lübeck, 1922.
Four postcards, very good condition.

Opening Price: $200
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398. Collection of Letters and Documents 
– Jerusalem 
Various letters sent from Jerusalem or sent to members 
of the Jerusalem community. Some of the letters per-
tain to the Poland Kollel and matters of distribution 
of funds. Collection of letters pertaining to matters of 
the Mukachevo Kollel, including copies of letters from 
Rabbi Dushinski and Rabbi Bengis. 
Approx. 21 letters, postcards and documents. Various 
sizes and conditions. 

Opening Price: $200

397. Collection of Handwritten Leaves, 
Torah Novellae and Letters
A varied collection of handwritten leaves, Torah novel-
lae and letters, by various writers from various times.
For complete list, see Hebrew description. 
Approx. 17 items, dozens of written pages, various sizes 
and conditions, very good to poor. Most of the letters are 
not signed. 

Opening Price: $250

398. אוסף מכתבים ומסמכים - ירושלים
ירושלים.  לאנשי  שנשלחו  או  מירושלים,  שנשלחו  שונים  מכתבים 
צרור  ה“חלוקה“.  ובעניני  פולין“  ב“כולל  עוסקים  מהמכתבים  חלק 
מהרב  מכתבים  העתקות  כולל  מונקאטש“,  ”כולל  בעניני  מכתבים 

דושינסקי והרב בענגיס.
כ-21 מכתבים, גלויות ומסמכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

399. מכתב רבי יהודה ליב הילמאן, נייר בהדפסה מוזהבת - 
ירושלים, תרנ“ו

חשון  ירושלים,  בנו.  ואל  אחיו  אל  הילמאן,  ליב  יהודה  רבי  מכתב 
רבות  ברכות  כספים,  קבלת  על  וברכה  תודה  מכתב   .(1895) תרנ“ו 
המיועד  מכתבים  נייר  על  המכתב  משפחתיות.  לשמחות  וברכות 
וציורי  מציון“  ה‘  ”יברכך  מוזהבת  בהדפסה  טובה“  ”שנה  למכתבי 

המקומות הקדושים: קבר רשב“י וקבר רחל אמנו.
רבי יהודה ליב (בן ר‘ משה) הילמאן מפוניבז‘ עלה לירושלים בשנת 
מצוות,  תרי“ג  על  ספרו  את  תרס“ו  בשנת  הדפיס  שם  בערך,  תרל“ו 

שקדמה לו מהדורה מוקדמת בשם ”לחות העדות“.
בתחתית  בקפל  ומשוקם  חסר  קרע  קמטים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   22.5

הדף.

פתיחה: $200

397. אוסף דפי כת“י, חידושי תורה ומכתבים
אוסף מגוון של דפי כת“י, חידושי תורה ומכתבים, מכותבים שונים 

ומתקופות שונות.
בין הדברים: • מכתב מעניין מבנו של רבי חיים ברלין, אודות צוואת 
לגיסו  להמסר  אמורים  אשר  והספרים  ספריו,  אוצר  בענין  אביו 
משנת  סמיכה  מכתב   • (סאמונוב).  זאמענאוו  אפרים  רבי  הגאון 
ניסן  לרבי  אלעקסאט,  אב“ד  שרגא  שמעון  רבי  בחתימת  [תרי“ד?], 
מראגאלי. (מצב גרוע). • מכתב הלכתי משנת תרצ“ז מכפר הרואה, 
חליבה  איסור  אודות  שערים,  ממאה  יעקב וכטפויגל  יצחק  רבי  אל 
רב  ע“י  שנאמרה  וואשקי,  מהעיר  ישראל  רבי  על  הספד   • בשבת. 
גרוע).  (מצב  מוואלוזין  הנצי“ב  תלמיד  הפנברג,  אברהם  רבי  העיר 
פולין  כולל  מאנשי  ליטוגרפית?]  [בהדפסה  ומענין  חשוב  מכתב   •
כת“י  ועוד  הראשונה.  העולם  מלחמת  בזמן  הגדולה  מצוקתם  על 

ומכתבים שונים ומעניינים.
כ-17 פריטים, עשרות עמודים כתובים, גודל ומצב משתנים, טוב-מאד עד 

גרוע. רוב המכתבים אינם חתומים.

פתיחה: $250
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399. A Letter by Rabbi Yehuda Leib 
Hillman, Paper in Golden Printing – 
Jerusalem, 1895
A letter by Rabbi Yehuda Leib Hillman, to his brother 
and son. Jerusalem, Cheshvan 1895. A letter of thanks 
and blessing on receiving money, many blessings for 
family celebrations. The letter is written on stationery 
designated for New Year wishes in golden print and il-
lustrations of the holy sites: the grave of Rabbi Shimon 
Bar Yochai and the Tomb of Rachel.
Rabbi Yehuda Leib (son of R’ Moshe) Hillman of 
Ponovezh immigrated to Jerusalem in 1876, where he 
printed his book on 613 Mitzvot in 1906 which had a 
previous edition by the name of “Luchot Ha’Edut”.
22.5cm. Good-fair condition, creases, restored tear with 
omission on fold at bottom of leaf.

Opening Price: $200

400. ”ישיבת תורת חיים ירושלם ת“ו“ - פנקס שד“ר עם 
מכתבי המלצה רבים מרבני ארצות הברית

פנקס שליחות לשד“ר ישיבת ”תורת חיים הכללית בעה“ק ירושלם 
תרפ“א-תרפ“ב  הברית.  ארצות  מרבני  רבים  מכתבים  כולל  ת“ו“, 

1921. שער צבעוני מצוייר.
מכתבי רבנים עבור שליחות השד“ר רבי יעקב אייזנבאך מירושלים, 
הרב  זיוויטץ  שמעון  משה  רבי  הרבנים:  [וחותמות]  וחתימת  בכת“י 
דפיטסבורג; רבי משה זבולון מרגליות רב דקהלת ישורון ניו יארק; 
רבי הלל הכהן ד“ר קליין, נויארק; רבי אברהם נחמן שווארץ החופ“ק 
באלטימאר; רבי משה אהרן הורוויץ רב לאגודת הקהלות דוואשי־
נגטאן הבירה; רבי יעקב דוד גארדאן רב ק“ק נארפאלק; רבי פנחס 
יצחק  רבי  סקרענטאן;  גוטרמן,  צבי  אלחנן  רבי  בירמינגהעם;  יפה, 
רבי  באסקין;  שמואל  רבי  ווילקעס-באררע;  אב“ד  דודזאהן,  מאיר 

יהודה לייב זעלצער ועוד רבנים וגבאים רבים.
פגיעות  טוב,  מצב  יבש,  נייר  ס“מ.   22 כתובים.  עמודים  מ-20  למעלה 

וקרעים קלים. כריכה מקורית מחודשת.

פתיחה: $500

400. Torat Chaim Yeshiva Jerusalem – An 
Emissary’s Pamphlet with Many Letters of 
Recommendation from US Rabbis
An emissary’s pamphlet of The General Torat Chaim 
Yeshiva in Jerusalem, including many letters of recom-
mendation by US rabbis. 1921. Illustrated colored title 
page. Letters in support of the emissary Rabbi Ya’akov 
Eisenbach of Jerusalem, handwritten and signed (and 
stamped) by the following rabbis: Rabbi Moshe Shimon 
Zivitz Rabbi of Pittsburgh; Rabbi Moshe Zevulun 
Margolios Rabbi of Kehilat Yeshurun NY; Rabbi Hillel 
HaCohen Dr. Klein, Newark; Rabbi Avraham Nachman 
Shwartz, Baltimore; Rabbi Moshe Aharon Horowitz 
Rabbi of Union of Communities of Washington DC; 
Rabbi Ya’akov David Gordon Rabbi of Norfolk; Rabbi 
Pinchas Yaffe, Birmingham; Rabbi Elchanan Zvi 
Gutterman, Scranton; Rabbi Yitzchak Meir Davidson, 
Av Beit Din of Wilkes-Barre; Rabbi Shmuel Baskin; 
Rabbi Yehuda Leib Zeltzer and many other rabbis.
More than 20 written pages. 22cm. Dry paper, good condi-
tion, minor damage and tears. Renewed original binding.

Opening Price: $500
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401. “Torah Ve-Yir’ah” Archives – Jerusalem 
1937-1949
Interesting archives from the office of Rabbi Meir 
Cohen, principal and supervisor of the “Torah Ve-
Yir’ah” Yeshiva in Jerusalem, 1937-1949.
The archives contain administrative notebooks, de-
tailed bookkeeping, protocols and private lists which 
include information on the interactions between the 
various administrative members, student lists with a 
description of their behaviors, grades and more, letters 
to the administration and internal correspondence, test 
questions, Torah novellae, certificates and other items. 
(Featuring the signatures of many “Torah VeYir’ah” 
rabbis such as: Rabbi Aharon Katznelbogen, Rabbi 
Ya’akov Rotman and more).
Back in the day, the “Torah Ve-Yir’ah” Yeshiva institu-
tions in Jerusalem included a Talmud Torah, Yeshiva 
Ketana and a youth movement called “Chanoch LNa’ar” 
which were all founded by a group of “Kana’im” mem-
bers of the “Edah Chareidit” [now known as the “Neturei 
Karta”]. A Yeshiva Gedola and Kollel were later opened. 
These archives give us a unique peek into the Talmud 
Torah and Yeshiva world of Jerusalem throughout that 
period of time.
The archives include leaves, booklets and notebooks, close 
to 200 leaves covered with a small, fine handwriting, vari-
ous sizes and conditions.

Opening Price: $200
402. Document and Letter Archive – 
Toraht Chaim Yeshiva
Archive of letters and documents pertaining to matters 
of Toraht Chaim Yeshiva in Jerusalem, letters of donors, 
lists of donors and names of family members, Yizkor 
leaves, receipts and more. 
Includes numerous letters of rabbis worldwide, mainly 
from the USA, including: Rabbi Tzvi Yehudah Alswang 
[brother-in-law of Rabbi Shimon Shkop], Rabbi 
Isser Yehudah Unterman Av Beit Din of Liverpool, 
Rabbi Yosef Yechiel Michel Rabin Av Beit Din of 
Shumsk, Rabbi Chaim Ben Tzion Natolobich, Rabbi 
Aharon David Borak, Rabbi Yitzchak Stalman, Rabbi 
Menachem Burstein, Rabbi Aryeh Leib Rotner, Rabbi 
Ya’akov Piklani and more. 
Approx. 50 letters + paper items and receipts + numerous 
postal envelopes. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

401. ארכיון ”תורה ויראה“ - ירושלים תרצ“ז-תש“ט
בישיבת  ומנהל  מפקח  כהן,  מאיר  רבי  של  ממשרדו  מעניין  ארכיון 

”תורה ויראה“ ירושלים, תרצ“ז-תש“ט (1937-1949).
פרוטו־ מפורטים,  קופה  פנקסי  הנהלה,  פנקסי  נמצאים  בארכיון 
קולים ורשימות אישיות הכוללות פרטים על ההתנהלות בין חברי 
מכתבים  ועוד.  ציונים  והתנהגותם,  תלמידים  רשימות  ההנהלה, 
תורה,  וחידושי  למבחנים  שאלות  פנימיות,  ותכתובות  ההנהלה  אל 
תעודות ושונות. (חתימות רבות של רבנים מהנהלת ”תורה ויראה“: 

רבי אהרן קצנלבויגן, רבי יעקב רוטמן ועוד).
השנים,  באותן  כללו  בירושלים,  ויראה“  ”תורה  ישיבת  מוסדות 
ע“י  שנוסדו  לנער“,  ”חנוך  וארגון-נוער  ישיבה-קטנה  תלמוד-תורה, 
קבוצה מחוגי ה“קנאים“ שבאנשי ”העדה החרדית“, [שלימים נקרא 
וכולל  ישיבה-גבוהה  גם  הקימו  השנים  עם  קרתא“].  ”נטורי  שמם 
תלמודי-התורה  של  לעולמם  חשובה  מבט  נקודת  לפנינו  אברכים. 

והישיבות בירושלים של אותה תקופה. 
זעיר  בכתב  כתובים  דף,  ל-200  קרוב  ומחברות,  פנקסים  דפים  ארכיון 

ונאה, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

402. ארכיון מסמכים ומכתבים - ישיבת ”תורת חיים“
בירושלים,  חיים“  ”תורת  ישיבת  בעניני  ומסמכים  מכתבים  ארכיון 
יזכור,  דפי  משפחותיהם,  ובני  תורמים  ורשימות  תורמים  מכתבי 

קבלות ועוד.
בעיקר  העולם,  מרחבי  רבנים  של  רבים  מכתבים  המכתבים,  בין 
מרבני ארה“ב, מהם: רבי צבי יהודה אלשוואנג [גיסו של רבי שמעון 
יוסף  רבי  ליבערפול,  אב“ד  אונטרמאן  יהודא  איסר  רבי  שקאפ], 
רבי  נטולוביטש,  ציון  בן  חיים  רבי  שומסק,  אב“ד  רבין  מיכל  יחיאל 
רבי  בורשטיין,  מנחם  רבי  סטאלמאן,  יצחק  רבי  בוראק,  דוד  אהרן 

אריה ליב רוטנר, רבי יעקב פיקלני ועוד.
ומצב  גודל  רבות.  דואר  מעטפות   + וקבלות  נייר  פריטי   + מכתבים  כ-50 

משתנים.

פתיחה: $200
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403. ארכיון מכתבים - משפחות ווגנר-רונס - שטרסבורג
מכתבים  כולל  רונס,  ומשפחת  ווגנר  משפחת  של  מכתבים  ארכיון 
רוב  שטרסבורג.  אב“ד  רונס  הכהן  יצחק  רבי  המשפחה  מאבי  רבים 

המכתבים מהשנים תרצ“ז-תש“א. 
הגאון רבי יצחק הכהן רונס (תרמ“ט-ת“ש, אנצי‘ לחכמי גליציה, ד‘ 
עמ‘ 841), תלמיד בעל ”הרי בשמים“ בסטניסלב. משנת תרפ“ז כיהן 
העולם  מלחמת  פרוץ  עם  בשטראסבורג.  ישראל“  ”עדת  ברבנות 
השניה ברח לליאון (צרפת), משם ניסה לעלות לילדיו בארץ-ישראל. 
אך נפטר בליאון בז‘ אדר ב‘ ת“ש, ארונו נשלח באניה לקבורה בארץ-
ישראל, אך עקב מאורעות המלחמה נקבר בוואהרן שבאלג‘יר ורק 
שלפנינו  במכתבים  ישראל.  בארץ  לקבורה  הגיע  תשל“א  בשנת 
שרובם נשלחו לבתו גב‘ פנינה ווגנר שהתגוררה בפתח-תקוה, אפשר 
לראות את מאמציו הרבים לעלות ולהציל את בני המשפחה בקבלת 
 15 מתאריך  האחרון  מכתבו  גם  נמצא  לארץ-ישראל.  סרטיפקטים 
במאי 1940 ד‘ אדר ב‘ ת“ש [שלשה ימים לפני פטירתו], שנשלח לרב 

הראשי רי“א הרצוג, בבקשת השתדלות לענין זה.
ומצב  גודל  גלויות-דואר.   46 כולל  ומסמכים,  מברקים  מכתבים,  כ-100 

משתנים.

פתיחה: $300

403. Letter Archive – Wagner–Runes 
Families – Strasbourg
Letter archive of the Wagner and Runes families, in-
cludes numerous letters by head of the family Rabbi 
Yitzchak HaCohen Runes Av Beit Din of Strasbourg. 
Majority of letters from 1937-1941. 
The Ga’on Rabbi Yitzchak HaCohen Runes (1889-1940, 
Encyclopedia of Scholars of Galicia, 4, page 841), dis-
ciple of author of Harei Besamim in Stanislav. From 
1927 served in the Adat Yisrael Rabbinate in Strasbourg. 
Upon the outbreak of World War II he escaped to Lyon 
(France), from there he attempted to immigrate to his 
children in Eretz Yisrael. Unfortunately, he passed away 
in Lyon on the 7th of Adar 2, 1940; his coffin was shipped 
for burial in Eretz Yisrael, however, due to war-related 
events was buried in Vahren, Algeria, and only in 1971 
was transferred for burial in Eretz Yisrael. In these let-
ters, the majority of which were sent to his daughter, Mrs. 
Penina Wagner of Petach Tikvah, his supreme efforts to 
immigrate and rescue family members by attaining cer-
tificates to Eretz Yisrael is apparent. Included is the last 
letter written he wrote, dated May 15th 1940, 4th of Adar 
2, 1940 [three days prior to his death], which was sent to 
the Chief Rabbi, Rabbi Yitzchak Eizik Herzog, requesting 
assistance in this matter.
Approx. 100 letters, telegrams and documents, including 
46 postcards. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

404. אוסף מכתבי רבנים מארה“ב
אוסף מכתבי רבנים, רובם מארצות הברית, משנות ה-20-40. 

מכתבים מהרבנים: רבי אשר זאב וורנר, רב בפטרסון ניו ג‘רזי [לאחר 
מכן בטבריה]; רבי יששכר הלוי אב“ד טרנטן; רבי יוסף נפתלי רוזנ־
ברג, נארוויטש; רבי דוד סאלאווייציק, בולטימור; רבי יוסף דובער 
ברוקלין (טיוטת  הירשוביץ,  ליבער  יהודה  רבי  שיקגו;  אשטראחאן, 
דרשה על נייר מכתבים רשמי). מכתב אחד מרב הקהילה היהודית 
נישואין  מסמך  (טוקיו, 1973);   Rabbi Marvin Tokayer  – ביפן 

מלשכת הרבנות בלונדון (1924); ומכתבים נוספים.
16 פריטי נייר, גודל משתנה, מצב כללי טוב.

פתיחה: $200

404. Collection of Letters by Rabbis of USA
Collection of letters by rabbis, majority of the USA, 
from the 1920s – 1940s. 
Letters from: Rabbi Asher Zev Werner, rabbi in Paterson, 
NJ [afterwards in Tiberius]; Rabbi Yissachar HaLevi Av 
Beit Din of Trenton; Rabbi Yosef Naftali Rosenberg, 
Norwich; Rabbi Dovid Soloveitchik, Baltimore; Rabbi 
Yosef Dover Ashterachan, Chicago; Rabbi Yehudah 
Leiber Hirschowitz, Brooklyn (draft of sermon upon 
official stationery). One letter by rabbi of Jewish congre-
gation of Japan - Rabbi Marvin Tokayer (Tokyo, 1973); 
marriage certificate by Rabbinical Bureau of London 
(1924); additional letters. 
Sixteen paper items, various conditions, generally in good 
condition. 

Opening Price: $200
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405. Collection of Letters by Eretz Israel 
Rabbis
A large varied collection of letters, by Eretz Israel 
rabbis. Including: Rabbi Ya’akov Landau; Rabbi David 
Zvi Zilberstein; Rabbi Eliyahu Pardess; Rabbi Yitzchak 
Nissim; Rabbi Mordechai Yaffe Schlesinger; Rabbi 
Reuven Glick; Rabbi Yitzchak Shlomo Unger; Rabbi 
Yehuda Aryeh Leib Geffen; Rabbi Avraham Hillel 
Goldberg; Rabbi Yehoshua Chanan Turchin; Rabbi 
Yehoshua Kaniel; Rabbi Yisrael Meir Lau; Rabbi Yonah 
Metzger; etc. 
Thirty-seven letters, various sizes and conditions, most on 
official stationery.

Opening Price: $200

405. אוסף מכתבים רבני ארץ ישראל
אוסף מכתבים גדול ומגוון, מרבני ארץ ישראל. מהם מכתבים מה־
רבנים: רבי יעקב לנדא; רבי דוד צבי זילברשטיין; רבי אליהו פרדס; 
רבי יצחק נסים; רבי מרדכי יפה שלזינגר; רבי ראובן גליק; רבי יצחק 
שלמה אונגר; רבי יהודה אריה ליב גפן; רבי אברהם הלל גולדברג; 
לאו;  מאיר  ישראל  רבי  קניאל;  יהושע  רבי  טורצין;  חנן  יהושע  רבי 

רבי יונה מצגר; ועוד.
37 מכתבים, גודל ומצב משתנים, רובם על נייר מכתבים רשמי.

פתיחה: $200

406. מכתב רבי יוסף דוב סולובייציק - בוסטון, 1965
(ברכות  שפירא  משה  השר  אל  סולובייציק,  דוב  יוסף  רבי  מכתב 

לרפואה ואיחולים לקראת חג הפסח). בוסטון, תשכ“ה 1965.
משה  רבי  בן  (תרס“ח-תשנ“ג)  מבוסטון  סולובייציק  דוב  יוסף  רבי 
בן הגר“ח מבריסק. תלמיד ה“עילוי ממייצ‘ט“. כיהן ברבנות במספר 
יוניברסטי“  ”ישיבה  בראש  ועמד  בארה“ב  חשובות  וקהלות  ערים 
בארה“ב. מכתביו ומשיעוריו יצאו לאור ספרים רבים בהלכה, באגדה 
ובפילוסופיה יהודית. עמד בראש היהדות האורתודוקסית-מודרנית 

בארה“ב, אם כי היה קרוב יותר ברוחו לעולם הישיבות.
אגרת אויר, 18.5X30.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות וקרעים בשוליים.

פתיחה: $300

406. Letter by Rabbi Yosef Dov 
Soloveitchik – Boston, 1965
Letter by Rabbi Yosef Dov Soloveitchik to Minister 
Moshe Shapira (blessings for health and greetings in 
honor of Pesach). Boston, 1965. 
Rabbi Yosef Dov Soloveitchik (J.B.) of Boston (1908-
1993) son of Rabbi Moshe ben Rabbi Chaim of Brisk. 
Disciple of the “prodigy of Meitchet”. Served in the rab-
binate in several cities and important communities in 
the USA, and was Dean of “Yeshiva University” in NY. 
Many books have been published based on his writings 
and lectures, in Halacha, Aggada, and Jewish philoso-
phy. He was the leader of Modern Orthodox Jewry in 
the USA, but closer in spirit to the yeshiva world.
Airmail letter, 18.5x30.5cm. Good-fair condition, damage 
and tears on margins. 

Opening Price: $300

407. אוסף מכתבי רבנים
אוסף מכתבים שונים: • שלשה עותקים של מכתבים בחתימות רבי 
עובדיה הדאיה ורבי דוד סלומון, ומכתב רבי עמרם אבורביע - למען 
הקמת בית כנסת לעדות המזרח בעין-גנים פתח-תקוה, שנת תש“י 
עוזר),  חיים  רבי  של  (גיסו  קוסובסקי  יצחק  מרבי  מכתב   •  .(1950)
 •  .(1945) תש“ה  שנת  אפריקה,  בדרום  חדש  בית-דין  הקמת  נגד 
שבת“  ”משמרת  לחברת  (ישיוביץ),  בן-ישי  חנוך  מאיר  מרבי  מכתב 
בתל-אביב, מחאה על חילול שבת בביתו של ד“ר שיפר. שנת תרצ“ג 
ברמן  יעקב  רבי  אונטרמן;  יהודה  איסר  מרבי  מכתבים   •  .(1933)
(תרל“ח-תשל“ד, הרב מברדיטשוב); ר‘ מרדכי סלומון מפתח-תקוה 
(תרכ“ט-תשי“ז, בן רבי יואל משה); רבי דב מלמד (תרמ“ג-תשכ“ט, 

הרב מפיקעלי) ורבי יצחק יעקב וכטפויגעל.
11 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

407. Collection of Letters by Rabbis 
Collection of various letters. 
For complete list, see Hebrew description.
Eleven letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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פקסימליות
Facsimiles

408. פרק שירה – פקסימיליה מיניאטורית מפוארת 
פקסימיליה מיניאטורית מפוארת של כ“י מצוייר ”פרק שירה“ [עם 
כרך  כולל  ה-18.  המאה  אירופה,  ממרכז  ליידיש-דייטש],  תרגום 

פרשנות ותרגום לאנגלית. לונדון, 1996.
צבעוניים.  איורים  חמשה  כוללת  דמוי-קלף,  נייר  על  פקסימיליה 

יצאה לאור ב-550 עותקים. לפנינו עותק מס‘ 41.
[16] עמ‘. 12.5 ס“מ. מצב טוב מאד, כריכה בסגנון עתיק + כרך פרשנות. 

נתונים בקופסת קרטון מקורית.

פתיחה: $450

408. Perek Shira – Miniature Fancy 
Facsimile 
Miniature fancy facsimile of an illustrated manuscript 
of Perek Shira [with Yiddish-Deitsch translation], from 
Central Europe, 18th century. Includes a volume of 
commentary and English translation. London, 1996.
Facsimile on imitation parchment, including five color il-
lustrations. 550 copies were published. This is copy no. 41.
[16] pages. 12.5cm. Very good condition, antique-style bind-
ing + volume of commentary. In original cardboard box.

Opening Price: $450

409. מאה ברכות - מיניאטורה מפוארת וממוספרת, 
מודפסת על קלף 

פקסימיליה מפוארת של כ“י מצוייר ”מאה ברכות“ ממרכז אירופה, 
המאה ה-18. כולל כרך פרשנות ותרגום לאנגלית, לונדון, 1994.

בעניני  נוספים  איורים  ו-29  מאויר  שער  כוללת  הפקסימיליה 
הברכות. מעל חלק מהאיורים מסגרת מעוטרת המכילה את הברכה 
ומיכאל  לינדה  על-ידי  עותקים  ב-550  לאור  יצא  באיור.  הקשורה 
פולטר, מתוכם 400 עותקים מודפסים על קלף וממוספרים, לפנינו 

עותק מס‘ 340. 
עור  בכריכת  כרוך  מאד.  טוב  מצב  ס“מ.   4.5X4.2 קלף,  דפי   [2]  ,35  ,[1]
איטליה.  תוצרת  ולוחות-פינות,  כסף  אבזמי  ומקושטת  בזהב  מעוטרת 

בקופסת עור מרופדת. + כרך פרשנות, כרוך בכריכת-עור.

בדצמבר 2003 נמכרה מהדורה על קלף ב-2000$.

פתיחה: $800

409. One Hundred Blessings – Fine 
Numbered Miniature on Parchment
Fine facsimile of illustrated manuscript Me’ah Brachot 
[one hundred blessings] from Central Europe, 18th cen-
tury. Includes volume which contains commentary and 
translation into English, London, 1994.
Facsimile includes illustrated title page and twenty nine 
illustrations pertaining to the blessings. An ornamental 
frame with the blessing appears above some of the il-
lustrations. 550 copies published by Linda and Michael 
Folter, of which 400 are numbered and printed on 
parchment; this is copy no. 340.
[1], 35, [2] parchment leaves, 4.5x4.2cm. Very good con-
dition. Bound in leather binding adorned with gold and 
decorated with silver clasps and corners, made in Italy. 
Padded leather box. Includes volume of commentary, 
bound in leather binding. 
Parchment edition sold in December 2003 for $2000.

Opening Price: $800
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410. Worms Machzor – Large Magnificent 
Facsimile
Facsimile, Worms Machzor, magnificent manuscript 
from the 13th century. Vaduz, 1985.
Large and magnificent facsimile upon thick faux parch-
ment paper. Magnificent binding of leather and metal in 
antique style, with clasps for closure. 
The Machzor, written in 1272, was used for hundreds 
of years in the synagogue of the Worms congregation 
until the destruction of the synagogue by the Nazis on 
Kristallnacht, on November 1938. The Machzor was 
saved by Worms’ archivist, who concealed it in a ca-
thedral. In 1957 the manuscript was transferred to The 
National & University Library of Israel in Jerusalem. 
[224] leaves. Size of leaves: 39x31cm. Very good condition. 
Includes volume of prefaces and two illustrated facsimile 
leaves from a similar manuscript from same period, bound 
separately. Original wooden case for all items. 

Opening Price: $1500

410. מחזור וורמייזא– פקסימיליה גדולה ומפוארת
פקסימיליה, מחזור וורמייזא, כתב יד מפואר מן המאה ה-13. ואדוז, 

.1985
עור  כריכת  קלף.  דמוי  עבה  נייר  על  ומפוארת  גדולה  פקסימיליה 

ומתכת מפוארת בסגנון עתיק, עם אבזמים לסגירה.
בבית- שנים  מאות  במשך  שימש   ,1272 בשנת  שנכתב  המחזור 
הנאצים  ידי  על  הכנסת  בית  לחורבן  עד  וורמס,  קהל  של  הכנסת 
הארכיונאי  ידי  על  ניצל  המחזור   .1938 בנובמבר  הבדולח“,  ב“ליל 
של וורמס, שהסתיר אותו בקתדרלה. בשנת 1957 הועבר כתב היד 

לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים.
המ־ כרך  בתוספת  מאד.  טוב  מצב  ס“מ.   39X31 הדפים:  גודל  דף.   [224]

תקופה,  מאותה  דומה  מכת“י  מאויירים  פקסימיליה  דפי  ושני  בואות, 
נתונים בכריכה נפרדת. קופסת עץ מקורית לכל הפריטים. 

פתיחה: $1500

411. תהלים – כת“י פרמה – פקסימיליה מפוארת
פקסימיליה, תהלים, כת“י פרמה. לונדון, 1996.

פקסימיליה מפוארת של כתב יד מאוייר מהמאה ה-12, על נייר דמוי 
חיקוי  כולל  המקור  של  מדוייק  העתק  מוזהב.  דפים  וחיתוך  קלף, 

הכריכה העתיקה.
כרך  בתוספת  עותקים.   550 של  מצומצמת  מהדורה  מתוך   29 מס‘ 

מבוא מודפס על נייר כחלחל.
שני כרכים. 13 ס“מ. מצב טוב מאד. נתונים בקופסה מקורית.

פתיחה: $900

411

410
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411. Tehillim – Parma Manuscript – 
Magnificent Facsimile
Facsimile, Tehillim, Parma manuscript. London, 1996. 
Magnificent facsimile of illustrated manuscript from 
the 12th century, upon parchment-like paper, with gold 
paper cut. Accurate copy of source including imitation 
of antique binding. 
No. 29 of limited edition of 550 copies. Contains printed 
introductory volume upon bluish paper. 
Two volumes. 13cm. Very good condition. Placed inside 
original case. 

Opening Price: $900

412. כתר ארם צובא – פקסימיליה
כתר ארם צובא – כתב היד החשוב ביותר של התנ“ך. מהדורת פק־
סימיליה מפוארת. הוצאת האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל“ו 

 .[1976]
באנגלית                                                                  שער  דף   3] הכת“י,  צילום  עמ‘  תקפח  בעברית],  שערים  דף   3]

קלות.  פגיעות  טוב.  מצב  ס“מ.   41.5X31.5  .[                
כריכת עור משופשפת.

משה  מהמו“ל  המצורפת  החוברת  ללא  ממוספר,  לא  עותק 
גושן-גוטשטיין.

פתיחה: $250

The Aleppo Codex

412. Keter Aram Tzova – Facsimile
Keter Aram Tzova – Most important manuscript of the 
Bible. Magnificent facsimile edition. Hebrew University 
Publication, Jerusalem [1976]. 
[3 title pages in Hebrew], 588 pages of photocopy of 
manuscript, [3 title pages in English – The Aleppo Codex]. 
41.5x31.5cm. Good condition. Minor damage. Worn out 
leather binding. 
Non-numbered copy, without attached booklet by pub-
lisher Moshe Goshen-Gottstein. 

Opening Price: $250

412
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413. Printed Leaf – Synagogue Prayer 
Schedule – Vienna, 1935
Printed leaf, Gottesdienstordnung in den synagogen – 
Vienna Synagogue Prayer Schedule, from Pesach until 
Rosh HaShana. Vienna, 1935.
One leaf. 21cm. Very good condition. 

Opening Price: $120

414. Sefer Ha-Brit – First Print at the New 
Printing Press of Anton Schmidt, Vienna 
1807
Sefer Ha-Brit “most of his teachings are based on the 
holy writings of the Ari z”l in his book Etz Ha-Chaim”. 
Vol.2. [Vienna, c.1797-1800]. First [book] printed at 
the new printing press of Anton Schmidt in the city of 
Vienna.
This edition was printed in a similar way to the first 
volume which was printed in Brün in 1801 and seems to 
be a continuation of it, but there are many additions and 
corrections which the author printed in “Sefer Ha-Brit 
HaShalem” which was printed in Zolkow in 1807.
In 1796, after printer Rossman of Brün passed away, the 
press and all of its contents moved to Anton Schmidt 
in Vienna. It seems that Schmidt had inherited from 
Rossman all of the book’s first volume exemplars and 
decided to print the second volume just like the first, 
making no mention of the place and year of print, so both 
volumes would look like they belong to one set. (Based 
on the Bibliography Institute CD, record 0137514).
[1], 128 leaves. 17.5cm. Good-fair condition, wear and 
stains. Signatures and ownership inscriptions. Original, 
damaged, leather binding.

Opening Price: $200

413. דף מודפס - זמני תפילות בבית הכנסת - וינה, 1935
דף מודפס, Gottesdienstordnung in den synagogen - זמני 
התפילות בבית הכנסת בוינה, מפסח ועד ראש השנה. וינה, תרצ“ה 

.1935
דף. 31 ס“מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

414. ספר הברית - הדפסה ראשונה בדפוס החדש של 
אנטון שמיד, וינה 1807

ספר הברית, ”רוב דבריו על דעת כתבי הקודש להאר“י ז“ל בספרו 
עץ חיים“. חלק שני. [וינה, תקס“ז-תק“ע בערך]. ההדפסה הראשונה 

בדפוסו החדש של אנטון שמיד בעיר וינה.
הוצאה זו נדפסה באופן דומה לחלק הראשון שנדפס בברין תקס“א 
המשך לה, אולם נמצאים בה כל ההוספות והתיקונים  ונראית כמו 
שהדפיס המחבר ב“ספר הברית השלם“ שהדפיס בזולקווה תקס“ז 

 .(1807)
לאחר שנת תקס“ו, עם מותו של המדפיס רוסמאן בברין, עבר בית 
הדפוס שלו עם כל אשר בו, לרשותו של אנטון שמיד בווין. מסתבר 
אפוא, ששמיד ירש מרוסמאן טפסים מודפסים של החלק הראשון 
ושנת  מקום  ציון  בלא  שהדפיסו,  כפי  השני  החלק  את  הדפיס  ולכן 
(עפ“י  אחת.  כחטיבה  נראים  יהיו  החלקים  ששני  באופן  הדפוס, 

תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0137514).
[1], קכח דף. 17.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. חתימות ורישומי 

בעלים. כריכת עור מקורית, פגועה. 

פתיחה: $200

דפוסי אוסטריה, גרמניה ושארית הפליטה
Books Printed in Austria and Germany, 

Books Printed for She’erit Ha-Pleita

413

414
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415. נחלת צבי – דיהרנפורט, תקל“ב – שער מזוייף
ספר נחלת צבי, מוסר וסיפורים מהזוהר ביידיש, מאת רבי צבי הירש 

חוטש. דיהרנפורט, [תקל“ב 1772].
טופס עם שער מזוייף: ”נחלת צבי – הנקרא בלשון אשכנז טייטשר 

זוהר, דפוס דק“ק ברעסלא ת“ך לפ“ק“.
דפים  ומספר  השער  דף  רבים.  כתמים  בינוני.  מצב  ס“מ.   33 דף.  פב   ,[1]

פגומים ומשוקמים בהדבקת נייר. כריכת קרטון בלויה.

נדיר! לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $200

415. Nachalat Tzvi – Dyhernfurth, 1772 – 
Forged Title Page 
Sefer Nachalat Tzvi, Mussar and stories from the Zohar 
in Yiddish, by Rabbi Tzvi Hirsch Chotash. Dyhernfurth, 
[1772]. 
Copy with forged title page: “Nachalat Tzvi – referred 
to as Zohar, Breslau Press”. 
[1], 82 leaves. 33cm. Fair condition. Many stains. Title 
page as well as several leaves damaged and restored with 
scotch tape. Worn cardboard binding. 
Rare! Does not appear in Bibliography Institute CD.

Opening Price: $200

416. שער היחוד - פרנקפורט דאודר, תקל“ט - ספר נדיר
הלבבות“  ”מנוח  ביאור  עם  הלבבות“,  ”חובות  מספר   - היחוד  שער 
רבי  מאת  קטן“,  ביאור ”פרדס  ועם  ב“ר שמריה],  הנדל  מנוח  [לרבי 

נפתלי הירש ב“ר מרדכי. פרנקפורט דאודר, [תקל“ט 1779].
שני  הספר  ובסוף  בראשית“,  ”סדרי  בשם  הקדמה  הספר  בראש 
על  ליקוטים   - קהלת“  ו“מדרש  קהלת“,  ”הקדמת  קטנים  חיבורים 
מגילת קהלת, מאת רבי נפתלי הירש. לעומת זאת, הפירוש ”פרדס 
קטן“ שמוזכר בשער לא נדפס בספר, וגם הביאור ”לבב חכם“ שנזכר 
בהסכמות הרבנים [המחבר כותב שקיצר ולא הדפיס את כל חיבורו 
הדפוס“].  להוצאת  משגת  ידי  ואין  שעתא  לי  ”שדחיקא  מכיוון 
בחיבור האחרון (”מדרש קהלת“) ליקוטים מספר ”תורת חיים“ לרבי 

יששכר אלשיך [ספר זה לא נדפס].
חותמות, חתימות ורישומי בעלים: ”משה חיים חפץ“ [רב ביפו?].

מ דף. 16.5 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, נקבי עש משוקמים מקצועית. כריכה 
חדשה.

בספריה  ואינו  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  מופיע  לא  נדיר! 
הלאומית.

פתיחה: $250

416. Sha’ar HaYichud - Frankfurt An Der 
Oder, 1779 – Rare Book 
Sha’ar HaYichud – from the book “Chovot HaLevavot”, 
with commentary “Mano’ach HaLevavot” [by Rabbi 
Mano’ach Hendel son of Rabbi Shmarya], and with 
commentary “Pardes Katan”, by Rabbi Naftali Hirsch 
son of Rabbi Mordechai. Frankfurt an der Oder, [1779].
Beginning of book contains preface named “Sidrei 
Bereshit”, and end of book contains two small compo-
sitions: “Hakdamat Kohelet” and “Midrash Kohelet” 
– Collection on Megillat Kohelet, by Rabbi Naftali 
Hirsch. The commentary “Pardes Katan” which is 
mentioned in the title page was not printed in the book, 
neither was the commentary “Levav Chacham” which 

was mentioned in the rabbis’ approbations [the author 
notes that he did not print the entire composition since 
he was short on time and lacking funds]. The last com-
position (“Midrash Kohelet”) contains collections from 
the book “Toraht Chaim” by Rabbi Chaim Yissachar 
Alshich [this book was not printed]. 
Stamps, ownership notations and signatures (“Moshe 
Chaim Chefetz” – Rabbi in Jaffa?). 
Forty leaves. 16.5cm. Fair condition. Stains, professionally 
restored moth holes. New binding. 
Rare! Does not appear in Bibliography Institute CD or 
in International Library.

Opening Price: $250

415416
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417. Sefer HaMiddot by Aristotle – Berlin, 
1790 – Signatures 
Sefer HaMiddot by Aristotle, sections 1-2, annotated by 
Itzik Santov. Berlin, 1790. The book is approbated by the 
author of the “Pri Megadim”, among others.
Title page of book contains ownership signatures, stamp 
of Rabbi “Binyamin Aryeh HaCohen Weiss”, Av Beit 
Din of Czernowitz author of Even Yekara Responsa. 
Interesting handwritten notation: “This book belongs 
to the Beit Midrash of the late Rabbi Ya’akov… 
from where it was taken without permission of the 
owners… and still has not been returned to us!…”.
[9], 75; [1], 76-151 leaves. 19.5cm. Good condition, stains. 
Omission on margins of last leaf with damage to text from 
colophon. Colorful paper cut, binding without spine. 

Opening Price: $200

417. ספר המדות לאריסטו – ברלין, 1790 – חתימות
ושום  ”מפורש  א-ב,  חלקים  [אריסטו],  לאריסטוטליס  המדות  ספר 
שכל“ על ידי איצק סנטוב. ברלין, תקנ“א 1790. בין המסכימים על 

הספר: הגאון בעל ”פרי מגדים“.
ווייס“,  הכהן  ארי‘  רבי ”בנימין  חותמת  בעלים,  חתימות  הספר  בשער 
אב“ד טשרנוביץ בעל שו“ת אבן יקרה. רישום מעניין בכת“י: ”זה הספר 
שייך לבהמ“ד של המנוח ר‘ יעקב... ומשם נלקח שלא מדעת בעלים... 

וכהיום הזה ישוב לאיתנו! חטאת נעורי ופשעי אל תזכר לי ה‘!“.
דף  בשולי  חסרון  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 19.5  עו-קנא  עה; [1],   ,[9]
ללא  כריכה  צבעוני,  דפים  חיתוך  מהקולופון.  בטקסט  פגיעה  עם  אחרון 

שדרה.

פתיחה: $200

418. מסכת קדושין, מינכן 1946 (ההדפסה הראשונה של 
תלמוד, לאחר השואה)

מסכת קדושין, מן תלמוד בבלי. יו“ל ע“י ועד אגודת הרבנים באזור 
האמריקאי באשכנז, בסיוע ועד ההצלה. מינכן סט. אטיליען, תש“ו 
העבודה  ההשמדה ”צריף  ממחנות  תמונות  עם  מצוייר  שער   .1946

שבו ישבנו, למדנו והתפללנו בחשאי“.
בהקדמת המו“ל נכתב על ”נטילת הספר מעם הספר“ ע“י הרשעים 
שהשמידו ושרפו את יהודי אירופה והשתדלו גם שלא להשאיר שום 
בזוי  לתשמיש  או  נייר  לעיבוד  ניטלו  ישראל  ספרי  ”כל  עברי  ספר 
אחר... ולפיכך אחר ימי השחרור, כמה גדולה היתה הערגה והצמאון 
אותנו  עורר  אשר  זה  אין...  ללמוד  במה  אבל  ישיבות  נוסדו  לספר, 
לגשת להדפיס כאן מסכתות אחדות ללמוד ליחיד ולצבור... נמצא 

418. Tractate Kiddushin, Munich, 1946 
(First Post-Holocaust Printing of Talmud)
Tractate Kiddushin of the Babylonian Talmud. 
Published by the Rabbis Union Committee in the 
American region in Germany with the assistance of 
Va’ad HaHatzala. Munich St. Etilin, 1946. Illustrated 
title page with photographs from the extermination 
camps “labor shed in which we secretly slept, studied 
and prayed”. 
In the publisher’s introduction he mentions the “taking 
of the book from the people of the Book” by the evil 
people who annihilated and burnt European Jewry and 
made an effort not to leave any Hebrew book “all books 
were taken for paper processing or other despicable 
uses… and therefore after the liberation there was a 
great thirst for books, Yeshivot were established, how-
ever, there were no books to study from… this spurred 
us to print some tractates… we possess only Tractate 
Kiddushin and Nedarim in one volume in nearly new 
condition and we decided to photocopy and print 
these tractates and distribute them among the refugees 
in Germany…” [At a later stage, the entire Shas was 
printed in Munich in a uniform edition consisting of 
19 volumes, with an illustrated title page with different 
illustrations than this first copy]. 
[1], 96, 16, 9 leaves. (Missing 5 leaves at end, originally: 
[1], 96, 16, 14 leaves). 39.5cm. Good-fair condition, stains, 
wear and moth damage. Worn binding. 

Opening Price: $200

ואת  חדשים  כמעט  אחד  בכרך  ונדרים  קידושין  מסכת  רק  בידינו 
שארית  בין  ולחלקם  ולהדפיסם  לצלמם  החלטנו  הנ“ל  המסכתות 
בש־ הש“ס  כל  במינכן,  נדפס  [בהמשך  אשכנז...“.  בגלות  הפליטה 
בציורים  מצוייר  שער  עם  כרכים,   19 בת  אחידה  במהדורה  לימות 

שונים מהעותק הראשוני שלפנינו].
[1], צו, טז, ט דף. (חסר 5 דפים בסופו, במקור: [1], צו, טז, יד דף). 39.5 ס“מ. 

מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי ונזקי-עש. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

417
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419. ספרי שארית הפליטה בגרמניה לאחר השואה
יו“ט. גרמניה, [תש“ח  ומנחת  שבת  עם מנחת  ערוך,  קיצור שלחן   •
בערך, 1948]. מהדורה לא-ידועה, על נייר איכותי וכריכה מקורית. 
• הגדה של פסח, הוצאת יפ“ה, פרנוואלד, [תש“ו 1946]. • רמב“ם, 
מקורית  כריכה   .[1947 [תש“ז,  מינכן,  סיני,  הוצאת  המדע.  ספר 
באושוויץ.  לנספים  זכרון  דף  בתוספת  אליהו,  דבי  תנא   • מפוארת. 
ברגן בלזן, [תש“ו 1946]. • אור ישראל, רבי ישראל מסלנט. מינכן, 
תש“ז 1947. • טהרת ישראל, על הלכות נדה. עם דף זכרון לנספים 
בשואה. דפוס כתר [פרנוולד]. חותמת ”כולל קידוש-השם“ וחותמות 
רבי נתן צבי פרידמן, מרבני המחנה בפרנוולד (בעל ”אוצר הרבנים“). 
• שו“ת אבני חפץ, רבי אהרן לעווין. מינכן, תש“ז [!] 1948. הקדשה 
נובהרדוק“   - יוסף  ”אור  ישיבת  מראשי   “--- ”משה  חתומה  בכת“י 

בבאיי-פאריז.
7 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טובים.

פתיחה: $200

419. Books of Post-Holocaust She’erit 
Ha-Pleita in Germany
Seven books, various sizes and conditions, most are in 
good condition.
For complete list, see Hebrew description.

Opening Price: $200

420. חומשים אור החיים – פערנוואלד 1947
פירוש  ועם  והראשונים  רש“י  פירושי  עם  תורה,  חומשי  חמשה  סט 
”אור החיים“ הקדוש, פערנוואלד (גרמניה), תש“ז (1947). דפוס יפה.

שדרות  עם  מקוריות  כריכות  טובים,  מצבים  ס“מ.  כ-14  כרכים,   5
לא-מקוריות.

פתיחה: $200

420. Chumash Or HaChaim – Fernwald 1947
A set of Chamisha Chumshei Torah, with commentar-
ies of Rashi, Rishonim and the Or HaChaim HaKadosh, 
Fernwald (Germany), 1947. Beautiful printing.
Five volumes, approx. 14cm. Good condition, original 
bindings with non-original spines. 

Opening Price: $200

421. חמשה ספרים מדפוסי שארית-הפליטה בגרמניה
פערנוולד,  והמועדים,  הזמנים  על  (רדומסק),  שלמה  תפארת   •
 • הוטטערער).  שאול  ר‘  ע“י  לדפוס  (הובא   .[1947 בערך  [תש“ז 
תולדות יעקב יוסף. גרמניה, תש“ט (1948). • קינות לתשעה באב, 
[גרמניה]. חסרים דפים אחרונים. • סידור, מתנה מאת ועד ההצלה. 
מינכן,  ההצלה.  ועד  הוצאת  ישרים,  מסלת   •  .1946 תש“ז  מינכן, 

תש“ז 1947.
5 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

421. Five Books of She’erit HaPleita 
Printing in Germany
For complete list, see Hebrew description. 
Five books, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

419

421 420
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422. Miniature Siddur for Travelers to 
America – Fürth, 1855
Siddur, “A small gift for travelers to America”, Fürth, 
1855.
Special miniature edition for immigrants to America.
7.2cm. Good condition, detached and used leaves. Original 
binding, worn without spine. 

Opening Price: $200
423. Printed Leaflet for US Rabbis – New 
York, 1899
A letter to the Rabbis and Torah Leaders of Yisrael. By 
Rabbi Dov Ber Avramowitz. New York, 1899. A printed 
leaflet addressed as a letter to US rabbis demanding 
treatment of various halachic problems, reflecting the 
way of life in the midst of the community of Jewish im-
migrants in the US at the end of the 19th century.
The writer deals with various topics that arose as a result 
of the new reality of the US: Possibility of sha’atnez in 
clothing manufactured in the US, various problems of 
machine matzot and the kashrut of various foods, per-
mission to read newspapers printed on Shabbat, travel-
ing by boat from New York to Brooklyn on Yom Tov, 
traveling by train and elevator on Shabbat, etc. 
[3] pages. 30cm. Good-fair condition, lengthwise tear on 
first leaf [without omission], folding marks.

Opening Price: $150

422. סידור מיניאטורי להנוסעים למדינת אמעריקא – 
פיורדא, 1855

סידור תפילה, ”מנחה קטנה, להולכי דרך ולעוברי ימים להנוסעים 
למדינת אמעריקא“, פיורדא, תרט“ו (1855). 

מהדורה מיניאטורית מיוחדת למהגרים לאמריקה, ”איינע מינאטור 
אויזגאבע, אויף פיינער פערל שריפט“ [=הוצאה מיניאטורית בכתב 

פנינים יפה]. 
בלויה  מקורית,  כריכה  ומשומשים.  מנותקים  דפים  טוב,  מצב  ס“מ.   7.2

וללא שדרה.

פתיחה: $200

423. עלון מודפס לרבני ארה“ב - ניו יורק, 1899
ניו  אבראמאוויץ.  בער  דוב  רבי  מאת  ישראל.  וגאוני  לרבני  מכתב 

יורק, תרנ“ט [1899].
עלון מודפס המופנה כמכתב לרבני אמריקה בדרישה לטפל בבעיות 
המהגרים  קהילת  בקרב  החיים  הווי  משתקף  ובו  שונות,  הלכתיות 

היהודית בארצות הברית, בשלהי המאה ה-19. 
בארצות  החדשה  מהמציאות  שנולדו  שונים  נושאים  מעלה  הכותב 
שונות  בעיות  באמריקה,  שמיוצרים  בבגדים  שעטנז  חשש  הברית: 
באפיית מצות מכונה וכשרות מאכלים שונים, היתר קריאה בעיתו־
נים שנדפסים בשבת, מעבר בספינה מניו יורק לברוקלין ביום טוב, 

נסיעה ברכבת ובמעלית בשבת, ועוד.
חסרון],  [ללא  ראשון  דף  לאורך  קרע  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   30 עמ‘.   [3]

סימני קיפול.

פתיחה: $150

ארה“ב ואנגליה
USA and UK

424. קהלת אמריקה – אפרים דיינארד – תרפ“ו
קֹהלת אמעריקא – בשני חלקים, מאת אפרים דיינארד. סט. לואיס, 
תרפ“ו [1926]. שני כרכים בספר אחד. חלק א‘ מכיל מאמרים אודות 
הספרים  כל  רשימת  מכיל  ב‘  חלק  בפרט,  ובאמריקה  בכלל  ספרות 
שנדפסו באמריקה בדפוס עברי משנת 1735 עד שנת 1926 ובקורת 

קצרה על רוב הספרים.
[1],       ; 71; 151 עמ‘, 27 ס“מ, מצב טוב. סימונים בעפרון. כריכה פגומה.

מאוסף ד“ר ישראל מהלמן - ”גנזי ישראל“.

פתיחה: $300

III

424. Kohelet America – Ephraim Deinard 
– 1926 
Kohelet America – in two sections, by Ephraim Deinard. 
St. Louis, [1926]. Two volumes in one book. Section 1 
contains articles regarding literature in general and 
in America in particular. Section 2 contains list of all 
books printed in America in Hebrew print between the 
years 1735-1926 as well as a short critique for the major-
ity of the books. 
[1], III; 71; 151 pages, 27cm, good condition. Markings in 
pencil. Damaged binding. 
From Dr. Israel Mehlman’s private collection. 

Opening Price: $300

422

423
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425. מכתב ברכה מנשיא ארה“ב רונלד רייגן אל מוסדות 
חסידות ספינקא

מכתב רשמי וחתום, מנשיא ארה“ב, רונלד רייגן, לרגל ה“דינר“ של 
ישיבת ”אמרי יוסף“ של חסידי ספינקא. וושינגטון, מאי 1986.

(שהיא  הקהילה  למוסדות  השנתי  ה“דינר“  לרגל  ואיחולים  ברכות 
חלק בלתי-נפרד מהקהילה בבורו-פארק והוא ”מצדיע“ להם). הוא 
העשי  רובין,  לייביש  רבי  קסירר,  יצחק  ל:  ברכות  במיוחד  מפרט 

פרנק, מרק לורן ולרבי אדגר גליק. 
מעטפה   + מצוין.  מצב  ס“מ.   22.5 הלבן“,  ה“בית  של  רשמי  מכתבים  נייר 

רשמית מקורית עם חותמות הדואר, מצב טוב, קרעים.

פתיחה: $200

425. Letter of Blessings from US President 
Ronald Reagan to The Spinka Chassidut 
Institutes 
An official signed letter, from US President Ronald 
Reagan, in honor of the dinner of the “Imrei Yosef ” 
Yeshiva of the Spinka Chassidim. Washington, May 1986.
Blessings and wishes in honor of the annual dinner for 
the community’s institutes (which is an inseparable part 
of the community in Boro Park and he “salutes” them). 
He particularly specifies blessings to: Yitzchak Keserer, 
Rabbi Leibush Rubin, Heshy Frank, Mark Loren and 
Rabbi Edgar Glick.
White House official stationery, 22.5cm. Excellent condi-
tion. + original official envelope with post office stamps, 
good condition, tears.

Opening Price: $200

426. חוברות תפלה, הודאה ותחנונים – לונדון 
אוסף חוברות תפלה לארועים מיוחדים. תפלות תודה, הודאה ותח־

נונים. לונדון ואנגליה.
אנשי צבאותינו.  תפלה ותחינה לתשובת חטאתינו ותשועת  סדר   •
לונדון, 1854. •  ערוגות הקודש שירים וזמרים לחנוכת הבית, בית 
הכנסת החדשה בלאנדן. אלול תרט“ו (1855). • תפלה, שנת הששים 
 •  .1897 תרנ“ז  לונדון,  יר“ה.  ויקטוריא  המלכה  גבירתנו  למלכות 
תפלה להצלחת חיל המלכה יר“ה במדינת אפריקא הדרומית, בשנת 
שנה  המאה וחמישים  מזמור לתודה, ליובל   • תר“ס. לונדון, 1899. 
ק“ק ספרדים. לונדון תרע“א 1910. • זמירות ושירות לשיר במקה־
לות, ביום חנוכת בית הכנסת. בירמינגהאם. תער“ב 1912. • תפלה 
לעת מצא, תפלה על המלחמה ואשכבה לנופלים ביום כפור. לונדון, 

426. Prayer, Thanksgiving and 
Supplication Booklets – London
Collection of prayer booklets for special occasions. 
Prayers of thanksgiving and supplication. London and 
England.
For complete list, see Hebrew description. 
Twelve booklets, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

תרע“ה 1914. • ק“ק אושנפורט יע“א, אוקספורד 1931. • קול תודה 
וברכה, ביום הושם נזר מלכות על ראש אדוננו המלך ג‘ורג‘ והמלכה 
אליזאבית. לונדון, 1937. • תודה וקול זמרה לה‘, לזכרון 500 שנה 
ותחנונים  תפלה   • לונדון, 1937.  אברבנאל.  יצחק  דון  הולדת  ליום 
”לתשועת אנשי צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו“. לונדון,  1941 (שני 

עותקים).
12 חוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

424

425426
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427. דפוסי דרום אפריקה - שלושה פרסומים
1. חוברת הזמנה לתפילת Thanksgiving של ק“ק תקות ישראל 
קייפטאון,   ,THE GREAT SYNAGOGUE CAPE TOWN
1935. (על המעטפת הקשורה בשרוך, תמונת בית הכנסת בהדפסת 

כסף).
2. חוברת מודפסת של המוזיאון היהודי בדרום אפריקה 1959.

פליט  [זכרונות  פליט  ליטווישן  א  פון  זכרונות  שטויב,  3. מלחמה 
ליטאי], קלערקסדארף (דרום-אפריקה), 1935. (נדפס בדפוס ”ראם“ 

בווילנא).
גודל ומצב משתנים, מצבים טובים.

פתיחה: $200

427. South Africa Printings – Three 
Publications
1. An invitation booklet to Thanksgiving prayers of 
the Tikvat Yisrael Community at The Great Synagogue 
Cape Town, 1935. (On the cover, tied with a ribbon, is a 
picture of the synagogue in silver print).
2. A printed booklet of the Jewish Museum in South 
Africa 1959. 
3. Milchama Shtoib, Zichronot fun a Litvishen Palit 
[memories of a Lithuanian refugee]. Klerksdorp (South 
Africa), 1935. (Printed in Re’em Printings in Vilna).
Various sizes and conditions, good condition.

Opening Price: $200 427
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ביבליוגרפיה ושונות
Bibliography and Miscellaneous

428. אוסף ספרי היסטוריה וביבליוגרפיה 
• יהודי המזרח בארץ ישראל בעבר ובהוה, כרך א. משה דוד גאון. 
אביב,  תל  הורודצקי.  ש.א.  ציון.  עולי   •  .[1928] תרפ“ח  ירושלים, 
 •  .[1948] תש“ח  ירושלים,  צורף.  אפרים  קוק.  הרב  חיי   • תש“ז. 
ירו־ קאסוטו.  דוד  משה  הרניסאנס.  בתקופת  בפירינצי  היהודים 
קטלוג  ישראל,  בארץ  לדפוס  שנים   400  •  .[1967 [תשכ“ז  שלים, 
ספר   •  .[1977] תשל“ז  ירושלים,  הלאומי.  הספרים  בית  תערוכה, 
תשכ“ח  ישראל,  לאנדסהוט.  הפייטנים.  תולדות  העבודה,  עמודי 
[1968]. • פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים, הוצאת יד בן 
צבי. שני כרכים. ירושלים, תשל“ג [1973], תשל“ו [1976]. • הישוב 
הוצאת  הת“ר-התרמ“א (1881-1840),  בשנות  ישראל  בארץ  היהודי 
במאה  במצרים  היהודים   •  .[1974] תשל“ד  ירושלים,  צבי.  בן  יד 
(הקדשת   [1967] תשכ“ז  ירושלים,  לנדא.  מ‘  יעקב  התשע-עשרה. 
המחבר). • רבי יעקב עמדין. אברהם ביק. ירושלים, [תשל“ה 1974]. 
מרכז  ותעודות.  אגרות  הט“ז,  במאה  בגרמניה  הרבנות  מתולדות   •
יוסף  הי“ט.  במאה  תימן  יהודי   •  .[1984] תשמ“ד  ירושלים,  דינור. 
טובי. תל אביב, תשל“ט [1979]. • אוצר גנזים. יעקב משה טולידא־
נו. ירושלים, תש“כ [1960]. • פרקים בתולדות המדפיסים העברים. 
ד.  ח.  ספרים.  עקד  בית   • תשל“ח [1978].  ירושלים,  הברמן.  מ.  א. 
ההיסטו־ אבי  יוסט  י“מ   • אביב].  [תל  כרכים.  ארבעה  פרידברג. 
[תשמ“ג  ירושלים,  מיכאל.  ראובן  המודרנית.  היהודית  ריוגרפיה 
1983]. • מאיר נתיבות ירושלים, חיי אברהם משה לונץ. ירושלים, 
[תשכ“ח 1968]. • חסידות פולין בין שתי המלחמות ובגזרות ת“ש-
תש“ה. מנדל פייקאז‘. ירושלים, [תש“ן 1990]. • ר‘ ישראל סלנטר 
[תשמ“ב  ירושלים,  אטקס.  עמנואל  המוסר.  תנועת  של  וראשיתה 
1982]. • איש צדיק היה, מאת שמחה רז. ירושלים, תשל“ג [1973]. 
 .Gershom Soncino’s wanderyears in Italy, 1498-1527  •
 Serie Di OpereEbraiche Impresse Dai  •  .1969 סינסיטי, 
 La Comunita Ebraica • .1970 ,בולוניה .Tipografi Soncini

Di Riva Del Garda. ריווה דל גרדה (איטליה), 1991.
סה“כ 26 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

428. Collection of History and 
Bibliography Books
For complete list, see Hebrew description. 
Total of 26 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

429. אוסף ספרי ביבליוגרפיה ותולדות הדפוס העברי 
• אוצר למלאכת הדפוס העברי הראשונה במאה החמש עשרה. ירו־
שלים, 1968 (בתוספת חוברת השלמה בלועזית) • האוצר למלאכת 
.1967-1969 ירושלים,  ר“ס.  שנת  עד  הראשונה  העברי  הדפוס 
•                                                                  (1492-1866). [גרמניה], 1964. 
ביכער  בוך,  קולט   •  .1962 סורבון,   .Le Livre Hebraique  •
קאטאלאג 1939. וורשא, [1939]. • פרסומים יהודיים בברית המו־
פרעסע  יידישע  די   • תשכ“א [1961].  ירושלים,  עצות 1917-1960. 
 Descriptive  •  .1928 מינסק,   .(1917-1927) ראטנפארבאנד  אין 
 Catalogue Of The Hebrew Mss. Of The Montefiore

Library. לונדון, 1904. 
סה“כ 8 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

Die Basler Hebraischen Drucke

429. Collection of Books of Bibliography 
and History of Hebrew Printing
For complete list, see Hebrew description. 
Total of 8 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

430. אוסף ספרי אברהם יערי וביבליוגרפים אחרים
רשימת ספרי לאדינו הנמצאים בבית הספרים הלאומי. אברהם יערי. 
ירושלים, תרצ“ד [1934]. • הדפוס העברי בארצות המזרח. אברהם 
יערי. שני חלקים: חלק ראשון, ירושלים תרצ“ז [1937], וחלק שני, 
ירושלים ת“ש [1940]. • תוספות ל“הדפוס העברי בארצות המזרח“. 
העבריים.  המדפיסים  דגלי   •  .[1947] תש“ז  ירושלים,  יערי.  א. 
בקושטא.  העברי  הדפוס   • תש“ד [1944].  ירושלים,  יערי.  אברהם 
ערוך  ספר  החיים,  אור   •  .[1967] תשכ“ז  ירושלים,  יערי.  אברהם 
פרנקפורט,  מיכל.  חיים  רבי  מאת  וספריהם,  ישראל  חכמי  לידיעת 
הדפוס   • בצילום).  הושלם  בלועזית  השער  (דף   .[1891] תרנ“א 
 • תר“ס [1900].  קראקא,  פרידברג.  דובער  חיים  בקראקא,  העברי 
בלשון  הדורות  קורא  ספר  של  גלגולו  לועז,  מעם  על  לב  משכיות 
האשפיונלית. מ. ד. גאון. ירושלים, תרצ“ג [1933]. • שמות הספרים 
מענדל  מנחם  ותעודתם.  תכונתם  השונים,  סוגיהם  לפי  העברים 
הספרים  שמות   •  .[1950] תש“י  שווייץ,  ראשון].  [חלק  זלאטקין. 
שני.  חלק  זלאטקין.  מענדל  מנחם  השונים.  סוגיהם  לפי  העברים 
תל אביב, תשי“ד [1954]. • ראשית ביכורי הביבליוגרפיה בספרות 

העברית. מנחם מענדל זלאטקין. תל אביב, תשי“ח [1958].
סה“כ 11 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

430. Collection of Books by Avraham 
Ya’ari and Other Bibliographies 
For complete list, see Hebrew description.
Total of 11 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $500
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431. Collection of Catalogues - Bamberger 
Et Vahrman – Three Volumes 
Catalogues from “Bamberger et Vahrman” bookshop. 
Bamberger et Vahrman in Jerusalem [originally on 
King George St. and later on HaSolel St.]. 
• Hebrew catalogues, from the years 1934-1948; (odd 
number series): 1-38. • Foreign language catalogues, 
from the years 1934-1948; (even number series): 2-34, 
with the addition of numbers: 21 and 37. 
Three volumes. In general good condition (stains and 
wear), new bindings. 

Opening Price: $400

432. Agudat Yisrael – Three Books 
• Agudistische Schriften Ssocietal Writings), by Ya’akov 
Rosenheim. Hamburg, [1931]. • Booklet – Torah Fund 
of Agudat Yisrael. Vienna, [1925] (includes folded plate 
of annual photograph of “Slobodka-Kovno Yeshiva” 
from 1922) • From Katowice To Jerusalem, Agudat 
Yisrael in photographs and documents, by Moshe 
Shenfeld and Yechezkel Rotenberg. Tel Aviv, (1954). 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

432. אגודת ישראל – שלשה ספרים
• (כתבים אגודאיים) Agudistische Schriften, מאת יעקב רו־
זנהיים. המבורג, תרצ“א [1931]. • חוברת – קרן התורה של אגודת 
ישראל. וינה, תרפ“ה [1925] (עם לוח מתקפל ובו תמונת מחזור של 
”ישיבת סלבודקה-קובנה“ משנת תרפ“ב). • מקטוביץ עד ירושלים, 
ויחזקאל  שנפלד  משה  מאת  ומסמכים,  בתמונות  ישראל  אגודת 

רוטנברג. תל אביב, תשי“ד (1954).
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

431. אוסף קטלוגים – במברגר את וואהרמן – שלושה 
כרכים

קטלוגים של בית המסחר לספרים ”במברגר את וואהרמן“ במברגר 
ברחוב  ואח“כ  ג‘ורג‘  המלך  ברחוב  [תחלה  בירושלים  וואהרמן  את 

הסולל].
סדרה   ;1934-1948) תרצ“ד-תש“ח  מהשנים  בעברית,  קטלוגים   •
תרצ“ד- קטלוגים בלועזית, מהשנים   • אי-זוגיים): 1-38.  במספרים 
תש“ח (1934-1948; סדרה במספרים זוגיים): 2-34, בתוספת המס־

פרים: 21 ו-37.
שלושה כרכים. מצב כללי טוב (כתמים ובלאי), כריכות חדשות.

פתיחה: $400

433. בית יעקב ואגודת ישראל – אוסף פריטי דפוס
פרי־ א.ג.  בעריכת  לנוער,  יעקב“  ”בית  ירחון  קינדער-גארטען,   •
שבט  תרפ“ו,  (תמוז  גליונות   6 בלודז‘.  יעקב“  ”בית  בהוצאת  דנזון. 
תרפ“ז, ניסן תרפ“ז, אדר תרפ“ז, אייר תרפ“ז, כסליו תרפ“ח). יידיש. 
תרצ“א),  אב  (י“ט  הש“ס  סיום  לרגל  חוברת  טעטיגקייט,  אונזער   •
צעירי אגודת ישראל בסאסנאוויץ. סוסנוביץ, תרצ“א [1931]. יידיש. 
• והביאו ברכה את תוך בתיכם, חוברת פרסומית לספרים וכתבי עת 
של ”בית יעקב“. הוצאת בית יעקב בלודז‘, תרצ“ב [1932]. יידיש. • 
Jaar Agoedas Jisroëil 25, חוברת לציון 25 שנה לאגודת ישראל, 
רוטרדם,  יעקב“.  ו“בית  האגודה  ממוסדות  ונתונים  תמונות  בליוו 
[תרצ“ז] 1937. גרמנית. • שרה שנירר, תולדותיה ומפעל חייה. תל 
אביב, [תשי“ד 1954?]. עברית. • מצורפת חותמת ”טעכטער שולע 

– בית יעקב אין לאמזע“ על פיסת נייר.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

431432433
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433. Beit Ya’akov and Agudat Yisrael – 
Collection of Printed Items
• Kindergarten, “Beit Ya’akov” monthly for youth, edited 
by A. G. Friedenson. Published by Beit Ya’akov in Łódź. 
6 issues (Tammuz 1926, Shvat 1927, Nisan 1927, Adar 
1927, Iyar 1927, Kislev 1928). Yiddish. • Unzer Tetigkeit, 
booklet in honor of completion of the Shas (19 Av, 1931), 
Agudat Yisrael Youth in Sosnowiec. Sosnowiec, [1931]. 
Yiddish. • VeHeivi’u Bracha Et Toch Bateichem [Bring 
Blessing into Your Homes], advertisement booklet for 
books and periodicals of “Beit Ya’akov”. Publication of 
Beit Ya’akov in Łódź, [1932]. Yiddish. • 25 Jaar Agoedas 
Jisroëil, booklet commemorating 25 years of Agudat 
Yisrael, including photographs and data from institutes 
of the association and “Beit Ya’akov”. Rotterdam, 1937. 
German. • Sarah Schneirer, her biography and life 
enterprise. Tel Aviv, [1954?]. Hebrew. • Attached is a 
stamp “Tochter Shula – Bait Ya’akov in Lomza” upon a 
scrap of paper.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

434. ספר בראשית - מוסקבה, 1918
פירוש  אונקלוס,  תרגום  עם  בראשית,  ספר   - תורה  חומשי  חמשה 
מוסקבה,  אהרן.  ותולדות  חכמים  שפתי  עיקר  הטורים,  בעל  רש“י, 

תרע“ח [1918]. הוצאת ”אמנות“. 
244 עמ‘. 26 ס“מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי, רישומים בעט ועיפרון בדפי 

המגן ובמספר דפים. כריכה מודפסת מקורית, בלויה.

הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  מופיעה  לא  נדירה,  מהדורה 
ובוינוגרד ורוזנפלד.

פתיחה: $350

434. Sefer Bereshit – Moscow, 1918
Chamisha Chumshei Torah – Bereshit, with Targum 
Onkelos, Rashi commentary, Ba’al HaTurim, Ikar 
Siftei Chachamim and Toldot Aharon. Moscow, 1918. 
Omanut Publishers.
244 pages. 26cm. Fair condition. Stains and wear, inscrip-
tions in pen and pencil on protective leaves and on several 
other leaves. Original printed binding, worn.
Rare edition, does not appear in Bibliography Institute 
CD and in Winograd Rosenfeld. 

Opening Price: $350

435. ספר עברונות / מחר חדש - הוספות ותיקונים בכת“י 
[תפ“ב  אופי-באך,  החודשים.  ומולדות  אסטרונומיה  עברונות,  ספר 

1722]. שער מצוייר ואיורים.
[2], כ דף (עותק חסר ופגום, במקור: [2], מ דף). כריכת חצי-עור, ישנה.

פירנצה.  מרבני  רימיני  חיים  משה  לרבי  חדש,  מחר  ספר  עם:  כרוך 
ומו־ ותקופות  החדש  קידוש  ענין  על  סוגיות  ביאור  ש“ס,  חידושי 
ניטו  דוד  רבי  [של  דן  מטה  שבספר  דברים  קצת  על  השגות  לדות, 

מלונדון]. פירנצי, תקנ“ד 1794. 
[1], מב, [1] דף. 19.5 ס“מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב טוב-בינוני. פגעי עש. 

הוספות ותיקונים בכתב יד מזרחי-איטליאני. חתימה מסולסלת רבנית.

פתיחה: $200

435. Sefer Evronot / Machar Chodesh – 
Handwritten Additions and Corrections
Sefer Evronot, astronomy and new moons. Offenbach, 
[1722]. Illustrated title page.
[2], 20 leaves (incomplete and damaged copy, originally: 
[2], 40 leaves). Old, semi-leather binding.
Bound with the Machar Chodesh, by Rabbi Moshe 
Chaim Rimini (Rabbi in Firenze). Talmudic novel-
lae, interpretations and explanations on the topics of 
Kiddush Ha-Chodesh (sanctification of the month), 
Tekufot and new moons, insights on some of the teach-
ings of the Mateh Dan [authored by Rabbi David Nitto 
of London]. Firenze, 1794.
[1], 42, [1] leaves. 19.5cm. Light, high quality paper, good-
fair condition. Moth damage. Additions and corrections 
in Eastern-Italian handwriting. Rabbinical, ornate 
signature.

Opening Price: $200

434435
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437. Shir HaShirim and Pirkei Avot – 
Ladino and Spanish – Amsterdam, 1867
Paraphrasis caldayca – Shir HaShirim – Hebrew with 
Ladino translation and Spanish commentary; Pirkei 
Avot, Hebrew with Spanish commentary [transla-
tion and commentary by Rabbi Moshe Belmonte]. 
Amsterdam, [1867].
[3], 136 pages. 19cm. Good condition, few stains. 
Dedication in foreign language. Stained binding. 

Opening Price: $400

436. Toldot Minhagei HaYehudim – Rabbi 
Yehuda Aryeh of Modena – German – 
Amsterdam, 1725
Kerk-zeeden ende gewoonten [the Jews’ customs], by Leo 
[Rabbi Yehuda Aryeh] of Modena. Amsterdam 1725.
The comprehensive work of Rabbi Yehuda Aryeh of 
Modena about the history and roots of Jewish customs, 
translated from Italian into several languages, includ-
ing German and French. This is the Netherland edition, 
with title page with brass engravings + folded drawing 
plates including episodes from the life of the Jews.
[32] leaves, 198, [8]; 203, [4] pages + 4 folded plates [one 
is half missing]. 15cm. Good condition, stains and minor 
wear, detached title page and binding. 

Opening Price: $200

437. שיר השירים ופרקי אבות – לאדינו וספרדית – אמשט־
רדם, 1867

תרגום  עם  עברית   – השירים  שיר   –  Paraphrasis caldayca
ללאדינו וביאור בספרדית; פרקי אבות, עברית עם פירוש בספרדית 
[תרכ“ז  אמשטרדם,  בלמונטה].  משה  רבי  מאת  והפירוש  [התרגום 

.[1867
כריכה  בלועזית.  הקדשה  כתמים.  מעט  טוב,  מצב  ס“מ.  עמ‘. 19   136 ,[3]

מוכתמת.

פתיחה: $400

438. ספר דקדוק עברי באיטלקית - טריאסט, 1799
דקדוק  ספר   ,Grammatica ragionata italiana ed ebraica
עברי. שמואל אהרן רומאנילי. טריאסטה, 1799. איטלקית ועברית. 
איטליה,  יליד  ונוסע  משורר   (1757-1814) רומאנילי  אהרן  שמואל 

מחבר ”משא בערב“ וספרים נוספים.
212 עמ‘. 17 ס“מ. מצב טוב, כתמים. קרע משוקם בפינת השער התחתונה. 

כריכה לא מקורית.

פתיחה: $250

436. תולדות מנהגי היהודים - רבי יהודה אריה ממודינה - 
גרמנית - אמשטרדם, 1725

ליאו  מאת  היהודים],  [מנהגי   Kerk-zeeden ende gewoonten
[רבי יהודה אריה] ממודנה. אמשטרדם, 1725. 

ושורשי  תולדות  על  ממודנה  אריה  יהודה  רבי  של  המקיף  חיבורו 
גרמנית  ביניהן  שפות,  לכמה  מאיטלקית  תורגם  היהודים,  מנהגי 
 + נחושת  בפיתוח  שער  עם  ההולנדית,  המהדורה  לפנינו  וצרפתית. 

לוחות ציור מתקפלים ובהם אפיזודות מחיי היהודים.
חסר  מהם  [אחד  מתקפלים  לוחות   4  + עמ‘   [4]  ,203  ;[8]  ,198 דף,   [32]

בחציו]. 15 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי קל, שער וכריכה מנותקים.

פתיחה: $200

436
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438. Hebrew Grammar Book in Italian – 
Trieste, 1799 
Grammatica ragionata italiana ed ebraica, Hebrew 
grammar book. Shmuel Aharon Romanili. Trieste, 
1799. Italian and Hebrew. 
Shmuel Aharon Romanili (1757-1814), traveling poet, 
native of Italy, author of “Masa Ba’Erev” and additional 
books. 
212 pages. 17cm. Good condition, stains. Restored tear on 
bottom corner of title page. Non-original binding. 

Opening Price: $250

439. מילון עברי לטיני – פלנטין 1609
 .1609 לטיני-עברי.  מילון   ,Epitome thesavrilingvæsanctæ

.ex officinal Plantiniana Raphelengii בהוצאת
עש.  סימני  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 17  עמ‘; [30]  דף; 495   [8]

כריכת קלף פגומה.

פתיחה: $300

439. Hebrew Latin Dictionary – Plantin, 
1609
Epitome thesavrilingvæsanctæ, Latin-Hebrew dic-
tionary. 1609. Published by ex officinal Plantiniana 
Raphelengii.
[8] leaves; 495 pages; [30] leaves. 17cm. Good-fair condi-
tion, stains, moth marks. Damaged parchment binding. 

Opening Price: $300

440. אוסף יצירות מוזיקליות לתפילות ולחזנות, 
 1876-1975

ארכיון 86 יצירות מוזיקליות לתפילות, למקהלות ולחזנות, 1876 - 
1975. עברית, יידיש ואנגלית.

האוסף כולל יצירות מאת זבל זילברטס (Zavel Zilberts) ויוצרים 
במו־ ופעל  כתב  וחזן,  מלחין  היה  בבלרוס,  נולד  זילברטס  אחרים. 
ידו  על  שנכתבו  מוסיקליות  יצירות  כולל  האוסף  ובארה“ב.  סקבה 
וניגוני  בהם,  שהשתתף  לקונצרטים  יצירות  וכן  השונים,  למועדים 

חסידות. 
עוד כולל האוסף:

וברכות ”מי  תפילות  הכוללת  הקדש“,  יד, ”עבודת  בכתב  • חוברת 
 ,(Joachim Kurantman) קורנטמן  יואכים  ע“י  נכתבה  שברך“, 

440. Collection of Musical Compositions 
for Prayers and Chazanut, 1876-1975
Archive 86, musical compositions for prayers, choirs 
and cantors, 1876-1975. Hebrew, Yiddish and English. 
The collection includes compositions by Zavel Zilberts 
and other producers. 
Zilberts, born in Belarus, was a composer and cantor; 
composed in Moscow and in the U.S.A. The collection 
includes musical compositions by him for the various 
festivals as well as for concerts in which he participated, 
and Chassidic melodies. 
In addition, the collection includes:
• Handwritten booklet, “Avodat HaKodesh”, which 
includes prayers and blessings of “Mi SheBerach”, writ-
ten by Joachim Kurantman, accompanied with detailed 
explanations in Yiddish. Manuscript, 1900.
• Folder which contains compositions for cantors and 
folk songs. 
• Hard cover pamphlet for cantors, of prayers for fu-
nerals with explanations in German. Vienna, 1915. 
• ”Toda VeZimra” book, edited by L. Lewandowski. 
Berlin, 1876. 
• Book of compositions for prayers, Paris. 1895. French. 
• Book of melodies for prayers, Moscow. 1876. Russian. 
• ”Shirei Zimra” book, Moscow. 1905.
• Two volumes of “Zemirot U’Tefillot Israel”. Boston, 
1915. English.
• Memento book for synagogue melodies. Chicago, 
1893. English. 
• Two elegant volumes of “Songs of Cantors of 
Amsterdam”, 1990, copy 8 of 100. 
• Eleven books pertaining to melodies, choirs and 
Chazanut. Two on cantillation during the Holocaust. 
One book in Ladino.
Various sizes and conditions. Attached is a list of items 
in English. 

Opening Price: $800

ומלווה בהסברים מפורטים ביידיש. כתב יד, 1900.
• תיקיה הכוללת יצירות חזנות ושירי עם. 

• קונטרס לחזנים בכריכה קשה, של תפילות ללוויות עם הסברים 
בגרמנית. וינה, 1915.

 .(L. Lewandowski) לוונדובסקי ל.  שערך  וזמרה‘  ’תודה  • ספר 
ברלין, 1876.

• ספר יצירות לתפילות, פריז. 1895. צרפתית.
• ספר ניגוני תפילות, מוסקבה. 1876. רוסית.

• ספר ’שירי זמרה‘, מוסקבה. 1905.
• 2 כרכים של ”זמירות ותפלות ישראל“. בוסטון, 1915. אנגלית.

• ספר מזכרת למנגינות בית הכנסת. שיקגו, 1893. אנגלית.
עותק   ,1990 אמשטרדם“,  חזני  ”שירי  של  מהודרים  כרכים  • שני 

8 מתוך 100.
•  11 ספרים בנושאי נגינות, מקהלות וחזנות. שנים מהם על חזנות 

בשואה. ספר אחד בלדינו.
גודל ומצב משתנים. מצורפת רשימת הפריטים באנגלית.

פתיחה: $800

440
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מפתח שמות אנשים

אבו חצירא, ר‘ מאיר 369
אבן חביב, ר‘ חיים 256

אודסר, ר‘ ישראל דוב 210
אולמא, ר‘ דוד 153

אולמן, ר‘ אברהם 223
אונטרמן, ר‘ איסר יהודה 402, 407

אורנשטיין, ר‘ אלעזר דוד סופר 251
איגר, ר‘ עקיבא 31

אייזנבאך, ר‘ יעקב 400
אלבאז, ר‘ רפאל משה 383

אלחדאד, ר‘ מסעוד הכהן 381
אלנדאף, ר‘ שלמה 305

אלפאנדארי, ר‘ אליעזר שלמה 252
אלשוואנג, ר‘ צבי יהודה 402

אשטרחאן, ר‘ יוסף דובער 404
אשכנזי, ר‘ יצחק 381

אשלג, האדמו“ר ר‘ ברוך שלום 207
אשלג, האדמו“ר ר‘ יהודה ליב 280

באקי, ר‘ מאיר 343
בוחבוט, ר‘ שבתי 332

בויאן, האדמו“ר ר‘ יצחק פרידמן 215
בונאן, ר‘ מסעוד 256

בונין, ר‘ יצחק 360
בוראק, ר‘ אהרן דוד 402

בורוכוב, ר‘ אבא יעקב 263
בורלא, ר‘ יעקב מנחם 383

בורנשטיין, האדמו“ר ר‘ אברהם מסוכוטשוב 281
בורנשטיין, האדמו“ר ר‘ חנוך מסוכוטשוב 372

בורשטיין, ר‘ פנחס 242
בידרמן, ר‘ דוד יעקב 233

בלויא, ר‘ עמרם 18, 20
בלוך, ר‘ יוסף ליב 33, 175

בן-שמעון, ר‘ אהרן 381
בנגיס, ר‘ זליג ראובן 33

בנעט, ר‘ יחזקאל 227
בעלז, האדמו“ר ר‘ אהרן 28

בראך, ר‘ שאול 364
ברזאני, ר‘ שמואל 297

ברלין, ר‘ חיים 397
ברלין, ר‘ נפתלי צבי יהודה 245

ברמן, ר‘ יעקב 407
ברנדווין, ר‘ יהודה צבי, האדמו“ר מסטרטין 204

גאגין, ר‘ חיים אברהם 196
גאליקו, ר‘ אלישע 141

גוטמן, ר‘ משה  349
גויטין, ר‘ אליהו מנחם 223

גולדברג, ר‘ יחיאל 390
גור, האדמו“ר בעל אמרי אמת 92

גור, האדמו“ר ר‘ פנחם מנחם אלתר 377
גורדון, ר‘ שלמה 201

גנצפריד, ר‘ שלמה 212
דושינסקי, ר‘ יוסף צבי 17

דושינסקי, ר‘ ישראל משה 375
דייטש, ר‘ מנדל 347
דייטש, ר‘ רפאל 347

דיין, ר‘ אברהם 190

דינקליס, ר‘ יוסף 285
דנציגר, ר‘ שרגא פייבל מגריצא 224

דסלר, ר‘ ראובן דב 357
האבני נזר 281

האגר, האדמו“ר ר‘ מנחם מנדל מווישווא 226
האגר, ר‘ מנדל מזבלטוב 73

האדמו“ר הריי“ץ מליובאוויטש 368
הדאיה, ר‘ עובדיה 202, 407
הורוויץ, ר‘ אברהם דוד 375

הורוויץ, ר‘ אלטר אליעזר 396
הורוויץ, ר‘ ברוך 33

הורוויץ, ר‘ יוסף גרשון 367
הורוויץ, ר‘ מרדכי אריה 202

החפץ חיים 15, 230
הילמאן, ר‘ יהודה ליב 399

הילמאן, ר‘ שמואל יצחק 337
הכהן, ר‘ אהרן 197

הכהן, ר‘ כלפון משה 328
הכהן, ר‘ עזרא חיים 329

הכהן, ר‘ שלמה מוילנא 201, 351
הלברשטאם, האדמו“ר ר‘ יחזקאל משינווא 341

הלברשטאם, ר‘ דוד מסוסנובצה 290
הלוי, ר‘ אברהם שלמה 255

הלוי, ר‘ בנימין 201
הלוי, ר‘ יוסף חי 329

הלוי, ר‘ משה חזקיה 342
הנצי“ב 245

הענא, ר‘ מרדכי 272
הרב עובדיה יוסף 202

הרב קוק 19, 34, 365-367
הרב שך 359

הרצוג, ר‘ יואל הלוי 346, 352
הרשוביץ, ר‘ יהודה ליבער 404

וויזניצער, ר‘ מרדכי יהודה שלמה זלמן 70
ווייס, ר‘ בנימין אריה הכהן 417

וועזעל, ר‘ בן ציון 152
וורטהיימר-ברעסלא, ר‘ עקיבא 213

וורנר, ר‘ אשר זאב 404
וורקא, האדמו“ר ר‘ שמחה בונם קאליש 224

וייס, ר‘ יצחק יעקב 202
וינגוט, ר‘ ישכר 246

וכטפויגל, ר‘ יצחק יעקב 397
זולטי, ר‘ בצלאל 286

זונאנא, ר‘ יוסף 252
זוננפלד, ר‘ יוסף חיים 34

זיוויטץ, ר‘ משה שמעון 400
זילברשטיין, ר‘ דוד יהודה ליב 238

זילברשטיין, ר‘ דוד צבי 405
זינגר, ר‘ אברהם דוב 223
זינגר, ר‘ מנחם מנדל 223

זינגר, ר‘ פסח 341
חבר, ר‘ יצחק אייזיק 287

חכים, ר‘ אברהם 250
טאריקה, ר‘ חיים יוסף 384

טאריקה, ר‘ שמואל 384
טבוש-ענתבי, ר‘ רפאל 319

טוורסקי, האדמו“ר ר‘ חנוך העניך מראדומישל 208
טוורסקי, האדמו“ר ר‘ יהודה לייב 370

טויבער, ר‘ ישראל איסר 275
טולידנו, ר‘ חיים 260

טננבוים, ר‘ מלכיאל 346
טראב, ר‘ משה הכהן 255

טרבוט, ר‘ יחיאל 145

יום טוב, ר‘ משה 255
ילין, דוד 213

יערי, אברהם 131
ירושלימסקי, ר‘ משה נחום 283

כאסכי, ר‘ רפאל דוד 255
כליפי, ר‘ חיים דוד 257

לוין, ר‘ אריה 362
לוין, ר‘ יצחק מאיר 376, 377

לוין, ר‘ פנחס 377
לוינזון-סלנט, ר‘ יעקב אריה ליב 292

לופז, ר‘ יעקב 254
ליבוביץ, ר‘ ברוך דוב (בער) 354, 355

לייפער, האדמו“ר ר‘ יששכר בערצ‘י 222
ליפקוביץ, ר‘ מיכל יהודה 362, 363

לנדא, ר‘ יעקב 405
לעוו, ר‘ ירמיהו 276

לעלוב, האדמו“ר ר‘ דוד צבי שלמה בידרמן 217
לעלוב, האדמו“ר רבי ירחמיאל יוסף 40

לפידות, ר‘ צבי משה 367
לרמן, ר‘ זאב וולף 350

מאמאן, ר‘ רפאל 332, 383
מדיני, ר‘ חיים חזקיהו, השדי חמד 198

מונדאווי, ר‘ ראובן יוסף 214
מונקאטש, האדמו“ר ר‘ ברוך יהושע ירחמיאל 

רבינוביץ 374
מוסאפיר, ר‘ יהושע 384

מוצירי, ר‘ שמואל נח 196
מישאל, ר‘ אייזיק 388

מלצר, ר‘ איסר זלמן 358
מרגאלי, ר‘ ניסן 397

מרגליות, ר‘ אפרים זלמן 278
מרגליות, ר‘ משה זבולון 400

מרגליות, ר‘ שבתי שעפטיל הלוי מסעטשין 387
משאש, ר‘ יוסף 264

נוחימובסקי, ר‘ דוב 351
נטולוביטש, ר‘ חיים בן ציון 402

נסים, ר‘ יצחק 405
סאגאלאוויץ, ר‘ חיים 201

סאמונוב, ר‘ אפרים 397
סבעון, ר‘ פתחי מרדכי 258

סדיגורא, האדמו“ר ר‘ ישראל פרידמן 215
סדיגורא, האדמו“ר ר‘ שלמה חיים פרידמן 373

סוכוטשוב, האדמו“ר ר‘ דוד 216
סוכרי, ר‘ יעקב 199

סולובייצ‘יק, ר‘ דוד 404
סולובייצ‘יק, ר‘ חיים 348

סולובייצ‘יק, ר‘ יוסף דוב 406
סופר, ר‘ שמואל בנימין מדרעטשקא 223

סופר, ר‘ שמואל וולף, הכתב סופר 347
סטריקוב, האדמו“ר ר‘ אברהם לנדא 206

סלומון, ר‘ מרדכי 407
סלונים, האדמו“ר ר‘ אברהם יהושע העשיל 

וינברג 377
סתהון, ר‘ מרדכי שלמה 190

עבאדי, ר‘ מרדכי 190
ענתבי, ר‘ יוסף 229

עפשטיין, ר‘ יוסף 367
ערנרייך, ר‘ שלמה זלמן אב“ד שימלוי 244

פאלאג‘י, ר‘ ישועה 329
פאניזל, ר‘ אליהו משה 381

פאנעט, ר‘ חיים בצלאל 222
פאנעט, ר‘ יחזקאל 214, 278

פארדו, ר‘ משה 325

פונטרימולי, ר‘ גבריאל 343
פופקא, ר‘ אריה ליב הכהן 352

פישר, ר‘ ישראל יעקב 375
פראג, ר‘ אברהם אהרן 261

פראנקו, ר‘ אהרן 384
פראנקו, ר‘ רפאל דוד 384

פרדס, ר‘ אליהו 405
פרוסטיץ, ר‘ אריה ליב 171

פרוסטיץ, ר‘ מנחם כ“ץ 288
פרוש, ר‘ שלמה זלמן 357

פריד, ר‘ אהרן 274
פרידלנדר, ר‘ מנחם מנדל 222

פרידלנדר, שלמה 356
פרידמן, ר‘ אברהם 391

פרידמן, ר‘ הירש מזמיגראד 66
פרידמן, ר‘ נחום דובער מסדיגורא 150

פריינד, ר‘ משה אריה 209, 375
פרינס, ר‘ אברהם 284

פרלא, ר‘ ירוחם פישל 235
פרנק, ר‘ צבי פסח 221

פרץ, ר‘ רפאל חיים בנימין 344
פתיה, ר‘ יהודה 98

צאנז, ר‘ חיים 35
צובירי, ר‘ יוסף 311

צימרמן, ר‘ יעקב משה 348, 353-355
צרפתי, ר‘ אהרן 146
קוטלר, ר‘ אהרן 360

קוטלר, ר‘ שניאור 361
קומרנא, האדמו“ר ר‘ יצחק אייזיק יהודה יחיאל 

סאפרין 279
קוסובסקי, ר‘ יצחק 407

קופיטשניץ, האדמו“ר ר‘ אברהם יהושע 
העשיל 371

קינדלש, ר‘ יחזקאל 234
קליין, ר‘ הלל הכהן 400

קלצקי-קלצקין, ר‘ אליהו 218
קמינצקי, ר‘ יעקב 359

קמפנר, ר‘ אהרן 386
קראהן, ר‘ יהושע 396

קריוויאנסקי, ר‘ משה חיים 248
קריספין, ר‘ שלמה 256

קרכמאל, ר‘ צבי הירש 277
ר‘ גרשון שאול מאיזמיר 256

ר‘ יששכר דוב הלוי אב“ד וואראהל 227
ר‘ משה מסטולין 40

ר‘ משה מעשיל מהילדסהיים 389
ר‘ מתתיהו ן‘ זכרי 383

ר‘ נחום אריה סג“ל, דיין בחברון 247
ר‘ נחום אריה צוזמיר 247

ר‘ שלמה מדובנא 152
ר‘ שלמה מסטולין 40

ר‘ שמעון שרגא מאלעקסאט 397
ראדוביץ, האדמו“ר ר‘ משה האגר 205

ראדוביץ, ר‘ ישראל האגר 205
ראדזין, האדמו“ר ר‘ אברהם יששכר אנגלרד 376

רבין, ר‘ יוסף יחיאל מיכל 402
רבינוביץ, האדמו“ר ר‘ פנחס מקנטיקוזיבה 99

רבינוביץ, ר‘ בנימין 375
רבינוביץ, ר‘ נח 350

רוזאניס, ר‘ משה 383
רוזן, ר‘ אליהו 203

רוזנברג, ר‘ יוסף יוזפא 200
רוזנברג, ר‘ יוסף נפתלי 404

רוזנטלר-מאהר, ר‘ שלמה 387
רוטנברג, ר‘ חיים אריה 176

רונס, ר‘ יצחק הכהן 403
רוקח, ר‘ אהרן מדוברומיל 81

רוקח, ר‘ אלעזר 395
ריבלין, ר‘ יוסף 380

ריטער, ר‘ דוב אריה 262
רייגן, רונלד 425

רעבהון, ר‘ אברהם בנימין 278
רפפורט, ר‘ חיים יצחק אהרן, המגיד 

מוילקומיר 219, 220
שאג-צוובנר, ר‘ אברהם 211

שאטין, ר‘ יוסף 245
שוורץ, ר‘ אברהם 227

שוורץ, ר‘ אברהם נחמן 400
שחרור, ר‘ נעים 329
שטרן, ר‘ גרשון 396
שייאר, ר‘ הירץ 178

שינאווא-ניו יורק, האדמו“ר ר‘ חיים קאנער 377
שיפמן, ר‘ משה 278

שיק, ר‘ שלמה צבי 392
שך, ר‘ אלעזר מנחם מן 359

שלוש, ר‘ אברהם 324
שלזינגר, ר‘ מרדכי יפה 405

שניאורסון, האדמו“ר רבי יוסף יצחק 368
שפיץ, ר‘ צבי הירש 213

שפירא ר‘ אברהם דובער 33
שפירא, האדמו“ר ר‘ דוד 225

שפירא, ר‘ טוביה 225
שפירא, ר‘ יעקב הכהן 390

שפירא, ר‘ משה 225
שפירא, ר‘ משה מישל שמואל 350

שפירא, ר‘ משה שמואל 202
שפירא, ר‘ רפאל 353

שפרבר, ר‘ דוד 293
תורגמאן, ר‘ ישראל 381

מפ
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מפתח מקומות הדפוס

אונגוואר 200
אוסטרהא 250

אופיבאך 435
אופן 188

איזמיר 236   
איזנה 165

אמשטרדם 95, 105, 106, 110, 123, 156, 162, 163, 
437 ,436 ,244 ,239 ,238 ,181 ,178 ,170 ,169

אנטוורפן 166, 439
ארם צובא 319

באזל 158, 160, 161
בודפשט 108, 109

בליזורקע 63
ברדיטשוב 189

ברלין 31, 224 , 245,  259, 417
ברסלאו 30, 248

ג‘רבה 191
גלנטה 16
גנווא 157
דובנא 63

דיהרנפורט 241,  246, 415
דרום אמריקה 129
דרום אפריקה 427

האנווא 96
הומבורג  237

המבורג 29 
הרובשוב 65

וילנה 10, 174, 219
וינה  32, 211,  261, 413, 414

וירונה 124
ונציה 103, 104, 111-116, 121, 134, 136, 138-141, 

235 ,232 ,231 ,159 ,155 ,154 ,144-152
ורשה 99, 189, 198, 220, 230, 251

זולצבאך 271
זיטומיר 67, 240

חוסט 90  
טאנג‘יר 192 

טבריה 190
טלז 175

טריאסט 438
טשרנוביץ 70, 71, 205, 226, 242

יאסי 69
ירושלים 98, 174, 185, 190, 193, 194, 206-208, 

431 ,412 ,259 ,254 ,210
כלכתה 199

לובלין 203, 225
לונדון 182, 408, 409, 411, 426

ליוורנו 100, 112, 115, 116, 190, 191, 229, 243, 
 257 ,252

למברג 70, 72-75, 80, 82, 173, 216, 262, 265
מודינה 12

מונקטש 212
מוסקבה 120, 434

מינכן 418,  419, 421
מיץ 258

מנטובה 142
ניו יורק 423

נפולי 132
ס. וואראהל 183

סאטמר 184
סדילקוב 68

סט. לואיס 424
סיגט 89, 90

סלאויטה 247
פאס 264
פולין 35

פטרבורג 131
פיורדא 217, 249, 422

פיעטריקוב 81, 168, 197
פירינצה 13, 435 

פלובדיב 27
פראג 187, 215, 233 

פרנוולד 419-421
פרנקפורט דאודר 97

פרנקפורט דמיין 122, 214
פרשבורג 172

צפת 23
קובנה 33

קופנהגן  164
קוריץ 64, 102

קושטא 195, 256
קיירי 14

קליווא 179, 180
קמברידג‘ 167

קפוסט 63
קרלסרוא 107 
קרקא 82, 234

ריגא 85
שאלוניקי 137, 153, 186, 196, 253, 255 

שונצינו 133:
שנחאי 86, 130

שקלוב 63
תל אביב 93, 204

ואינו  אוספי-ספרים  כולל  אינו  המפתח 
כולל מקומות-דפוס, שהוקדש להם פרק

Aleppo 319
Amsterdam 95, 105, 106, 110, 123, 156, 
162, 163, 169, 170, 178, 181, 238, 239, 244, 
436, 437
Antwerp 166, 439
Bazel 158, 160, 161
Berditchev 189
Berlin 31, 224 , 245,  259, 417 
Bialozorka 63
Breslau 30, 248
Budapest 108,109
Calcutta 199
Cambridge 167
Chernovtsy 70, 71, 205, 226, 242
Chieri 14
Constantinople 195, 256
Copenhagen 164
Cracow 82, 234
Djerba 191
Dubno 63
Dyhernfurt 241,  246, 415
Fernvald 419-421
Fez 264
Firenze 13, 435
Frankfurt am Main 122, 214
Frankfurt An Der Oder 97
Fürth 217, 249,422  
Galanta 16
Geneva 157
Hamburg 29
Hanau 96
Homberg 237
Host 90
Hrubeshov 65
Iaşi 69
Isny 165
Izmir 236
Jerusalem 98, 174, 185, 190, 193, 194, 206-
208, 210, 254, 259, 412, 431 
Karlsruhe 107

Kaunas 33
Kleve 179, 180
Kopys 63 
Koritz 64, 102  
Lemberg 70, 72-75, 80, 82, 173, 216, 262, 
265
Livorno 100, 112, 115, 116, 190, 191, 229, 
243, 252, 257
London 182, 408, 409, 411, 426  
Lublin 203, 225
Mantua 142
Metz 258
Modena 12
Moscow 120,434
Mukachevo 212
Munich 418, 419, 421
Napoli  132
New-York 423
Offen 188
Offenbach 435
Ostrog 250
Peterburg 131
Piotrkow; 81, 168, 197                   
Plovdiv 27      
Poland 35
Prague 187, 215, 233                  
Pressburg 172   
Riga 85     
S. Warahl 183
Safed 23
Salonika 137, 153, 186, 196, 253, 255                                  
Satmar 184 
Shanghai 86, 130        
Sighet 89, 90          
Sklov 63
Slavita 247     
Soncino 133
South Africa 427
South America 129    
St. Louis 424   

Sudilkov 68      
Sulzbach 271   
Tangier 192      
Tel-Aviv 93, 204        
Telz 175   
Tiberias 190    
Trieste 438    
Uzhgorod 200
Venice 103, 104, 111-116, 121, 134, 136, 
138-141, 144-152, 154, 155, 159, 231, 232, 
235 
Verona 124     
Vienna  32, 211, 261, 413, 414   
Vilna  10, 174, 21 
Warsaw  99, 189, 198, 220, 230, 251  
Zitomir 67, 240

Index of Printing Locations:Ind
The index does not include lots with 
books collections and printing locations 
which appears in separate chapters 



טופס הצעת מחיר לפריטים

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

יום שני, 19.12.2011, כ“ג כסלו תשע"ב, 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.
במידה והצעתו המירבית של מגיש ההצעה תהיה זהה להצעה אחרת, יכול 
את  להעלות  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  להורות  ההצעה  מגיש 
הצעתו במדרגה אחת נוספת על ידי סימון העמודה שכותרתה "שובר שוויון".
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים בקטלוג ואני 

מסכים להם.
עמלת הקניה היא 20%.

מכירה מס‘ 19

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".
This bid is in accordance and subjected to the conditions of purchase, 
as detailed at “terms of sale” section.
Buyers Premium: 20%.

Books, Manuscripts, Rabbinical Letters
Monday, 19.12.2011 at 17:00

Full Name

Address

Tel

Email

ID / Passport No.

Signature

Fax Cellular

Date

Auction No. 19

Item No. Name and Description of Item
Max. Offered Price in US$
(not including commission and VAT) Tiebreaker

Phone ParticipationAbsentee BidAbsentee Bidding Form



בנקאית.  בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  בהם  במקרים 

העמלה על המחאות מחוץ לישראל 1.5%. 

שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10

חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות 

תוכל,  "קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים 

בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז  מצידה,  אחריות  ללא 

לפנות  יש  ומשלוח  אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא 

למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח 

וארץ היעד. 

או  אשראי  בכרטיסי  במזומן,  יבוצעו  ל"קדם"  11. תשלומים 

ללא  ייתקבלו  לא  פרטיות  המחאות  הבנק.  לחשבון  בהעברה 

אישור מראש של בית המכירות. 

בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים  12. תשלום 

ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין (שער יציג) של דולר ארה"ב 

המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 

13. כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום 

הצמדה  הפרשי  בתוספת  לחודש   2% של  בשיעור  החייב 

לשער הדולר ארה"ב. 

עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  14. הרוכש 

אדם אחר,מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי מנהל 

מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה 

מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד  שהרוכש 

שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור 

למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, 

ההוצאות  את  המגיע  לסכום  ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב 

שנגרמו.

באשר  מידע  ליתן  בכוח  הקונה  כלפי  אחראית  15. "קדם" 

למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

במעמדה  ניתן  "קדם"  ע“י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר 

וניסיון  מצטבר  מידע  על  ומבוסס  המוכר  מטעם  כשלוחה 

הצגת  במהלך  לבדוק  בכוח  קונה  כל  על  מטעמה.  מומחים 

גודלו,  מצבו,  את  המכירה,  שלפני  במועדים  לקהל  הפריטים 

מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה 

הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב  להשיג  הזכות  נתונה  הזוכה 

למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. 

לגבי  שנמסר  במידע  טעות  נפלה  שאכן  ל"קדם"  ויוכח  היה 

כנגד  ששולם  הסכום  את  הזוכה  לקונה  תשיב "קדם"  הפריט, 

החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא יהיו 

לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה. 

שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 

משבוע  יאוחר  לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים 

בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד 

התחייבויותיו  מלוא  את  הקונה  שהשלים  לאחר  רק  תעשה 

לתשלום. 

או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  17. "קדם" 

יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.  להשתתף  מעוניינים  אינם 

המופיע  מחיר"  הצעת  "טופס  את  המכירה  יום  עד  למלא 

בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר 

ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי 

להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. 

המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 

באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך 

תיאום. 

19. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות 

לעניינים  הנוגע  סכסוך  בכל  והבלעדית  היחידה  השיפוט 

בין  הפריט  למסירת  ו/או  לרכישת  הקשורים  ו/או  הנובעים 

"קדם" לבין הקונה. 

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

פועלת  "קדם")  (להלן  פומביות"  מכירות  בית   - 1. "קדם 

כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

ובו  "הקטלוג")  (להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  2. "קדם" 

מספריהם  למכירה,  המוצעים  הפריטים  היתר,  בין  יפורטו, 

ומחירי הפתיחה שלהם. למען הסר ספק, הנתונים המופיעים 

בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל 

או  מקור  תקופה,  קודמים,  בעלים  יחוס,  תאור,  לגבי  אחריות 

כל נתון אחר. 

מחירי  הינם  הפריטים,  ברשימת  מופיעים  אשר  3. המחירים 

מינימום ואינם מהווים הערכה.

אחראי  שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  4. "קדם" 

מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית וניהולה.

5. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות 

למנהל  בהשתתפותם.  מעוניין  שאינו  מאנשים  במכירה 

לבטל  במכירה,  זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה 

להעמידו  או  מכירתו),  אחרי  (גם  כלשהו  פריט  של  מכירה 

רשאי  כן  הבלעדי.  דעתו  שיקול  עפ"י  וזאת  למכירה  מחדש 

מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות 

הדפסת  לאחר  שנתקבלו  למכירה  המוצע  פריט  לגבי  נתונים 

הקטלוג. 

ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  6. השתתפות 

ממוספרת  בשלטית  המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח  הקונה 

כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה. 

7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. 

הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  8. "מחיר 

תנאים  עפ"י  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  קונה  כהצעת  הנקוב 

אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של 

בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח  הקונה 

אותו  של  לקניינו  יהפוך  למכירה  שהוצג  והפריט  כנתקבלה 

לביצוע  בכפוף  הזוכה"),  "הקונה  (להלן:  ההצעה  מציע  קונה 

בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא 

הפטיש,  למחיר  בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו 

התשלום  העמלה).  (על  מע"מ  בתוספת  בשיעור 20%  עמלה 

שבוע  מתום  יאוחר  ולא  המכירה  בסיום  מיד  יעשה  המלא 

ממועד קבלת הצעת הקונה. 

עמלה.  ללא  בנקאית  בהעברה  או  במזומן  לשלם  9. ניתן 

תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות אשראי של 3%. 

תנאי מכירה



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.
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 20% 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 pur-
chased 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.
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.
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 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.

Terms of Sale
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The viewing will take place at our office
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