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1. ספר תורה של רבי מאיר בעל הנס

ספר תורה מבית המדרש שעל קבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה, [תרנ“א 1891].
דיו על גוויל, כתיבה ספרדית נאה משנות הת“ר. נתון בתיק עץ מחופה בקטיפה, עיטורי נחושת וכסף גזור 

ורקוע [חלקם מוצמדים לעץ בעזרת מסמרים].
למצות  יזכה   [?] יי  זיע“א  הנס  בעל  מאיר  ”רבי  כתובת:  עם  ביד,  ומאוייר  צבוע  נייר  דף  הפנימי  בחלק 
ולמעשים טובים אכיר“א בשנת התרנ“א“. רצועת כסף מרוקע סביב התיק ועליה הכתובת: ”תיק זה וס“ת 
של האשה כזמה בת צאלח עזרא משיח מב“ת [=מנשים באוהל תבורך] הקדישה אותו לכבוד רבי מאיר 

בעל הנס זיע“א תרנ“א“.
בהילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה (ביום י“ד אייר), נהגו להוציא את כל ספרי התורה שבהיכל והיו 
רוקדים עמם בתהלוכה שמחה ומפוארת (שו“ת ויאמר מאיר, ח“ב, סימן נ“ט; אבנים בחומה, עמ‘ 65-66). 
סגולות רבות ידועות על ישועות בזכות צדקה ותפילה הנעשות יחד עם הזכרת שמו של רבי מאיר בעל 
הנס [ומקורן עפ“י המובא בגמרא בשם רבי מאיר עצמו שאמר לשומר בית האסורים ”אלקא דמאיר ענני“ 

ולהנצל, ראה מסכת עבודה זרה יח, א]. 
הקונה יקבל את מסמך האישור על מכירת הספר ע“י האחראים על קבר רבי מאיר בעל הנס.

גובה הקלף: 47 ס“מ. גובה מירבי של התיק: 97 ס“מ. מצב הספר טוב [כשרותו לא נבדקה], הבד הפנימי של התיק 
וכן הקטיפה החיצונית קרועים או שחוקים לגמרי, פגמים ונזקים בעיטורי הכסף והנחושת.

פתיחה: $8000

חפצי קודש וסת“ם
Torah books, Esther Scrolls and Objects

1
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1. Sefer Torah of Rabbi Meir Ba’al Haness

Sefer Torah from the beit midrash adjacent to the grave of Rabbi Meir Ba’al Haness in 

Tiberias, [1891].

Ink on parchment, handsome Sefardi handwriting from the 19th century. In a velvet-

covered wooden holder, ornamented with brass and silver cut and beaten [some are 

attached to the wood with nails].

On the inner side is a hand-illustrated and colored paper, with inscription: “Rabbi 

Meir Ba’al Haness he shall merit doing mitzvot and good deeds, 1891”. A beaten 

silver band around the holder with the inscription: “This holder and sefer Torah be-

longs to the woman Kozmah bat Tzalach Ezra Mashiach who dedicated it in honor 

of Rabbi Meir Ba’al Haness 1891”.

At the Hillula of Rabbi Meir Ba’al Haness in Tiberias (on the 14th of Iyar), the custom 

was to take out all the Torah scrolls from the ark and dance with them in a joyous and 

magnificent parade (responsa VaYomer Meir, Volume 2, Siman 59; Avanim BaChoma, 

pages 65-66). Many segulot of salvations are known in the merit of giving charity and 

prayer with saying the name of Rabbi Meir Ba’al Haness [their source is according to 

the Talmud in the name of Rabbi Meir himself that said to the guard of the prison 

“Eloka D’Meir Aneini” for salvation, see Tractate Avoda Zara 18, 1].

The buyer shall receive the document of authorization of the sale of the scroll by 

those in charge of the grave of Rabbi Meir Ba’al Haness.
Height of parchment: 47cm. Maximum height of holder: 97 cm. Scroll is in good condition 

[its kashrut has not been investigated], the inner fabric of holder and the outer velvet are torn 

or completely worn, damage to silver and copper ornaments. 

Opening Price: $8000 1
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2. ספר תורה על עור גוויל - סוריה, המאה ה-18

ספר תורה על גוויל דק וכהה. [סוריה? המאה ה-18?].
גובה הקלף כ-44 ס“מ. מצב כללי טוב. השלמות ותיקונים בכת“י אחר מאותה תקופה. לא נבדק באופן יסודי.

פתיחה: $2500

3. ספר תורה על גוויל - תורכיה, המאה ה-17/16

ספר תורה על גוויל. [תורכיה? המאה ה-17/16?]
גובה הקלף כ-41 ס“מ. מצב כללי טוב. כתיבת סופר נאה. תיקונים. לא נבדק באופן יסודי.

פתיחה: $3000

2. Torah Scroll – Syria, 18th Century 

Torah Scroll on thin dark parchment. [Syria, 18th century?]. 

Completions and revisions in different handwriting from that period. Not thoroughly 

examined. 
Height of parchment approx. 44cm. General condition good. 

Opening Price: $2500

3. Torah Scroll – Turkey, 16th/17th Century

Torah Scroll on parchment. [Turkey? 16th/17th century?]. 

Fine scribe writing. Revisions. Not thoroughly examined. 
Height of parchment approx. 41cm. General condign good. 

Opening Price: $3000

23
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4. מגילת אסתר על גוויל - איורים 

השלמה  ראשונות  יריעות  שתי  ה-18?],  עתיקה [המאה  סת“ם  כתיבת  חום-בהיר,  גויל  על  אסתר  מגילת 
בכתיבה מאוחרת, על גויל חום בהיר. ביריעות אלו ציורים עממיים, של דמויות שונות מן המגילה, שצוירו 

גם ביריעות המגילה העתיקה.
גובה היריעות 17-19 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. שרוך קלף לקשירה. עמוד עץ מסוגנן, כ-35 ס“מ, פגום 

וחסר.

פתיחה: $400

4. Megillat Esther on Parchment - illustrated 

Megillat Esther on pale brown parchment, ancient scribe writing [18th century?], first 

two sheets completed in more recent writing, on pale brown parchment. These sheets 

contain simple illustrations, of various images from the Megilla, which were also il-

lustrated on the sheets of the ancient Megilla. 
Height of sheets 17-19cm. Good-fair condition, stains and wear. Parchment lace for tying. 

Stylish wooden post, approx. 35cm., damaged and incomplete. 

Opening Price: $400

5. Megillat Esther – 11 Rows

Megillat Esther written on parchment, with fine scribe writing (“Beit Yosef” writing), 

11 rows. [Early 20th century]. 

According to the opinion of the Vilna Ga’on and the Chatam Sofer, the letters of the 

sheet listing the names of “the ten sons of Haman” should be the same size as the rest of 

the Megilla. According to other opinions, the ten sons of Haman should be listed on one 

whole sheet and in large letters. In our generation, meticulously observant people have 

begun to write the entire Megilla on only 11 rows, to comply with all opinions. These 

Megillot are more expensive since they have more sheets than the regular Megillot. It 

is rare to find a Megilla with 11 rows from such an early period of time, [most of the 

Halacha authorities who discuss this disagreement, do not propose this solution of writ-

ing 11 rows. See Mishnah Berurah Siman 691, Sha’ar HaTzion, 16. It is well known that 

the Chazon Ish owned such a Megilla].
Height of parchment 17.5cm. Good-fair condition, faded ink in many letters. Usage stains.

Opening Price: $200

5. מגילת אסתר - י“א שורות

מגילת אסתר, כתובה על קלף, בכתיבת סת“ם נאה (כתב ”בית יוסף“), י“א שורות. [ראשית המאה ה-20]. 
זהה  אותיות  בגודל  המן“  בני  של ”עשרת  העמוד  את  לכתוב  יש  סופר,  והחתם  מווילנא  הגר“א  דעת  לפי 
בדורנו  גדולות.  ובאותיות  שלם  בעמוד  המן  בני  עשרת  את  לכתוב  יש  אחרות  לדעות  המגילה.  לשאר 
התחילו מהדרין ואנשי מעשה לכתוב את כל המגילה רק ב-11 שורות, כדי לצאת ידי כל הדעות. מגילות 
אלו יקרות יותר שכן יש בהן יותר עמודים מהמגילות הרגילות. נדיר למצוא מגילת י“א שורות מתקופה כה 
מוקדמת, [ברוב ספרי הפוסקים שדנו במחלוקת זו, לא הובאה עצה זו של כתיבה ב-11 שורות, ראה משנה 

ברורה סימן תרצ“א, בשער הציון, אות טז. מפורסם כי לחזון איש היתה מגילה כזו].
גובה הקלף 17.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, הדיו סדוק בהרבה אותיות, כתמי שימוש.

פתיחה: $200

45
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6. ”ספרי תורה“ מיניאטוריים
שני ספרי תורה מיניאטוריים, מודפסים על נייר, ומגולגלים על ”עצי חיים“ (מעץ ופלסטיק). [ארה“ב? 

שנות ה-40?].
האחד נתון ב“מעיל“ בד אדום, עם הדפס מגן דוד וכיתוב ”תורת משה“ ו“Torah“. השני נתון ב“מעיל“ 

נייר צבעוני, עם הדפסי מגן דוד ו“כתר תורה“.
שנות  [ארה“ב?  לאנגלית  תרגום  עם  הנהנין)  וברכות  המזון  (ברכת  וברכותיה“  סעודה  ”סדר  • מצורף 

ה-40?]. מודפס על נייר ומגולגל כמגילה על מוט עץ.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

6. Miniature Torah Scrolls 

Two miniature Torah Scrolls, printed on paper and rolled onto “Atzei Chaim” (of 

wood and plastic). [USA? 1940’s?].

One placed within red cloth “mantle” with Star of David and caption “Toraht Moshe” 

and “Torah” printed upon it. Second placed within colorful paper “mantle”, with Star 

of David and “Torah Crown” printed upon it. 

• Includes “Order of Meal and Blessings” (Birkat HaMazon and Birkat HaNehnin) 

with English translation [USA? 1940’s]. Printed upon paper and rolled as a scroll upon 

wooden handle. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

7. ספרונים מודפסים לעליה לתורה – וינה

סט ”ספרונים“ מודפסים לעליה לתורה. [וינה, ראשית המאה העשרים].
כל ”ספרון“ עשוי משני דפים, המודבקים בכריכה קשה. בדף אחד נדפסו ברכות העליה לתורה, ובשני 
מתחת  אדומה  בדיו  קו  סומן  הספרונים  צדקה [בכל  לתרום  ניתן  אליהם  בוינה  מוסדות  רשימת  נדפסה 
לשם אחד המוסדות]. על כריכת כל ספרון הודבקה תוית-נייר ועליה שם העליה [כהן, לוי, שלישי, וכו‘] 

או הכיבוד [”הגבהה“ ו“גלילה“]. הספרונים חולקו קודם הקריאה בתורה בין המיועדים לעלות לתורה.
מצורף לוח קרטון תואם, עליו מודפסים שמות העליות והכיבודים.

11 ספרונים + לוח קרטון, נתונים בקופסה מקורית. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

7. Printed Booklets for Aliya L’Torah – Vienna

A set of printed “booklets” for aliya l’Torah. [Vienna, beginning of 20th century].

Each “booklet” is comprised of two leaves, pasted onto a hard cover. The blessings of 

the aliya l’Torah are printed on one leaf and on the other is a list of the institutes in 

Vienna for contributions to charity [in each booklet a red ink line is drawn under the 

name of one of the institutes]. A paper label is pasted on the cover of each booklet with 

the name of the aliya [cohen, levi, shlishi etc.] or the honor bestowed [hagbaha and 

gelila]. The booklets were distributed before the Torah reading amongst the men who 

were designated to receive an aliya. 

Attached is a matching cardboard sheet on which the names of the aliyot and the 

honors are printed.
11 booklets + a cardboard sheet, in their original box. Overall good condition.

Opening Price: $300

67
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קמיעין ושמירות, דפים בודדים
Amulets, Single Leaves

8. א-ל מלא רחמים – תפילה על קלף – לזכר הרוגי קהילת נעמירוב בשנת ת“ח

א-ל מלא רחמים. קינה ליום כ‘ סיון, על ”הרב הגדול מוהר“ר יחיאל מיכל דק“ק נעמירוב, הגדול שנהרג 
על קידוש השם בשנת ת“ח לפ“ק“ והרוגי גזירות ת“ח ות“ט. [מזרח אירופה, ראשית המאה ה-18?].

בסידור  (נדפסה  א“ב  סדר  על  קינה  פרחוני.  בדגם  קליגרפי  עיטור  האחרון  בעמוד  קלף,  על  כתב-יד 
היעב“ץ).

בגזירות ת“ח ות“ט, נטבחו באכזריות רבה למעלה ממאה אלף יהודים בעיירות דרום-אוקראינה ופולין, 
קהילת  כל  נטבחה   ,(1648) ת“ח  שנת  בסיון  כ‘  ביום  חמלניצקי.  בוגדן  בהנהגת  קוזקים  צבאות  ידי  על 
נעמירוב, כששת אלפים גברים, נשים וילדים, עם רבם הנערץ רבי יחיאל מיכל. יום זה נקבע לדורות כיום 
צום ואמירת קינות שנכתבו במיוחד עבור יום זה. תענית כ‘ בסיון נוהגת עד היום בקרב קהילות מסוימות, 

ולאחרונה חידש האדמו“ר מבעלז מנהג זה כזכר לשואה.
[4] עמ‘. 17 ס“מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $1500

8. El Maleh Rachamim – Prayer on Parchment – In Memory of the 

Martyrs of Nemirov Congregation in 1648

El Maleh Rachamim. Lamentation for 20th of Sivan for “the great Rabbi Yechiel 

Michel of the Nemirov congregation who was martyred in 1648” and for martyrs 

of the 1648 and 1649 Khmelnytsky Uprising. [Eastern Europe, early 18th century?]. 

Manuscript on parchment; last leaf contains calligraphic flower-patterned ornament. 

Lamentation in alphabetical order (printed in the Ya’abetz prayer book). 

During the 1648 and 1649 Khmelnytsky Uprising over one hundred thousand Jews 

from towns of Southern Ukraine and Poland were brutally massacred by the Cossack 

military under the leadership of Bogdan Khmelnytsky. On the 20th of Sivan 1648, 

the entire congregation of Nemirov was massacred, approximately six thousand men, 

women and children together with their esteemed rabbi, Rabbi Yechiel Michel. This 

day was established for generations as a fast day on which lamentations composed 

especially for this day are recited. The fast day of the 20th of Sivan is kept through-

out certain congregations until today and the Belz Rebbe recently reestablished this 

custom in memory of the Holocaust. 
[4] pages. 17cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $1500 8
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9. שיויתי על קלף - ירושלים, תרפ“א

עפ“י  ויחודים  כוונות  קדושים,  שמות  למנצח,  מנורת  עם  שיויתי, 
הקבלה. בחתימת ”הצעיר רחמים דוד. ירושלם, ר“ח אדר ב‘ תרפ“א“ 

.(1921)
גאון  (תרכ“ט-תרצ“ד),  שרים  דוד  רחמים  רבי  הוא:  שהכותב  יתכן 
ומקובל, בעל ”שערי רחמים“, ”שערי דרך החיים“ ועוד. עלה מארם-
רבי  השד“ה  הרב  מפי  קבלה  ולמד  תר“ס,  בשנת  לירושלים  צובה 

שאול דוויך ומפי רבי אברהם עדס-ענתיבי.
22 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים.

פתיחה: $200

9. Shiviti on Parchment – Jerusalem, 1921

Shiviti, with Lamnatze’ach Menorah, Holy Names, inten-

tions and unifications according to Kabbalah. Signed 

“Young Rachamim David, Rosh Chodesh Adar II 1921”. 

The writer is possibly Rabbi Rachamim David Sharim 

(1869-1934), genius and Kabbalist, author of “Sha’arei 

Rachamim”, “Sha’arei Derech HaChaim” and more. 

Immigrated from Aram Tzova to Jerusalem in 1900, 

and studied Kabbalah from Rabbi Shaul Dweck [the 

Sadeh] and Rabbi Avraham Ades-Antebi. 
22cm. Good-fair condition, stains. 

Opening Price: $200

10. דף כת“י מאוייר – עץ חיים היא למחזיקים בה

”עץ חיים“ – דף כתב-יד, עם איור צבעוני של ענף עץ נושא פירות 
ועלים, בתוספת רישום פסוקים מתאימים מספר משלי (ג, טז-יח): 

”עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר...“. 
מעבר לדף רשימה בכת“י [אשכנזי] של ששה סדרי המשנה, שמות 

המסכתות וסכום הפרקים לכל מסכת ולכל סדר.
16X14 ס“מ. מצב טוב. כתמים, קרעים בשוליים.

פתיחה: $200

10. Illustrated Handwritten Leaf - Etz 

Chayim Hi LaMachazikim Ba

“Etz Chayim” – handwritten leaf, with colorful illus-

tration of a tree branch bearing fruit and leaves, with 

listing of appropriate verses from Sefer Mishlei (3, 16-

18): “Etz Chayim Hi LaMachazikim Ba VeTomcheha 

Me’ushar…”. 

On reverse side [Ashkenazi] handwritten list of Shisha 

Sidrei Mishnah, names of tractates and summary of 

chapters of each tractate and each order. 
16X14cm. Good condition. Stains, tears on margins. 

Opening Price: $200

11

9

10
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11. Collection of Leaves for Safeguarding 

and More 

See list in the Hebrew description. 
11 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

11. אוסף דפי שמירות ועוד

• ”שמירה לילד וליולדת“, תונס – 2 עותקים שונים (בדיו אדומה). 
• מנורת ”למנצח“, בהוצאת המקובל רבי ראובן האז מירושלים. • 
• ”מזל טוב  אראד (רומניה).  זיע“א,  שם טוב  שמירה להילד מבעל 
לזכר“ ו“מזל טוב לנקבה“ (מספר עותקים). • שמירה לילד וליולדת, 
פיוטים  שני  רשב“י“,  ”בהמ“ד   • ירושלים.  צוקרמאן.  ר“ש  דפוס 
הפותחים במילים בר יוחאי עם תמונה של קברי רשב“י ורבי יוחנן 
הסנדלר. ירושלים תרמ“ט 1889. (עותק פגום עם קרע גדול בחלקו 

העליון). • תפלת ”א-ל מלך“ ו“סדר תשליך“, פרנקפורט דמיין.
11 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

12. Shnot Chaim – Talisman Stamped by 

Kabbalist Rabbi Chaim Pinto

“Shnot Chaim, talisman for success in business endeav-

ors, grace and benevolence and protection against Evil 

Eye and any harm”. 

Printed talisman by Kabbalist Rabbi Moshe Pinto. 

Contains several lines of blessing in handwriting and 

signature of his son, Kabbalist Rabbi Chaim Pinto 

[Rabbi of Ashdod and Kiryat Malachi and chairman 

of “Shuva Yisrael” institutions established by his son, 

Kabbalist Rabbi Yoshiyahu Pinto]. 
20cm. Very good condition. 

Opening Price: $400

12. שנות חיים – קמיע בחתימת המקובל רבי חיים פינטו

הרע  מעין  ושמירה  ולחסד  ולחן  ומתן  למשא  קמיע  חיים,  ”שנות 
ומשידין ומכל דבר רע“. 

קמיע מודפס מאת המקובל רבי משה פינטו. עם מספר שורות ברכה 
בכת“י וחתימת בנו המקובל רבי חיים פינטו [רבה של אשדוד וקרית 
רבי  המקובל  בנו  שהקים  ישראל“  ”שובה  מוסדות  ונשיא  מלאכי 

יאשיהו פינטו].
20 ס“מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $400

13. כרוז צבעוני – חנוכה – מצרים

קהיר- מודפס.  צבעוני  כרוז   – חנוכה“  ברכות  הגאולה  ”שנת 
אלכסנדריה [שנות הארבעים?].

במרכז הדף ציור משה רבנו עם לוחות-הברית, מימין ומשמאל סדר 
הדלקת נר חנוכה בעברית וצרפתית.

27X36.5 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול ובלאי, שיקום בדבק-נייר 
בצדו האחורי של הדף.

פתיחה: $200

13. Colorful Proclamation – Chanukah 

– Egypt 

“Year of Redemption – Chanukah Blessings” – Colorful 

printed proclamation. Cairo – Alexandria [1940’s?]. 

At center, illustration of Moshe Rabbeinu with tablets 

of the Ten Commandments, on right and left order of 

lighting of Chanukah candles in Hebrew and French. 
27X36.5cm. Fair condition. Stains, folding marks and 

wear, scotch tape restoration on reverse side of leaf. 

Opening Price: $200

1213
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14. תפילות וברכות לנשיא מצרים ג‘אמל עבד אל נאצר – 

דפים מהקהילה היהודית בקהיר, 1962 
ארבעה מסמכים רשמיים של הרבנות הראשית במצרים, מודפסים 

וחתומים בחותמות וחתימות. קהיר, [1962].
עם  כתיבה,  במכונת  מודפס  ההיכל“,  פתיחת  לעת  ”תפלה  דף   •
המאוחדת“  הערבית  ו“הרפובליקה  מצרים  נשיא  לשלום  תפילה 
(רע“ם, שבישראל כונתה ”קע“ם“): ”רבון העולמים השקיפה ממעון 
המאוחדת...  הערבית  הרפובליקה  את  לברך  השמים  מן  קדשך 

ולרומם למעלה למעלה את הנשיא גמאל – עבד נאצר...“.
• שני מסמכים מודפסים, בשפה הערבית – בדף אחד: תרגום התפילה 
להצלחת הנשיא נאצר והרפובליקה הערבית המאוחדת. בדף השני: 
איחולי שנה טובה לרגל ראש השנה ויום כיפור, בקשה מבני הקהילה 

להקפיד על מנהגי החגים ולשמור על קדושת בית הכנסת. 
• דף מודפס במכונת כתיבה, בשפה הצרפתית – איחולי שנה טובה, 
ובקשה מבני הקהילה לשמור על קדושת בית הכנסת, ולבדוק את 

חותמות ההכשר על הבשר. 
4 דף, 26-28 ס“מ. מצב בינוני, סימני קיפול וקרעים.

פתיחה: $200

15. אוסף כרוזים ודברי דפוס

אוסף מגוון של מודעות וכרוזים, דפים מודפסים וקונטרסים. ירוש־
לים, שנות התר“ע-תשל“ג.

כנסיות,  ובתי  צדקה  עניני  היהדות,  וחיזוק  הלכה  בעניני  מודעות 
עניני פולמוס הרב קוק ופולמוס השחיטה, שערוריית ה“ממזרים“, 

איסור ה“בחירות“ ומגוון נושאים נוספים.
למעלה מ-40 פריטים, דפים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

14. Prayers and Blessings for the President 

of Egypt Gammel Abdel Nasser – Leaves 

from the Jewish Community in Cairo, 1962

Four official documents of the Chief Rabbinate in 

Egypt, printed signed and stamped. Cairo [1962].

• Leaf of “Prayer when opening the ark”, Typewritten, 

with a prayer for the president of Egypt and “The United 

Arab Republic”: “Master of the Universe, look down 

from your holy place from the heavens and bless the 

United Arab Republic… raise higher and higher the 

president Gammel Abdel Nasser…”.

• Two printed documents, in Arabic – on one leaf: A 

translation of the prayer for the success of President 

Nasser and the United Arab Republic. On the other leaf: 

New Year wishes for Rosh Hashana and Yom Kippur, a 

request from the community members to take care to 

keep the festival customs and guard the holiness of the 

synagogue. 

• A typewritten leaf, in French – New Year wishes, and 

a request from the community members to guard the 

holiness of the synagogue and to check the hechsher 

stamps on the meat.
4 leaves, 26-28cm. Fair condition, folding marks and tears. 

Opening Price: $200

15. Collection of Proclamations and 

Printed Material

Varied collection of notices and proclamations, printed 

leaves and pamphlets. Jerusalem, 1890-1973.

Notices on matters of Jewish law and reinforcement of 

Judaism, charity and synagogues, matters of polemic 

concerning Rabbi Kook and the shechita polemic, the 

“Mamzerim” scandal, prohibition to vote and a variety 

of other topics.
Over 40 items, leaves and pamphlets. Varied size and 

condition.

Opening Price: $250

16. תפלה לשעת החלי-רע – גרמניה

”תפלה לומר בכל יום אחר ש“ע [=שמונה עשרה] בשעת החִלי הרע“. 
[שוורין - גרמניה, המאה ה-19].

ובעמודה  בעברית,  תפילה  נוסח  השמאלית  בעמודה  מודפס.  דף 
הימנית נוסח בשפה הגרמנית. 

דף, [2] עמ‘. 21X31 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. נחתך לרחבו 

(בין שתי העמודות).

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $400

16. Prayer For “Choley-ra “– Germany 

“Prayer to be recited daily after Shmoneh Esreh prayer 

during cholera epidemic”. [Schwerin – Germany, 19th 

century]. 

Printed leaf. Left column contains version of prayer in 

Hebrew and right column contains version of prayer in 

German. 
Leaf, [2] pages. 21X31cm. Fair condition. Stains, wear and 

tear. Cut along width (between the two columns). 

Bibliographically unknown. 

Opening Price: $400

14

15
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17. פוגרום ביאסי, תרצ“ב – כרוז מודפס

ועד  מטעם  מודפס  כרוז  ומספד“,  ובכי  וצום  ליהודים  גדול  ”אבל 
שנערך  פוגרום  בעקבות  (רומניה)  ביאסי  הקהילה  והנהלת  הרבנים 

באחד מבתי הכנסת בעיר. יאסי (רומניה), תרצ“ב [1932]. 
עברית, יידיש ורומנית, בשלוש עמודות זו לצד זו. ”בליל ט“ז אדר-
כל  הרסו  ’טאפיצירער‘  הכנסת  לבית  בריונים  פרצו  תרצ“ב...  שני 
אשר נמצא שם וכל ספרי התורה... שורפו ורומסו בראש חוצות...“.
33X47 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול וקרעים. רישומים וחותמת.

פתיחה: $200

17. Pogrom in Iasi, 1932 – Printed 

Proclamation 

“Great mourning among the Jews, and fasting, and 

weeping, and wailing”, printed proclamation on behalf of 

Committee of Rabbis and management of community of 

Iasi (Romania) following a pogrom which took place in 

one of the synagogues of the city. Iasi (Romaia), [1932.]. 

Hebrew, Yiddish and Romanian, in three columns. “Eve 

of 16th of Adar II 1932… hooligans broke into the 

‘Tapitzerer’ Synagogue, destroyed all that was there 

and all the Torah Scrolls… were publicly burnt and 

trampled upon …”.
33X47cm. Fair condition. Stains. Folding marks and tears. 

Notations and ink-stamp. 

Opening Price: $200

18. Prayer For Victory of Troops of 

Romanian Army – Printed Proclamation – 

World War I 

“Prayer for victory of our troops, troops of Romanian 

army, on the battlefield”. Printed proclamation. 

[Romania, World War I]. 

Hebrew and Romanian on two parallel columns. Prayer 

for success of Romanian military during the War and 

for welfare of Caesar Ferdinand I, king of Romania, and 

his family. Margins of leaf: “Recite this prayer twice a 

week on Monday and Thursday as well as on Shabbat, 

High Holy Days and Festivals, following the reading 

of the Torah”. 
48X55cm. Fair condition. Folding marks, many notations 

on reverse side of proclamation. 

Opening Price: $200

 – מודפס  כרוז   – רומניה  חיל  צבאות  נצחון  בעד  תפלה   .18

מלחמת העולם הראשונה
שדה  על  רומניה,  חיל  צבאות  צבאותינו,  נצחון  בעד  ”תפלה 

המלחמה“. כרוז מודפס. [רומניה, מלחמת העולם הראשונה].
צבא  להצלחת  תפלה  מקבילות.  עמודות  בשתי  ורומנית  עברית 
רומניה  מלך  הראשון  פרדיננד  הקיסר  ולשלום  במלחמה  רומניה 
שבוע  בכל  פעמים  זו  תפלה  ”להתפלל  העמוד:  בשולי  ומשפחתו. 
ביום ב‘ וביום ה‘ וכן ביום שבת קודש בימים נוראים ובימים טובים 

אחר קריאת התורה“.
השני  צדו  פני  על  רבים  רישומים  קיפול,  סימני  בינוני.  מצב  ס“מ.   48X55

של הכרוז.

פתיחה: $200

19. הרב גורן – חתימות

שלושה פריטי נייר עם חתימות של הרב שלמה גורן – הרב הצבאי 
הראשי והרב הראשי לישראל. 

מעטפה רשמית של הכנסת ועליה חתימת הרב גורן. • מעטפת ”יום 
ההופעה“ של בולי ”מועדים לשמחה“ תשל“ב, עם הברכה ”גמח“ט“ 
בכתב ידו וחתימתו של הרב גורן. לצדה חתימת הרב עובדיה יוסף. 
בסיון  בתל-אביב,  ראשי  לרב  גורן  הרב  להכתרת  רשמית  הזמנה   •
תשל“א. בגב ההזמנה מספר חתימות של אישי ציבור ופוליטיקאים.

שלושה פריטים. גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $250

16

17

18

19
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20. אוסף חתימות – רבנים ואישי-ציבור, ציונות דתית

חתימות  ועליהם  וחוברות)  מעטפות  (הזמנות,  נייר  פריטי  אוסף 
רבנים ואישי-ציבור ישראליים.

(שתי  יוסף  עובדיה  הרב  קוק,  הכהן  יהודה  צבי  הרב  החותמים:  בין 
פירון,  מרדכי  הרב  פישמן-מיימון,  הרב  גורן,  שלמה  הרב  חתימות), 

הרב נריה, ומספר חברי כנסת.
חמשה פריטים. גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $250
21. אוסף כרוזים ודפים מודפסים ביידיש

כרוזים ודפים מודפסים ביידיש: • ”צו די ראדאמער יודען!“ (ליהודי 
ראדום) – כרוז בענייני כשרות מאת ועד הכשרות המקומי. ראדום, 
לקראת  בפולין“  הרבנים  ”אגודת  מטעם  כרוז   •  .[1928] תרפ“ח 
רבי  האגודה,  סגן-נשיא  [בדפוס]  חתום  הפולני.  לסיים  הבחירות 
און  תורה  ”מתן   •  .[1935] תרצ“ה  וורשא,  קאנאל.  מאיר  יצחק 
קריאה  בווילנא.  הישיבות“  ”ועד  מטעם  כרוז  התורה“–  החזקת 
לתרום להחזקת תורה לכבוד חג השבועות. ווילנא, תרפ“ח [1928]. 
• ”באריכט פאר 3 חודשים“– דו“ח מודפס של ארגון ”מענגי שבת“. 
די  פון  ”פרעזידיום  מטעם  כרוז   •  .1937 [תרצ“ז-תרצ“ח]  ווילנא, 
לדף  (מעבר  [למברג]  מזרח-גאליציען“.  אין  ווירטשאפטס-גרופען 

תרגום הכרוז לפולנית). 
סה“כ 5 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

20. Collection of Signatures – Rabbis and 

Public Personalities, Religious Zionism 

Collection of paper items (invitations, envelopes and 

booklets) with signatures of Rabbis and Israeli public 

personalities. 

Includes signatures of: Rabbi Tzvi Yehuda HaCohen 

Kook, Rabbi Ovadia Yosef (two signatures), Rabbi 

Shlomo Goren, Rabbi Fishman-Maimon, Rabbi 

Mordechai Piron, Rabbi Neria, and several Knesset 

[Israel’s parliament] members. 
Five items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

21. Collection of Printed Leaves and 

Proclamations in Yiddish 

Printed leaves and proclamations in Yiddish: • “Tzu Di 

Radomer Yuden!” (To Jews of Radom) – Proclamation 

related to matters of Kashrut by the local Kashrut com-

mittee. Radom, [1928]. • Proclamation on behalf of 

Association of Rabbis of Poland in honor of elections 

for the Polish Seim. Signed: [in print] Vice-President 

of Association, Rabbi Yitzchak Meir Kanal. Warsaw, 

[1935]. • “Matan Torah Un Hachzakat HaTorah” – 

Proclamation on behalf of “Va’ad HaYeshivot” [Yeshiva 

Committee] in Vilna. Appeal for donation in support 

of Torah learning in honor of holiday of Shavu’ot. Vilna 

[1928]. • “Baricht Far 3 Months” – Printed report 

of ” Me’angei Shabbat “Association. Vilna, 1937. • 

Proclamation on behalf of “Presidium Fun Di Virtshapts-

Grufen in Eastern-Galicia”. [Lemberg] (reverse side con-

tains translation of proclamation into Polish). 
Total of 5 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

19. Rabbi Goren – Signatures 

Three paper items with signatures of Rabbi Shlomo 

Goren – Chief Military Rabbi and Chief Rabbi of Israel.

Official envelope of Knesset [Israel’s parliament] with 

signature of Rabbi Goren. • Envelope of “appearance 

Day” of “Philatelic Service” with greeting “may you be 

signed and sealed in the book of life” in handwriting 

and signature of Rabbi Goren. Beside it Signature of 

Rabbi Ovadia Yosef. • Formal invitation for coronation 

of Rabbi Goren as Chief Rabbi of Tel- Aviv, Sivan 1971. 

Back of invitation contains several signatures of pubic 

personalities and politicians. 
Three items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250
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כתובות ועניני נישואין
(ראה עוד בפרקים: יהדות איטליה, יהדות תימן, יהדות אמריקה, דפוסי המזרח)

Ketubot and Marriage Documents

23. שתי כתובות - מצרים / פרס

(פרס),  המדאן  עדים.  שלשה  חתימות  יד,  בכתב  ומילוי  ביד  מצויירים  צבעוניים  עיטורים  עם  כתובה   •
[תרנ“ז? 1897].

44.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וכתמי מים.

נדפס  מילוי.  ללא  (מצרים).  הנילוס  על  היושבת  טנטא  לעיר  וכחולה.  זהובה  בדיו  מודפסת  כתובה   •
באלכסנדריה, תר“ע בערך 1910. 

41.5 ס“מ. מצב טוב, כתמי חלודה.

פתיחה: $200

22. שלש כתובות מצויירות ביד – טהרן, תר“פ 1920

שלשה שטרי כתובה, כתובים בקונטרסים של מספר דפים, עם מסגרות צבעוניות ומצוירות ביד. טהרן, 
תר“פ (1920). חתימות עדים ורבנים בכל אחת מהן.

3 קונטרסי כתובות, כל כתובה בין 4 ל-8 עמ‘. גודל ממוצע 24.5 ס“מ. מצב משתנה, טוב עד בינוני. באחת הכתובות 
חסר עמוד ראשון עם הפתיחה והתאריך.

פתיחה: $700

22. Three Hand-illustrated Ketubot – Teheran, 1920

Three ketubot, written on pamphlets of several leaves, with colored and hand-illustrated 

frames. Teheran, 1920. Signatures of witnesses and rabbis on each of them.
3 ketubot in pamphlet form, each one between 4-8 pages. Average size 24.5cm. Varied 

condition, good to fair. One if the ketubot is missing the first page with the introduction 

and date.

Opening Price: $700

23. Two Ketubot – Egypt / Persia 

• Ketubah with hand-crafted colorful illustrated ornaments; filled in in handwriting; 

contains signatures of three witnesses. Hamadan (Persia), [1897?].
44.5cm. Good-fair condition. Folding marks and water stains. 

• Ketubah printed in gold and blue ink. For city of Tanta situated on the Nile (Egypt). 

Not filled in. Printed in Alexandria, c.1910.
41.5cm. Good condition, foxing. 

Opening Price: $200
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24. הקדשה לחתונה מצויירת על ִמגֶזֶרת קלף - פרנקפורט-

דמיין 1763
”מזל טוב - גד גדי וסינוק... אז ישמע בהרי יהודא קול ששון וקול 
שמחה קול חתן וקול כלה“, הקדשה מפוארת ומצויירת על ִמגֶזֶרת 
קלף פרחונית, למתנת ”דורון דרשה“ מבני בית המדרש ”דקלויס של 
הגאון אב“ד מוהר“ר משה ק“ן זצ“ל“, לחתונת ה“גבאי דהויך-שילד, 
החבר ר‘ יהודא ליב בן התורני ר‘ אהרן שייאר“. [פרנקפורט-דמיין], 

אלול תקכ“ג (1763).
(תצ“ג- שייאר  אהרן  ב“ר  ליב  יהודה  רבי  הגאון  הוא  הנ“ל  החתן 
תקפ“א), אב“ד דיסלדורף משנת תק“מ בערך, מגדולי חכמי אשכנז 
בדורו, (ראה אודותיו: דרשות חתם סופר, ב‘ עמ‘ תכ“ג-תכד). לזכרו 
קארלבורג  ליב  יהודה  לרבי  יבבות“,  ”שלש  הספד  קונטרס  נדפס 

(מגנצא 1886).
גודל מירבי 11X17 ס“מ. מצב בינוני, הכיתוב בדיו דהוי וקשה לקריאה.

פתיחה: $200

24. Illustrated Inscription For Wedding 

on Stenciled Cutout of Parchment – 

Frankfurt Am Main, 1763 

“Mazal Tov… Kol Sason V’Kol Simcha Kol Chatan 

V’Kol Kala”, magnificent inscription illustrated on 

flowered stenciled cutout of parchment. Given as a gift 

from members of the Beit Midrash “Klois of Rabbi 

Moshe Ken”, in honor of wedding of “member Rabbi 

Yehuda Leib son of Rabbi Aharon Scheier. [Frankfurt 

am Main].Elul (1763).

The abovementioned groom is the Ga’on Rabbi Yehuda 

Leib son of Rabbi Aharon Scheier (1733-1821), Av Beit 

Din of Düsseldorf from c.1780, among great scholars of 

Ashkenaz during his generation, (for additional informa-

tion related to him see: Homilies of the Chatam Sofer II, 

pp. 423-424). A eulogy pamphlet “Shalosh yevavot”, was 

printed in his memory by Rabbi Yehuda Leib Carlsberg 

(Mainz 1886). 
Maximal size: 17X11cm. Fair condition, difficult to read 

due to faded ink. 

Opening Price: $200

25. אישור לנישואין, אוריך (גרמניה), תקס“ו

יר“ה“  המיוחס  המלך  ”אדונינו  חוקי  עפ“י  לנישואין  רשות  אישור 
[בתקופת גזירת הנישואין], אויריך (גרמניה), תקס“ו 1806.

מוהר“ר  ופו“מ  בהגאב“ד  ”אייזל  רבי  העיר,  רב  של  וחתימתו  בכת“י 
אשטפרי־ ומדינת  הנ“ל  פק“ק  החונה  זצ“ל  אופנהיי[מער]  אברהם 

שלנד יע“א“.
11.5X19 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, סימני קיפול ובלאי.

פתיחה: $400

25. Marriage Authorization, Aurich 

(Germany), 1806

Authorization for marriage permit according to the laws 

of “Our King of distinguished lineage, His Majesty” 

[during the marriage decree], Aurich (Germany), 1806.

Handwritten and signed by the city rabbi, Rabbi “Eisel 

son of Rabbi Avraham Oppenhei[mer] here in the 

state of Ostfriesland”. 
19X11.5cm. Good-fair condition, stains, folding and wear 

marks.

Opening Price: $400

26. שטר תנאים - פאפא, תקצ“ג

יוסף  ב“ר  שמואל  החתן  לאירוסי  ראשונים“  ”תנאים  כת“י,  שטר 
מפאפע.  שיממעל  חיים  ב“ר  בריינדל  לכלה  מקינסוואגען  היימאן 

פאפא (הונגריה), תשרי תקצ“ג (1832). עברית ויידיש.
34.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קפלים, פגיעות בשולי הדף.

פתיחה: $200

26. Engagement Document – Pápa, 1832 

Handwritten document, “Tna’im Rishonim” [preliminary 

stipulations] upon engagement of groom Shmuel son of 

Rabbi Yosef Hyman of Kinswagen and bride Breindel 

daughter of Rabbi Chaim Schimmel of Pápa (Hungary). 

Tishrei 1832. Hebrew and Yiddish. 
34.5cm. Good-fair condition, creases, damage on leaf 

margins. 

Opening Price: $200
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28. One Hundred Rabbis Permit – 

Collection of Printed Letters 

Collection of printed letters, petition to be granted 

“Heiter Me’ah Rabbanim” [one hundred rabbis 

permit]: • Letter by Beit Din of Munkacs congrega-

tion, with letter by rabbi of city, Rebbe Rabbi Chaim 

Elazar Shapiro, Kislev (1932). • Letter by Rabbi 

Pinchas Adler Av Beit Din of Radovanka [author 

of “Pnei Chesed”, among rabbis of Rebbe author of 

“Shomer Emunim”] with letter by Rabbi Shmuel Engel 

Av Beit Din of Radomishl. Ungvar, (1923). • Letter by 

Rabbi Mordechai Farhand Chief Av Beit Din of Nitra, 

along with letter by rabbi of city, Rabbi Shmuel David 

Ungar. Nitra, (1939). 
3 folio size leaves printed on both sides, varying 

conditions. 

Opening Price: $200

28. היתר מאה רבנים - אוסף מכתבים מודפסים

 • רבנים“:  מאה  ”היתר  לקבלת  פניות  מודפסים,  מכתבים  אוסף 
מכתב בית הדין של קהלת מונקאטש, עם מכתב רב העיר האדמו“ר 
רבי חיים אלעזר שפירא, כסלו תרצ“ג (1932). • מכתב רבי פנחס 
האדמו“ר  של  מרבותיו  חסד“,  ”פני  [בעל  ראדוואנקא  אב“ד  אדלר 
בעל ”שומר אמונים“] עם מכתב רבי שמואל ענגיל אב“ד ראדמיש־
לא. אונגוואר, תרפ“ג (1923). • מכתב רבי מרדכי פארהאנד ראש 
בי“ד נייטרא, עם מכתב רב העיר רבי שמואל דוד אונגאר. נייטרא, 

תרצ“ט (1939).
3 דפים בגודל פוליו, מודפסים משני צידיהם, מצב משתנה.

פתיחה: $200
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27. תעודת נישואין – שנחאי, 1938

מטעם  רשמית  נישואין  תעודת   -  Certificate of Marriage
”הקהילה העברית האשכנזית דשנגהאי“. שנחאי, [תרצ“ח] 1938.

שנערכו   ,Dolly E. Loseff-ו  Mendel J. Berkovith לנישואי 
בבית הכנסת ”בית אהרן“ על ידי רבי מאיר אשכנזי אב“ד שנחאי. עם 

חתימות הרב, הנשיא ומזכיר הקהילה, וחותמת הקהילה.
21.5X25 ס“מ. מצב בינוני, סימני קיפול וקרעים.

פתיחה: $200

27. Marriage Certificate – Shanghai, 1938

Certificate of Marriage – official marriage certificate 

on behalf of “Hebrew Ashkenazi Congregation of 

Shanghai”. Shanghai, 1938.

Upon marriage of Mendel J. Berkovith and Dolly E. 

Loseff, which took place in “Beit Aharon” Synagogue 

by Rabbi Meir Ashkenazi Av Beit Din of Shanghai. 

Contains signatures of rabbi, president and secretary of 

congregation, including stamp of congregation. 
21.5X25cm. Fair condition, folding marks and tears. 

Opening Price: $200

”חרם דרבינו גרשום“ - הוא תקנת האיסור שתקנו רבני אשכנז לפני כאלף שנה, לאסור על האיש לשאת אשה שניה בחיי 
אשתו. תקנה נוספת תיקן רגמ“ה (רבינו גרשום מאור הגולה) שלא לגרש אשה בנתינת גט בעל-כורחה.

ב“מורדת“  או  גט,  לקבלת  ִשיָרה  כְּ ואינה  ש“נשתטתה“  [כגון  שונות  מסיבות  גט  לקבל  יכולה  אינה  שהאשה  במקרה 
שמעגנת את בעלה ואינה מוכנה לקבל גט או לשוב לשלום-בית]. התיר רבינו גרשום את ה“חרם“ רק עפ“י השלשת גט 
ו“היתר מאה רבנים“ - הסכמת מאה רבנים ממספר מדינות. [היתר זה רק מתיר את האיסור לשאת אשה שניה, אבל אין 
שום היתר לגרש בעל-כורחה]. לצורך כך רבני בית-הדין המתיר כותבים תשובה עם הסיבות ההלכתיות להיתר, ושולחים 

את מכתבם לרבנים נוספים כדי שיצטרפו להיתר.
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29. ארבע הזמנות אדמו“רי גור

מרבי  הזמנות  שתי   • גור:  אדמו“רי  במשפחות  לנישואין  הזמנות 
אלטר,  מרדכי  אברהם  רבי  האדמו“ר  וחותנו  לוין  הכהן  מאיר  יצחק 
מהשנים תש“ז-תש“ח (1947). • הזמנה לנישואי בן רבי חיים אלעזר 
לנישואי  הזמנה   •  .(1947) תש“ז  אלול  מפביאניץ],  הרב  [בן  אלטר 
רבי שאול אלטר [ראש ישיבת שפת אמת שליט“א], בן האדמו“ר רבי 

פנחס מנחם, סיון תשל“ז (1977).
4 הזמנות, גודל ומצב משתנים, מצבים טובים.

פתיחה: $220

30. ארבע הזמנות אדמו“רים

פרידמן  יעקב  אברהם  רבי  מסדיגורה  האדמו“ר  לנישואי  הזמנה   •
האדמו“ר  לנישואי  הזמנה   •  .1953 תשי“ג  אב  אביב,  תל  שליט“א, 
מביאלה-לוגאנו, רבי בצלאל שמחה מנחם בן-ציון רבינוביץ שליט“א, 
בבית  לנישואין  הזמנה   •  .(1958) תשי“ח  שבט  אנגליה,  סונדרלנד, 
אדמו“רי מודזיץ, תל-אביב, אלול תשל“ו (1976). • הזמנה לנישואי 
סיון  ארה“ב,  יוניאן-סיטי,  מצאנז-קלויזנבורג,  האדמו“ר  של  בתו 

תשל“ח (1978).
4 הזמנות, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

29. Four Invitations of Rebbes of Ger 

Wedding invitations of relatives of Rebbes of Ger: • Two 

invitations by Rabbi Yitzchak Meir HaCohen Levin and 

his father-in-law Rebbe Rabbi Avraham Mordechai 

Alter, (1947). • Invitation to wedding of son of Rabbi 

Chaim Eliezer Alter [son of Rabbi of Pavianich], Elul 

1947. • Invitation to wedding of Rabbi Shaul Alter 

[Rosh Yeshiva of Sfat Emet Yeshiva], son of Rebbe Rabbi 

Pinchas Menachem, Sivan 1977. 
4 invitations, various sizes and conditions; good condition. 

Opening Price: $220

30. Four Invitations of Rebbes 

• Invitation to wedding of Rebbe of Sadigura Rabbi 

Avraham Ya’akov Friedman, Tel Aviv, Av 1953. • 

Invitation to wedding of Rebbe of Biala-Lugano, Rabbi 

Betzalal Simcha Menachem Ben-Zion Rabinowitz, 

Sunderland, England, Shvat 1958. • Invitation to 

wedding of Rebbes of Modzitz, Tel Aviv, Elul 1976. • 

Invitation to wedding of daughter of Rebbe of Sanz- 

Klausenburg, Union City, USA, Sivan 1978. 
4 invitations, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

31. אוסף הזמנות אדמו“רים

תש“א  ירושלים,  טברסקי,  זוסיא  משולם  רבי  לנישואי  הזמנה   •
של  בנו  תרע“ז-תשמ“ח,  בני-ברק,  מטשרנוביל  - [האדמו“ר   (1941)
רבי  של  ונכדו  ממוזיר-לויאב  האדמו“ר  טברסקי  יצחק  חיים  רבי 
יצחק ישעיה הלברשטאם מטשחויב בנו של ה“דברי חיים“ מצאנז]. 
האדמו“ר  [רבינוביץ,  לייב  יהודה  משה  רבי  לנישואי  הזמנה   •
דוד  רבי  לנישואי  הזמנה   •  (1962) תשב“ך  שליט“א],  ממונקאטש 
תשל“ב  שליט“א],  מרחמסטריווקא-ירושלים  [האדמו“ר  טברסקי 
(1972). • הזמנות לשמחות בבתי משפחות אדמו“רי זוויעל, לעלוב, 

רחמסטריווקא, תולדות אהרן ועוד.
11 הזמנות, גודל ומצב משתנים, מצבים טובים.

פתיחה: $300
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31. Collection of Invitations of Rebbes 

• Invitation to marriage of Rabbi Meshulam Zusha 

Twerski, Jerusalem, (1941) – [Rebbe of Chernobyl 

Bnei Brak, 1917-1988, son of Rabbi Chaim Yitzchak 

Twerski Rebbe of Mozir-Loiav and grandson of Rabbi 

Yitzchak Yishaya Halberstam of Tshochov son of the” 

Divrei Chaim” of Sanz]. • Invitation to marriage of 

Rabbi Moshe Yehudah Leib [Rabinowitz, Rebbe of 

Munkacz], (1962). • Invitation to marriage of Rabbi 

David Twerski [Rebbe of Rachmastrivka-Jerusalem], 

(1972). • Invitations to family celebrations of Rebbes of 

Zvhil, Lelov, Rachmastrivka, Toldot Aharon and others. 
11 invitations, various sizes and conditions, good 

conditions. 

Opening Price: $300

32. הזמנה בכת“י לחתונת רבי רפאל סולובייציק

של  בנו  הלוי...  יהושע  רפאל  ברוך  ”רבי  לחתונת  בכת“י  הזמנה 
הגה“ח רשכבה“ג מרן יצחק זאב הלוי שליט“א סאלאוויציק גאב“ד 
רבי  חותנו  מאת   (1957) תשי“ז  א‘  באדר  בתל-אביב  דבריסק“, 

”יששכר דוב פרנקל וזוגתו“. מעבר לדף רישום כתובת בחו“ל. 
13.5X20.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: $250

32. Handwritten Invitation to Wedding of 

Rabbi Raphael Soloveichik 

Handwritten invitation to wedding of “Rabbi Baruch 

Raphael Yehoshua HaLevi… son of esteemed rabbi of the 

entire Diaspora Rabbi Yitzchak Ze’ev HaLevi Soloveichik 

Av Beit Din of Brisk”, in Tel Aviv on Adar I (1957) by 

his father-in-law Rabbi “Yissaschar Dov Frankel and his 

spouse”. Reverse side contains address abroad.
13.5X20.5cm. Good-fair condition, creases and folding 

marks. 

Opening Price: $250

33. אוסף הזמנות ושטרי כתובה ותנאים

גלויית   • ותנאים:  כתובה  ושטרי  נישואין  לשמחות  הזמנות  אוסף 
דואר מודפסת עם נוסח הזמנה לחתונה, מיועדת למילוי בכת“י של 
 .(c1920) שמות החתן והכלה ומקום ותאריך וכו‘. וינה, שנות התר“פ
בדיו  (מודפסת  שפירא,  פיגא  עם  בראנד  אהרן  לנישואי  הזמנה   •
זהובה), ירושלים, תפא“ר (1921). • הזמנה לנישואי יצחק קראזער 
עם שרה יודלביץ, (מודפסת בדיו כחולה), ירושלים, תרפ“ד (1924). 
השביעי  יום  לשמחת  ניסים,  יצחק  רבי  הראשי  מהרב  הזמנה   •
לנישואיו של בנו מאיר בניהו ”באסרו חג שבועות תי“ו שי“ן למ“ד 
מודפס,  כתובה  שטר   • הזמנות.  ועוד   •  (1974 (תשל“ד  דלי“ת“ 
”בהשגחת דומ“ץ פה סאטמאר“. • שטר תנאים מודפס (בדיו שחורה 
ואדומה), לודז‘-טשענסטחוב. • ”כתובה דאירכסא“, שנדפסה לאחר 

השואה. חותמות רבי אלי‘ בלייכער ראב“ד קאלוב.
8 הזמנות, ו-3 שטרי כתובות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

33. Collection of Invitations, Ketubot and 

Engagement Documents 

Collection of invitations to wedding celebrations, 

Ketubot and engagement documents. 

See list in the Hebrew description.
8 invitations and 3 Ketubot. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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ירושלים וצפת - דפוסי ארץ ישראל, כרוזים ומסמכים
Books and documents printed in Jerusalem and Safed

34. ספר ויקרא עם פירושי החיד“א – צפת, תקצ“ג

ושפתי  הטורים  בעל  רש“י,  פירוש  ההפטרות,  עם  תורה,  חומשי  חמשה  מן  שלישי  חלק  ויקרא,  ספר 
חכמים, ועם פירושי החיד“א ”נחל קדומים“ על התורה ו“נחל שורק“ על ההפטרות. צפת, [תקצ“ג 1833]. 

דפוס רבי ישראל ב“ק מברדיטשוב.
חלק מנוסח השער בדיו אדומה. בעותק זה חסרה מגילת שיר השירים.

זהו הספר השני או השלישי שהדפיס רבי ישראל ב“ק בצפת. החלקים האחרים של חומש זה אינם ידועים, 
וייתכן כי ספר ויקרא נדפס לבדו. במקביל הדפיס ב“ק מהדורה נוספת ללא פירושי החיד“א. [על מהדורה 
זו ראה: מ‘ בניהו, בית דפוסו של ר‘ ישראל ב“ק בצפת, ארשת, ד, עמ‘ 278-277; י‘ יודלוב, גנזי ישראל, 

ירושלים תשמ“ה, עמ‘ 30, מס‘ 58, על מהדורה אחרת שנדפסה בצפת במקביל].
חתימה בשער: ”הצעיר עזרא דוויך הכהן...“ [משפחת דוויּך, משפחת כהנים מיוחסת בארם צובא, ממנה 

יצאו גדולי תורה, רבנים ומורי הוראה].
קכה דף (במקום קלז דף, ללא שיר השירים). 20 ס“מ. מצב טוב. כתמים, פגעי עש. רישום בדיו סביב שם הספר 

ומקום הדפוס. כריכה חדשה.

פתיחה: $2000

34. “Vayikra” with the Chida’s Commentary – Safed, 1833

“Vayikra”, Volume Three of the Five Books of Moses, with haftarot, Rashi commentary, Ba’al 

HaTurim and Siftei Chachamim, and with the Chida’s commentary “Nachal Kedumim” 

on the Torah and “Nachal Sorek” on haftarot. Safed, [1833]. Yisrael Beck printing.

Some of the title page words are printed in red ink. This copy is missing “Shir 

HaShirim”.

This is the second or third book printed by Rabbi Yisrael Beck in Sefad. The other 

volumes of this chumash are unknown, and possibly only the volume of “Vayikra” was 

printed. Simultaneously, Beck printed another edition without the Chida’s commen-

tary. [About this edition see: M. Benayahu, Beit Defuso shel R’ Yisrael Beck B’Tzfat, 

Areshet, Vol. 4, pages 277-278; Y. Yudlov, Ginzei Yisrael, Jerusalem 1985, page 30, no. 

58, on another edition printed in Sefad at the same time].

Signature on title page: “Ezra Davich HaCohen…” [The Davich family, descending 

from the lineage of cohanim in Allepo brought forth great Torah scholars, rabbis and 

teachers].
125 leaves (instead of 137 leaves, without Shir HaShirim). 20cm. Good condition. Stains, 

moth damage. Ink writing around book name and place of printing. New binding. 

Opening Price: $2000 34
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35. קול אריה, ירושלים תרכ“ו - הקדשת המו“ל (שמירה לבית)

ספר קול אריה, פלפולא חריפתא על סוגיות הש“ס, מרבי אריה ליב 
חריף זצ“ל שהי‘ אב“ד ור“מ בק“ק האמלע במדינת רוסלאנד (הובא 
לבית הדפוס ע“י נכדו מו“ה שניאור זלמן מנדילוביץ מחברון). ירוש־

לים, [תרכ“ו 1866]. דפוס ישראל ב“ק. שני שערים שונים. 
בדף לפני השער, הקדשה נאה בכת“י המו“ל הכותב בכתיבה ספרדית 
וחותם כספרדי ”שניאור זלמן ח“ר מנחם ס“ט“. בסיום ההקדשה הוא 
כותב ”... וזכות א“ז הצדיק יגן עליו שיצליח בעניניו כיר“א“ ובשולי 

ההקדשה הוא כותב ”שמירה לבית“.
[4], [פג] דף. ספירת הדפים משובשת. 20.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קרעים 

ובלאי בדפים ראשונים. כריכה מקורית בלויה. 

פתיחה: $200

35. Kol Aryeh, Jerusalem 1866 – Inscription 

by Publisher (Safeguard For Home)

Sefer Kol Aryeh, in-depth study on Sugiot of the 

Shas, by Rabbi Aryeh Leib Charif who served as Av 

Beit Din and Rosh Mativta of congregation of Hamla 

in Russland (brought to print by his grandson Rabbi 

Schneur Zalman Mendlowitz of Hebron). Jerusalem, 

[1866]. Yisrael Beck Press. Two different title pages. 

Leaf preceding title page contains fine inscription in 

handwriting of publisher who writes in Sephardic writ-

ing and signs according to Sephardic custom “Schneur 

Zalman son-in-law of Rabbi Menachem”. At conclusion 

of inscription he notes: “… may the merit of the righ-

teous protect him to succeed in his endeavors…” and he 

adds on margins: “Safeguard for home”. 
[4], [83] leaves. Faulty pagination. 20.5cm. Good-fair con-

dition, wear and tear on first leaves. Original worn binding. 

Opening Price: $200

36. אגרת מודפסת – כולל שומרי החומות - ירושלים, תרכ“ד

של  הראשון  [שמו  והמאירי“  הסופר  ”בית  מגבאי  מודפסת  אגרת 
”כולל שומרי החומות“]. ירושלים, תרכ“[ד?] [1864?]. 

ברעב)...  (מעוטפים  יושבים  אנחנו  ושכינתיה...  קב“ה  יחוד  ”לשם 
תיקר נפשינו בעיניכם, כי אנחנו עניים ודלים... כי לה‘ ידות כוללים 
נתחלקו הפרושים לשכינותיהם... יש להם עשרה כפי הכנסת שיש 
הצדיקים  מכל  מבקשים  ואנחנו  פה...  שהם  אונגרין  בני  לקיבוץ 
בתיהם...  לתוך  קופות  שיקבלו  והאמרכילים...  הגבאים  הנשיאים 

המיחלים והמתחננים בדמעות... פה עה“ק ירושלם“.
חלק מנוסח האגרת נכתב בארמית ונדפס בדיו זהובה.

דף. 39.5 ס“מ. מצב טוב, קמטים וסימני קיפול. קרעים משוקמים. 

ש‘ הלוי 102.

פתיחה: $360

36. Printed Letter – Kollel Shomrei 

HaChomot – Jerusalem, 1864

Printed letter by Gabai [manager] of “Beit HaSofer 

VeHaMeiri” [first name of Kollel Shomrei HaChomot]. 

Jerusalem, [1864?]. 

Part of letter written in Aramaic and printed in gold ink.
39.5cm. leaf. Good condition, creases and folding marks. 

Restored tears. 

S. HaLevi 102. 

Opening Price: $360
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38. פנקס המדפיס רבי שמואל צוקרמאן - ירושלים, 

תרנ“ח-תר“ס
רבי  של  הדפוס  בית  והוצאות  הכנסות  יומן  היומי“,  ”פנקס  כת“י 
עד  תרנ“ח (1898)  שבט  מחודש  החל  בירושלים,  צוקרמאן  שמואל 
שמואל  רבי  ע“י  נכתב  הפנקס  תחילת   .(1900) תר“ס  אדר  חודש 
צוקרמאן בעצמו ובהמשך מתחלף הכתב לכתב-יד של פקיד בבית 
בכיתוב ”ט“פ  מסתיים  הפנקס  זאכארין].  משה  רבי  הדפוס [כנראה 

לפנקס חדש נומערן“.
ירושלים  לתולדות  רבים  וביבליוגרפים  היסטוריים  פרטים  בפנקס 
ולתולדות מפעלי הדפוס בירושלים: הדפסת מודעות, קישוטי סוכה, 
כרטיסי גורל, קבלות ועבודות הדפסת ספרים שונים ומכירתם. מו־
זכרים בפנקס שמות רבים מרבני ועסקני ירושלים (רבי עקיבא יוסף 
שלזינגר, רבי נפתלי הירץ אב“ד יפו, רבי וידאל אנג‘יל, ועוד שמות 
רישומי  הספרדים“).  ו“ועד  שונים  ”כוללים“  הנהלת  וידועים.  רבים 
זכויות  את  לצוקרמן  שמכרו  קודמים  למדפיסים  שונים  תשלומים 

ההדפסה, והוצאות שונות.
המדפיס הירושלמי רבי שמואל צוקרמן, נולד תרט“ז בעיר מזריטש 
את  למד  תרל“ב  בשנת  לירושלים.  הוריו  עם  עלה  תרכ“ג  ובשנת 
מלאכת הדפוס בדפוסו של רבי ישראל ב“ק ובנו רבי ניסן. בהמשך 

37. ספר המקנה – ירושלים, שנות התר“ם

בירושלים  קרקע  של  אמות  ארבע  למכירת  שטר   – המקנה“  ”ספר 
 .[c.1880] -“לחברת ”עיר הצדק“. ירושלים, תרמ

קרקע  אחוזת  אמות  ד‘  הרב____  ליד  שמכרתי  הח“מ  אני  ”מודה 
דרך  אצל  אשר  הצדק  עיר  חברת  בנחלת  ירושלים...  הקודש  בעיר 
המלך ההולך לעיה“ק שכם... ולראי‘ באתי עה“ח... ירושלים... שנת 

תרמ“-. שלמה יצחק הכהן בהרב הצדיק מוואלבטרש ז“ל“. 
לירושלים  (עלה  טורנהיים  הכהן  יצחק  שלמה  רבי  הצדיק  הרב 
הכהן  בער  יששכר  רבי  הקדוש  האדמו“ר  בן  תרע“ו),  תרל“ד-נפטר 
מוולברוז‘. יזם בשנות התר“מ בניית שכונה בירושלים [צפונית לשער 
במצוות  חו“ל  יושבי  את  גם  ְלַזּכוֹת  אלו  שטרות  ע“י  ופעל  שכם?], 

קניית ארבע-אמות בארץ ישראל ובמצוות ישוב ארץ ישראל.
דף בודד 21 ס“מ. מצב בינוני, קרעים רבים בשוליים.

אינו מופיע ברשימות ש‘ הלוי.

פתיחה: $150

37. Sefer HaMikne – Jerusalem 1880s

“Sefer HaMikne” – shtar for sale of four amot of land 

in Jerusalem to the “Ir HaTzedek” Society. Jerusalem, 

c.1880.

“I, the undersigned confirm that I sold to Rabbi ____ 

four amot of land in the Holy city of Jerusalem … 

of land owned by the Ir HaTzedek Society near the 

main road leading to the city of Shechem (Nablus)… 

Signed… Jerusalem… 1880… Shlomo Yitzchak 

HaCohen son of the Rabbi the Tzaddik of Volborzh”.

Rabbi Shlomo Yitzchak HaCohen Turnheim (ascended 

to Jerusalem in 1874, died 1916), son of Rebbe Yissachar 

Ber HaCohen of Volborzh. In the 1880-s, he initiated 

the building of a neighborhood in Jerusalem [north to 

the Nablus Gate?], and by these shtarot, he was active in 

giving those who live abroad the privilege of fulfilling 

the mitzvah of purchasing four amot of land in Eretz 

Yisrael and of settling Eretz Yisrael.
Single leaf 21cm. Fair condition, many tears to margins.

Does not appear in S. HaLevi lists. 

Opening Price: $150

אף ניהל את בית הדפוס בזמן שרבי ניסן ב“ק נסע לארה“ב. בשנת 
גאגין  האחים  של  הדפוס  בבית  לעבוד  צוקרמן  ר“ש  נכנס  תר“ם 
שבהמשך הזמן לקחו אותו לשותף ובסופו של דבר מכרו לו את בית 
דפוסם. רק לאחר 12 שנה קיבל רבי שמואל רשיון ממשלתי רשמי 
בפנקס  (ראה  תרנ“ח  שנת  בתמוז  דפוס,  בית  לפעילות  (”פירמאן“) 
שלפנינו) ובתקופה זו הפך בית-דפוסו להיות הדפוס המרכזי לרוב 

הספרים ודברי הדפוס שנדפסו באותן שנים בירושלים.
עד  טוב  משתנה,  מצב  ס“מ.   39X11.5 כתובים),  עמ‘  (כ-150   3-157 עמ‘ 
בינוני, בלאי, כתמים ופגמים. דפים מנותקים. כריכה בלויה וחסרה (כריכה 

אחורית חסרה) עם מדבקה ”פנקס היומי“.

פתיחה: $250

37

38



ירושלים וצפת - דפוסי ארץ ישראל, כרוזים ומסמכים | 23 

39. לוח הקדש עשוי שיש, ”כולל ווארשא“ – ירושלים, תרנ“ו

”לזכר עולם יהיה בהר הקודש בירושלם“, לוח שיש גדול. ירושלים, 
[תרנ“ו 1896].

”הקדיש ה‘ גדלי‘ בר יצחק אייזיק הכהן ממעזריטש. הבית הזה עם 
הבור וחבל האדמה סך חמש מאות אמה לכולל ווארשא לצמיתות 

עולם ח“י למב“י שנות ששו“ן לפ“ק פעה“ק ירושלם ת“ו“.
מתחת לכותרת עיטור שני כפות ידים – סמל משפחות כהונה.

גודל: 50X50 ס“מ. משקל: כ-14 ק“ג. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $300

38. Notebook of Printer Rabbi Shmuel 

Zuckerman – Jerusalem, 1898-1900

Handwritten “Daily Notebook”, journal of income and 

expenses of Rabbi Shmuel Zuckerman’s printing press 

in Jerusalem, beginning at Shevat 1898 until the month 

of Adar 1900. The beginning of the notebook was writ-

ten by Rabbi Shmuel Zuckerman himself and later the 

handwriting changed to the handwriting of the clerk in 

the printing press [apparently, Rabbi Moshe Zacharin]. 

The notebook ends with referral to a new notebook.

The notebook has many historic and bibliographic de-

tails of the history of Jerusalem and the printing presses 

in Jerusalem: printing of notices, Succah decorations, 

lottery tickets, receipts and printing of various books and 

their sales. Many names of Jerusalem rabbis and public 

figures are mentioned in the notebook (Rabbi Akiva 

Yosef Schlesinger, Rabbi Naftali Hertz Rabbi of Yaffo, 

Rabbi Videl Angel, and other well known names. The 

managers of various kollelim and the Sefardi Committee). 

Entries of various payments to former printers who sold 

Zuckerman printing rights, and various expenses.

The Jerusalem printer Rabbi Shmuel Zuckerman, born in 

1857 in the city of Mezritch ascended with his parents to 

Jerusalem in 1863. In 1872, learned the printing profes-

sion in the printing press of Rabbi Yisrael Beck and his 

son Rabbi Nissan. Later, he even managed the printing 

press when Rabbi Nissan Beck traveled to the US. In 

1880, Rabbi Zuckerman started to work in the printing 

press of the Gagin Brothers who eventually took him as a 

partner and in the end sold him their printing press. Only 

after 12 years Rabbi Shmuel received an official govern-

ment permit (Firman) for operating the printing press 

in Tamuz 1898 (see this notebook). During this time, 

his printing became the central printing press for most 

books and printed matter of those years in Jerusalem.
Pages 3-157 (c.150 written pages), 11.5X39cm. Varied con-

dition, good to fair, wear, stains and damages. Detached 

leaves. Worn and missing binding (missing back cover) 

with sticker “The Daily Notebook”. 

Opening Price: $250

39. A Marble Tablet, Kollel Warsaw – 

Jerusalem, 1896

“For eternal memory in the Holy Mountain of 

Jerusalem”, a large marble tablet. Jerusalem, [1896]. 

“Dedicated by Gedalya Bar Yitzchak Issac HaCohen of 

Mezritch. This house with the pit and the plot of land, 

total of 500 cubits for Kollel Warsaw forever in 1896 

here in Jerusalem”. 

Under the title is a decoration of two palms – symbol of 

priestly families.
Size: 50X50cm. Weight: c.14 kg. Good condition, stains.

Opening Price: $300
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41. תעודת נזר גבאות – צפת

מושב  ובית  יוחאי  בר  ”ישיבת  של  מודפסת,  גבאות“  ”נזר  תעודת 
זקנים במירון“. צפת [נדפסה בירושלים, ראשית המאה העשרים].

הדפסה צבעונית עם עיטורים ואיורים. מילוי בכת“י על שם רבי יוסף 
פודהורצר  יעקב  אליעזר  רבי  חתימת  דלאצעב.  מהעיר  גראבינער 

ראש הישיבה וחותמות הגבאים.
לא  וקרעים.  כתמים  בינוני-גרוע,  מצב  במסגרת.  נתונה  ס“מ.   46X47

נבדקה מחוץ למסגרת.

פתיחה: $200

42. אלון בכות – הספד על מהרי“ל דיסקין

דיסקין,  ליב  יהודה  יהושע  משה  רבי  הגאון  על  הספד  בכות,  אלון 
מאת תלמידו רבי יעקב אורנשטיין. ירושלים, [תרנ“ט 1898].

כד דף. 13.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות בשוליים. לא כרוך.

פתיחה: $200

41. Management Certificate – Safed 

Printed certificate of “Nezer Gabaut”, of “Bar Yochai 

Yeshiva and home for the aged in Meron”. Safed [printed 

in Jerusalem, early twentieth century]. 

Colorful printing with ornaments and illustrations. Filled 

in by handwriting for Rabbi Yosef Grabiner from city of 

Daltzeb. Signature of Rabbi Eliezer Ya’akov Podhortzer – 

Rosh Yeshiva, and stamps of synagogue managers.
46X47cm. Framed. Fair-poor condition, stains and tears. 

Not examined outside of frame. 

Opening Price: $200

42. “Alon Bachut” – Eulogy on Maharil 

Diskin

“Alon Bachut”, eulogy on Rabbi Moshe Yehoshua 

Yehuda Leib Diskin, by his disciple Rabbi Ya’akov 

Ornstein. Jerusalem, [1898].
24 leaves. 13.5cm. Good-fair condition, damages to mar-

gins. Unbound.

Opening Price: $200

40. הבניה והתבנית – לוחות ציורים ותכניות אדריכליות 

לבניין ישיבת עץ-חיים
עץ-חיים.  לישיבת  בניין  להקמת  תוכניות  והתבנית.  הבניה  ספר 

ירושלים, [תרס“ט 1909].
חוברת מודפסת, עם לוחות ציור צבעוניים ושרטוטים אדריכליים. 
תוכניות מפורטות להקמת הבניין הגדול של הישיבה ברחוב יפו. עם 
המלצות רבני ירושלים, הקונסול הרוסי והקונסול האמריקאי בא“י, 

ורופאים מירושלים. עברית וגרמנית.
מעטפת מודפסת. 18; 12 עמ‘ (שער נוסף בגרמנית) + 4 לוחות מתקפלים. 
במעטפת  קרעים  טוב.  מצב  ס“מ).   47X39 :לוח של  מירבי  (גודל  ס“מ   19

המודפסת.

פתיחה: $200

40. HaBniya VeHaTavnit – Illustration 

Plates and Architectural Plans for the 

Building of Etz-Chaim Yeshiva 

“Sefer HaBniya VeHaTavnit”. Plans for the building of 

Etz-Chaim Yeshiva. Jerusalem, [1909].

Printed booklet, with colorful illustration plates and 

architectural sketches. Detailed plans for the large 

building of Etz-Chaim Yeshiva on Jaffa Street. Includes 

recommendations of rabbis of Jerusalem, Russian 

consul and American consul of Israel, as well as 

physicians from Jerusalem. Hebrew and German.
Printed cover. 18; 12 pages (additional title page in 

German) + 4 folding plates. 19cm. (maximal size of plate: 

47X39cm.). Good condition. Tears on printed cover. 

Opening Price: $200

4142
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43. אוסף חוברות מדפוסי ירושלים

• מספד מר, על רבי יוסף אברהם שלום. מאת רבי בן ציון חזן. ירוש־
לים, תרע“א (1911). • כתבי ת“ם, שני מאמרים מאת יעקב שמואל 
והתרומה,  המעשר   • בערך (1911).  תרע“א  ירושלים,  טראכטמאן. 
את  ללמד  יד,  על  קובץ   • תרע“ב (1912).  ירושלים,  רבנים.  מכתבי 
 .(1913) בערך  תרע“ג  ירושלים,  השלם.  האצבעות  חשבון  מלאכת 
 •  .(1912) תער“ב  ירושלים,  לונץ.  משה  אברהם  מאת  החלוקה,   •
תורה  לבני  רוחני  מרכז  לחכמים“  ועד  ”בית  של  והתכנית,  התעודה 
לב  לתשומת  הודעה,   •  .(1907) תרס“ז  אחרי  ירושלים,  בירושלם. 
בהוצאת  העורף),  קשיות  למחלת  (עצות  ירושלים  יושבי  לאחב“י 
ידוע  לא   .1905 אחרי  ירושלים,  גרמניה.  ליהודי  ”העזרה“  חברת 

ביבליוגרפית. 
7 קונטרסים, כ-14 ס“מ. מצבים טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $200

44. אוסף מכתבים, פריטי דפוס וקבלות - ארץ-ישראל 

וירושלים
ירושלים  דפוס,  ופריטי  תוי-ספר  מכתבים,  קבלות,  של  מגוון  אוסף 

וארץ ישראל.
בין הפריטים: • דף מודפס עם שטרות חוב ורווחים [שטר ”קאסה“, 
דפוס  בערך,  התר“כ-תר“ל  [שנות  ירושלים,  פרטיים].  ניירות-ערך 
בק?]. • כתב הסכם בכת“י וחתימות, בין ועד שכונת ”מאה שערים“ 
לועד שכונת ”בתי וורשא“, על חיבור תעלות [ביוב?] משכונת ”בתי 
קונטרס   •  .(1896) תרנ“ו  אדר  שערים“.  ”מאה  לבריכת  וורשא“ 

תרנ“ט  ירושלים,  השבטים.  עשרת  על  ציון“,  ”מבשרת 
(1899), גליון לא-חתוך. • קבלה חתומה מישיבת ”חברת 
לקה“ק  הכללי  מ“ועד  קבלה   • תרפ“א (1920).  חצות“. 
יוסף  שלום  רבי  בחתימות  ת“ו“,  בירושלם  התימנים 
מכתב   •  .(1926) תרפ“ו  צארם.  אברהם  ורבי  אלשיך 
 .(1962) תשכ“ב  מלאחי.  שלמה  מרבי  לשוחט  סמיכה 
בתי  ראשי  כינוס  על  התימנית]  [העדה  ”ועד“  מכתב   •
תר“ץ  ועוד.  הלוי  יצחק  שלום  רבי  בחתימת  הכנסת, 
(1930). • קבלות מ“נאמני חברת שערי חסד“ בחתימות 
רבי יחיאל מיכל טיקוצינסקי, רבי ישראל יצחק רייזמן, 
רבי יעקב מאיר זוננפלד ועוד. • מנורת שיויתי, בגודל 
ומכתבים  רשימות  קבלות,  דפוס,  פריטי  עוד   • גלויה. 

בכת“י.
כ-38 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

44. Collection of Letters, Items of Print 

and Receipts – Eretz Israel, Jerusalem 

Diverse collection of receipts, letters, ex-libris and items 

of print, Jerusalem and Eretz Israel. 

Items include: • Printed leaf of promissory and 

betterment notes [“Kasa” bill, personal securities]. 

Jerusalem, [c.1860-1870, Beck Publications?]. • 

Handwritten and signed agreement between committee 

of “Me’ah She’arim” neighborhood and committee 

of “Batei Varsha” neighborhood, regarding the 

installation of [sewerage?] pipes from the “Batei Varsha” 

neighborhood to the “Me’ah She’arim” reservoir. Adar 

(1896). • “Mevaseret Zion” pamphlet, on the Ten Tribes. 

Jerusalem, (1899), uncut sheet. • Signed receipt from 

“Chevrat Chatzot” Yeshiva. (1920). • Receipt from 

“General Committee of Congregation of Yemenites of 

Jerusalem”, signed by Rabbi Shalom Yosef Alshich and 

Rabbi Avraham Tzaram. (1926). • Letter of ordination 

for slaughterer by Rabbi Shlomo Malachi. (1962). • 

“Committee” letter [Yemenite congregation] regarding 

assembly of leaders of synagogues, signed by Rabbi 

Shalom Yitzchak HaLevi and others. (1930). • Receipts 

from “Faithful Members of Sha’arei Chesed Association” 

signed by Rabbi Yechiel Tikuchinski, Rabbi Yisrael 

Yitzchak Reisman, Rabbi Ya’akov Meir Sonnenfeld and 

others. • Postcard sized Shiviti Menorah. • Additional 

items of print, receipts, lists and handwritten letters.
Approx. 38 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

43. Collection of Booklets of Jerusalem 

Printings

• Bitter eulogy for Rabbi Yosef Avraham Shalom. 

By Rabbi Ben Zion Chazan. Jerusalem, (1911). • 

“Kitvei Tam“ [initials], two articles by Rabbi Ya’akov 

Shmuel Trachtman. Jerusalem, c.1911. • “HaMa’aser 

VeHaTeruma”, rabbinical letters. Jerusalem, (1912). 

• “Kovetz Al Yad”, full instruction of knowledge of 

finger arithmetic. Jerusalem, c.1913. • “HaChaluka”, by 

Avraham Moshe Luntz. Jerusalem, (1912). • “HaTe’uda 

VeHaTochnit”, of “Beit Va’ad LaChachamim”, spiritual 

center for Bnei Torah in Jerusalem. Jerusalem, post 1907. 

• Notice, addressed to our Jewish brethren residents of 

Jerusalem, published by “Ha’ezra” association for Jews 

of Germany. Jerusalem, post 1905. Bibliographically 

unknown. 
7 pamphlets, approx. 14cm. Good to good-fair conditions. 

Opening Price: $200
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45. גלויות הצטרפות ל“העדה החרדית“ - הרב מטעפליק 

ורבי שלום שבדרון
גלויות מודפסות לתשלומי מס חבר ל“ועד העיר לקהלת האשכנזים 
בחתימת  האחד  בערך,  התר“צ  שנות  ירושלים,  החרדית“,  העדה   -
(תרל“ו-תש“ח,  פולנסקי“  אהרן  ”שמשון  רבי  מטעפליק  הגאון 
רבני  ומגדולי  ישראל“  ”בית  שכונת  של  רבה  הרבנים 20098,  אוצר 
ירושלים) והשני בחתימת המגיד הירושלמי הנודע רבי ”שלו‘ מרדכי 

הכהן שבדרן“ (תרע“ב-תשנ“ח).
2 כרטיסי גלויה, גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200

45. Postcard Upon Joining the “Edah 

Charedit” – Rabbi of Teplik and Rabbi 

Shalom Shwadron

Printed postcards for payment of membership dues to 

“the City Council of the Ashkenasi Community– The 

Eda HaCharedit”, Jerusalem, c.1930-s, one signed by the 

Rabbi of Teplik Rabbi “Shimshon Aharon Polansky” 

(1876-1948, Otzar HaRabbanim 20098, Rabbi of Beit 

Yisrael neighborhood and a leading Jerusalem scholar) 

and the second is signed by the famous Jerusalem 

preacher Rabbi “Shalom Mordechai HaCohen 

Shwadron” (1912-1998).
2 postcards, varied size, good condition.

Opening Price: $200

47. שני כרטיסי תלושי מזון של הגאון רבי איסר זלמן מלצר

(תר“ל- מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון  של  מזון,  תלושי  כרטיסי  שני 
”מחלקת  הכותרת:  ועליו  המדינה  הקמת  מלפני  האחד  תשי“ד), 
האספקה ירושלים - כרטיס ראש משפחה“ והשני מתקופה מאוחרת 
יותר, עם הכותרת ”מדינת ישראל, משרד האספקה והקצוב - כרטיס 

ראש משפחה“.
2 כרטיסים, גודל ומצב משתנים, חלק מהתלושים חסרים [היו בשימוש].

פתיחה: $200

46. אוסף כרטיסים – משלוח מנות – הרב קוק

אוסף אמצעי תשלום צבעוניים, של ”ועד הנשים למען קרן הרבנית 
ריזא רבקה קוק נ“ע“.

מרכז  ישיבת  של  המסעדה  לטובת  השקל,  ומחצית  מנות  ”משלוח 
הרב, מפעל-חייו הגדול של כ“ק רבנו הגדול... ראש הרבנים...“.

כרטיסים בערכים נקובים של 100, 150, 250 ו-500 פרוטה; 50, 100, 
המסעדה  חותמות ”קרן  בגב הכרטיסים  אחת.  א“י, ולירה  מיל   150

ע“י ועד הנשים“.
סה“כ 8 כרטיסים, בצבעים שונים. גודל: 5-6X8 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $180

47. Two Food Ration Stamps of the Ga’on 

Rabbi Isser Zalman Meltzer 

Two food ration stamps of the Ga’on Rabbi Isser Zalman 

Meltzer (1870-1954), first stamp prior to establishment 

of State of Israel with heading: “Jerusalem Department 

of Provisions – Head of Family Coupon”; second stamp 

from later period, with heading “State of Israel, Bureau 

of Budget and Provisions – Head of Family Coupon”. 
2 stamps, various sizes and conditions, some missing 

[cashed in]. 

Opening Price: $200

46. Collection of Tickets – “Mishlo’ach 

Manot” – Rabbi Kook 

Collection of colorful means of payment, of “Women’s 

Committee for Benefit of Fund of Rabbanit Raiza Rivka 

Kook”. 

“Mishlo’ach Manot and Machatzit HaShekel, for benefit 

of restaurant of Yeshivat Mercaz HaRav, life enterprise 

of the great Rabbi…”. 

Tickets of fixed value of 100, 150, 250 and 500 Pruta 

[former Israeli monetary unit]; 50, 100, 150 Israeli Mil 

[smallest monetary unit used in Israel during the British 

Mandate period], and one Lira. Stamps of “Women’s 

Committee Restaurant Fund” on reverse side of tickets.
Total of 8 tickets in various colors. Size: 5-6X8cm. Good 

condition. 

Opening Price: $180
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הגר“א מווילנא ותלמידיו
The Vilna Ga’on and his Disciples

48. תיקוני הזהר, באר יצחק - זולקווא, תקל“ח

תיקוני הזהר, עם ביאור באר יצחק, מאת רבי יצחק אייזיק מפאלצק. 
[זולקווא, תקל“ח 1778]. 

מוויל־ הגר“א  מדברי  שמועות  המביאים  הראשונים  הספרים  אחד 
אמרתי  זה  ודבר   ...” הכותב:  יז/2  דף  בהקדמה  ראה  בחייו.  עוד  נא, 
אלוקי  איש  החסיד  המפורסם  הגדול  הגאון  הרב...  לפני  והצעתי 
הנקרא בשמו נאה לו אליהו החונה בק“ק ווילנא“. גם בדף לו/1 הוא 

מביא דבר ששאל מלפני הגר“א“... והשיב לי בפה קדוש שלו...“.
פגעי-עש,  בינוני,  מצב  ס“מ.   21.5 דף.  קצד  כב,   ,[3] השער),  דף  (חסר 

כתמים ובלאי. כריכת חצי-עור עתיקה, פגועה.

הספר הראשון בפרק ”ספרים המזכירים את הגר“א בחייו“, ברשימת 
וינוגרד, אוצר ספרי הגר“א, מס‘ 1283.

פתיחה: $200

48. Tikunei HaZohar, Be’er Yitzchak – 

Zholkva, 1778

Tikunei HaZohar, with Be’er Yitzchak commentary, by 

Rabbi Yitzchak Eizik of Pułtusk [Zholkva, 1778]. 

One of first books which present sayings of the Vilna 

Ga’on, during his lifetime. See introduction, leaf 17/2 

which states: “… I have proposed this before the 

rabbi… the great and famous divine Hassid, Rabbi 

Eliyahu of Vilna”. Also on leaf 36/1 he cites something 

which he asked the Vilna Ga’on “… and he responded 

with his holy mouth…”.
(Missing title page), [3], 22, 194 leaves. 21.5cm. Fair condi-

tion, moth damage, stains and wear. Ancient semi-leather 

damaged binding. 

First book in Winograd listing, Treasury of Books of 

Vilna Ga’on, in chapter “Books mentioning Vilna Ga’on 

during his lifetime”. No. 1283. 

Opening Price: $200

49. אוסף ספרים – הגר“א מווילנא

• משניות, סדר מועד, עם פירושי ר“ע מברטנורה, תוספת יום-טוב, 
לבוב,  מווילנא.  הגר“א  הגהות  עם  לציון.  וראשון  חדשים  תוספות 
מהגר“א  פירושים  שני  עם  השירים,  שיר  ספר   •  .1814 [תקע“ד] 
מווילנא. וורשא, [תר“ב] 1842. • ספר יהל אור, ביאורים על הזוה“ק, 
ההיכלות והרעיא מהימנא, וגם על זהר חדש, מאת הגר“א מווילנא. 
עם ספר נפש דוד, ביאורים על הזוהר, מאת רבי דוד לוריא [הרד“ל]. 
הראשונים  פירושי  עם  יצירה,  ספר   •  .1882 [תרמ“ב]  ווילנא, 
והאחרונים, ועם ספר חכמוני לרבי שבתי דונולו; עם פירוש הגר“א 
מווילנא, ופירוש ”פרי יצחק“ להגרי“א חבר. וורשא, [תרמ“ד] 1884. 
יהושע  רבי  מאת  מווילנא,  הגר“א  תולדות  אליהו,  עליות  ספר   •
העשיל לווין. ווילנא, תרמ“ה 1885. כולל מהדורה נוספת שנדפסה 

בווילנא, תרנ“ב 1892.
סה“כ 6 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450

49. Collection of Books – Vilna Ga’on 

See list in the Hebrew description.
Total of 6 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $450

48
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50. שו“ע עם ביאור הגר“א - מהדורות ראשונות

• אשלי רברבי, שו“ע יורה דעה. עם ביאור הגר“א. הוראדנא, תקס“ו 
וינוגרד,  הגר“א).  בני  ע“י  לדפוס  (הובא  ראשונה  מהדורה   .(1806)

אוצר ספרי הגר“א 749. 
קעו דף. 35 ס“מ. נייר כחול, מצב טוב. פגעי עש קלים. כריכת עור עתיקה.

• תורת כהנים, שו“ע חושן משפט, עם ביאור הגר“א. חלק ראשון. 
קניגסברג, [תרט“ו 1855]. מהדורה ראשונה של ביאור הגר“א חושן 

משפט. וינוגרד, אוצר ספרי הגר“א 756.
קלים.  עש  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.  כ-39  דף.  שלב   [1]

[חתימת רבי ”יעקב מזא“ה“?]. כריכה חדשה.

פתיחה: $600

51. משניות עם ביאורי הגר“א–ווילנא, תקצ“ב

משניות, עם פירושי הרע“ב, התוי“ט ועוד תוספות; עם ביאורי הגר“א 
רבא]  [אליהו  טהרות  וסדר  אליהו]  [שנות  זרעים  סדר  על  מווילנא 

וחידושים על מסכתות נוספות. ווילנא והוראדנא, תקצ“ב 1832.
חמשה כרכים [סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקין ו-טהרות. ללא סדר 

קדשים], שני שערים לכל כרך. חלק מנוסח השערים בדיו אדומה. 
נוסח  ג‘,  כרך  בסוף  מוילנא;  מהגר“א  שונים  לקוטים  א‘,  כרך  בסוף 
לקוטים  ד‘,  כרך  בסוף  בכורים;  מסכת  של  רביעי  בפרק  הגר“א 

מהגר“א למסכת סנהדרין ואבות.
חמשה כרכים (ללא כרך סדר קדשים). 26 ס“מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. 

כריכות-עור מקוריות, פגומות.

פתיחה: $300

50. Shulchan Aruch with Vilna Ga’on 

Commentary – First Editions 

• Eshle Ravreve, Shulchan Aruch Yoreh De’ah. With 

Vilna Ga’on commentary. Hrodna, (1806). First edition 

(printed by sons of Vilna Ga’on). Winograd, Otzar Sifrei 

HaGra 749. 
176 leaves. 35cm. Blue paper, good condition. Minor moth 

damage. Ancient leather binding. 

• Toraht Kohanim, Shulchan Aruch Choshen 

Mishpat with Vilna Ga’on Commentary. First section. 

Koenigsberg [1855]. First edition of Vilna Ga’on com-

mentary on Choshen Mishpat. Winograd, Otzar Sifrei 

HaGra 756. 
[1], 332 leaves. Approx. 39cm. Quality paper, good-fair 

condition, Minor moth damage. [Stamp of Rabbi “Ya’akov 

Mazah”?]. New binding. 

Opening Price: $600

51. Mishnayot with Vilan Ga’on Commentary 

– Vilna, 1832 

Mishnayot, with commentary of Rabbi Ovadia of 

Bartenura, the Tosfot Yom Tov and others; includes 

commentary of the Vilan Ga’on on Seder Zera’im 

[Shnot Eliyahu] and Seder Taharot [Eliyahu Rabbah] 

and Chiddushim on additional tractates. Vilna and 

Hrodna, 1832.

Five volumes [Seder Zera’im, Mo’ed, Nashim, Nezikin 

and Taharot. Without Seder Kodshim]. Two title pages 

for each volume. Part of wording of title pages in red ink. 

End of volume I contains various collections by the 

Vilna Ga’on; end of volume III contains version of 

Vilna Ga’on in fourth chapter of Tractate Bikurim; end 

of volume IV contains collection by Vilna Ga’on on 

Tractate Sanhendrin and Avot. 
Five volumes (without volume of Seder Kodshim). 26cm. 

Good condition. Stains and wear. Original damaged 

leather bindings. 

Opening Price: $300

52. אוסף ספרי הגר“א מווילנא

אליהו,  שנות   •  .1860 תר“ך  ווילנא,  חיים,  אורח  הגר“א,  ביאורי   •
מסכת שבת, ירושלים, [תרנ“ח 1898]. • ספרא דצניעותא, עם פירוש 
הגר“א, ווילנא תרמ“ב 1882. • אדרת אליהו, על התורה. הלברשטט, 
[תרי“ט 1859]. • מעלות התורה, לרבי אברהם אחי הגר“א. קניגס־
ברג, [תרי“ח 1858]. • אור יעקב, [ספרי הגר“א], ירושלים, [תרנ“ט 
1899]. • סדור הגר“א אשי ישראל, ירושלים, תרצ“ה 1935. • באורי 
אגדות וליקוטי הגר“א, וורשא, תרמ“ו 1886. • פסקי הגר“א, שלשת 

החלקים, ווילנא תרס“ב-תרס“ד 1902-1903. 
9 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טובים.

פתיחה: $500

52. Collection of Books of The Vilna Ga’on

See list in the Hebrew description. 
9 books, various sizes and conditions, majority in good 

condition. 

Opening Price: $50052
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בעל ה“חפץ חיים“ ורבי חיים עוזר גרודז‘נסקי 
The “Chafetz Chaim” and Rabbi Chaim Ozer Grodzinski 
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53. מכתבי רבי ישראל מאיר הכהן בעל ה“חפץ חיים“ ורבי חיים עוזר גרודזינסקי - לרבי 

שמואל יוסף רבינוב
• מכתב בחתימת רבי ישראל מאיר הכהן בעל ”חפץ חיים“, מכתב המלצה עבור רבי ישראל יעקב לידער 
ורבי יצחק לייזר ובסקי הנוסעים לגייס תרומות לטובת ישיבת ראדין. ממוען לרבי שמואל יוסף רבינוב. 

ראדין, כסליו תרצ“א [1930]. כתוב במכונת כתיבה, וחתום בחתימת ידו של ה“חפץ חיים“. 
• מכתב המלצה לרבי שמואל יוסף רבינוב. מאת גבאי בית המדרש עלישברג בווילנא. בשולי המכתב 

שתי שורות בכתב-יד וחתימת רבי חיים עוזר גרודז‘נסקי. וילנא, תרצ“א [1931].
בישראל,  שמו  נודע  (תקצ“ז-תרצ“ג),  מראדין  הכהן  מאיר  ישראל  רבינו  ישראל,  של  רבן  הצדיק  הגאון 
על שם ספרו הראשון ”חפץ חיים“, מייסד וראש ישיבת ראדין ומחבר ספרי הלכה ומוסר רבים: ”משנה 

ברורה“, ”שמירת הלשון“ ”אהבת חסד“ ועוד עשרות ספרים.
הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי (תרכ“ג-ת“ש), גדול דורו ורבן של כל בני הגולה. בגיל 11 נכנס ללמוד 
בישיבת וולוז‘ין והיה מתלמידי הגר“ח מבריסק. בגיל 24 נתמנה לרב ומו“צ בווילנא. נשא בעול הציבור 
ישראל,  תפוצות  בכל  הפרק  על  שעלו  הציבוריות  השאלות  בכל  שנים  עשרות  במשך  הכריעה  ודעתו 
יחד עם מרן ה“חפץ חיים“. מייסד ונשיא ”ועד הישיבות“. עמד בראש הנהלת ישיבת ראמיילעס [=רבי-

מיילא‘עס] בווילנא.
החפץ  מתלמידי  שיר“.  ”דברי  בעל  (תרנ“ט-תשכ“ג),  רבינוב  יוסף  שמואל  רבי  הגאון  המכתבים,  מקבל 
חיים בישיבת ראדין. זמן מה הסתופף בוילנא אצל הגאון רבי חיים עוזר גרודז‘נסקי שקירבו מאד. כאברך 
נקרא  לשואה  סמוך  ובהמבורג.  בליובק  ברבנות  שימש  אירופה.  מערב  בערי  ברבנות  לשמש  נסע  צעיר 
לשמש כרב קהלת ”מחזיקי הדת“ באנטוורפן, בשנת ת“ש נמלט ללונדון, שם שימש כרב עד עלייתו ארצה 
בשנת תש“ך. מגדולי התורה וממנהיגי היהדות החרדית באנגליה לאחר השואה. ידוע כי החזון איש קידם 
את הרעיון למנותו כגאב“ד העדה החרדית לאחר פטירת הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס. שימש כנשיא 

מועצת גדולי התורה באנגליה. 
דקה  (שכבה  מקצועי  באופן  שהוסרה  למינציה,  בציפוי  בעבר  היו  המכתבים  שני  וקרעים.  כתמים  בינוני,  מצב 

נותרה על המכתבים).

פתיחה: $8500

53. Letter by Rabbi Yisrael Meir HaCohen Author of “Chafetz 

Chaim” and Rabbi Chaim Ozer Grodzinski – To Rabbi Shmuel Yosef 

Rabinov 

• Letter signed by Rabbi Yisrael Meir HaCohen author of” Chafetz Chaim”; letter 

of recommendation for Rabbi Yisrael Ya’akov Lieder and Rabbi Yitzchak Leizer Vebski 

who traveled to raise funds for the Radin Yeshiva. Addressed to Rabbi Shmuel Yosef 

Rabinov. Radin, Kislev [1930]. Typewritten and sealed with signature of the “Chafetz 

Chaim”. 

• Letter of recommendation to Rabbi Shmuel Yosef Rabinov, by Gabai of Beit Midrash 

Elishberg in Vilna. Margins of letter contain two handwritten lines by Rabbi Chaim 

Ozer Grodzinski along with his signature. Vilna, [1931]. 

The righteous Ga’on Rabbi Yisrael Meir HaCohen of Radin (1837-1933, Otzar 

HaRabbanim 12262), known as the” Chafetz Chaim”, named after his first book; 

founder and Rosh Yeshiva of the Radin Yeshiva and author of many Halacha and 

Musar books:” Mishna Berurah”, “Shmirat HaLashon”, “Ahavat Chesed” and dozens 

of other books. 

The Ga’on Rabbi Chaim Ozer Grodzinski (1863-1940), giant of the generation and 

rabbi of the entire Diaspora. At the age of 11 began studying in the Volozhin Yeshiva 

and was among the disciples of Rabbi Chaim of Brisk. At the age of 24 was appointed as 

rabbi and rabbinical authority in Vilna. Together with the” Chafetz Chaim”, bore the 

burden of the public and for dozens of years his rulings were definitive for public mat-

ters in the entire Diaspora. Founder and president of” Va’ad HaYeshivot”. Managed 

and headed the Rameiles [Rabbi Meiles] Yeshiva in Vilna.

Recipient of letters, the Ga’on Rabbi Shmuel Yosef Rabinov (1899-1963), Author of” 

Divrei Shir”. among the disciples of the Chafetz Chaim in Radin. For a while he spent 

time in Vilna by the Ga’on Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. As a young man traveled to 

serve in the rabbinate of cities in Western Europe. Served in the rabbinate of Lübeck 

and Hamburg. Immediately prior to the Holocaust was summoned to serve as rabbi 

of “Machzikei HaDat” congregation in Antwerp. In 1940 escaped to London where 

he served as rabbi until he immigrated to Eretz Israel in 1960. Among the greatest 

Torah giants and leaders in England of post-Holocaust Orthodox Jewry; It is known 

that the Chazon Ish supported and promoted his appointment as Av Beit Din of the 

Edah HaCharedit after the death of Rabbi Zelig Reuven Bengis. Served as president of 

Council of Torah Sages in England.
Fair condition, stains and tears. Both letters were previously laminated; lamination pro-

fessionally removed (thin layer remains on letters). 

Opening Price: $8500
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56. חפץ חיים, דפוס ראשון עם הגהות בכת“י המחבר

הרע  לשון  איסורי  הלכות  הלשון ”על  שמירת  דיני  חיים,  חפץ  ספר 
ווילנא,  והפוסקים“.  התלמוד  מן  היוצאת  הלכה  פי  על  ורכילות, 
ישראל  רבינו  של  הראשון  ספרו  ראשונה.  מהדורה   .1873 תרל“ג 
של  שמו  המחבר,  שם  בעילום  לאור  שיצא  מראדין,  הכהן  מאיר 

המחבר רשום בשולי השער ברוסית ובראשי תיבות. 
מספר תיקונים והגהות בכתב ידו של רבינו המחבר. בעמ‘ 46 תיקון 
טעות 6 מילים בכתב יד קדשו. ובעמ‘ 159 הגהה בת 8 מילים בכת“י 
השניה,  במהדורה  שינויים  גם  נעשו  אלו  תיקונים  [עפ“י  קדשו. 
ווילנא תרל“ז]. חתימה ורישומי בעלות של הגאון רבי ”משה נחום“ 
וואלינשטיין (תר“א-תרפ“ב) תלמיד ה“כתב סופר וראב“ד ירושלים.

ה, [1], ח-פא דף, [ללא 4 דפי פערענאמרנטן שנוספו בחלק מהעותקים]. 
21.5 ס“מ. מצב בינוני, פגעי עש רבים. כריכה ישנה ובלויה.

פתיחה: $3000

55. שו“ת אחיעזר – הקדשת המחבר רבי חיים עוזר גרודז‘נסקי

ספר אחיעזר, שאלות ותשובות, חלק אבן העזר. רבי חיים עוזר גרא־
דזענסקי. ווילנא, תרפ“ב [1922].

של  ידו  וחתימת  ידו  בכתב  ידידות“  ”למזכרת  נאה  הקדשה  בשער 
הגאון המחבר רבי חיים עוזר. 

[2], פח דף. 32 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, דפים רופפים, מספר קרעים. 
כריכה פגומה.

פתיחה: $800

55. Achi’ezer Responsa – Inscription of 

Author Rabbi Chaim Ozer Grodzinski 

Sefer Achi’ezer, responsa, section Even Ha’ezer. Rabbi 

Chaim Ozer Grodzinski. Vilnius, [1922]. 

Title page contains fine inscription in handwriting and 

signature of author Rabbi Chaim Ozer.
[2], 88 leaves. 32cm. Good-fair condition. Stains, loose 

leaves, several tears. Damaged binding. 

Opening Price: $800

54. מכתב בחתימת כתב-ידו של רבי חיים עוזר גרודזינסקי 

מכתב ליטוגרפי בשם ”ועד מרכזי לכל הישיבות בליטא הפולנית“, 
עם חתימת ידו של הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי. ווילנא, [תרפ“ה 

1925 בערך].
קריאה למתנדבים המתמנים לגבאי ”ועד הישיבות“ בערים השונות, 
”שינצחו על האיסוף התמידי, שקל לחצי שנה בעד ועד הישיבות“. 
מכתב בהדפסה ליטוגרפית של כתיבת סופר, עם חתימה בכתב ידו 

של רבי חיים עוזר, וחותמת של ”מרכז ועד הישיבות בווילנא“.
הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי (תרכ“ג-ת“ש), גדול דורו ורבן של 
כל בני הגולה. ייסד יחד עם מרן ה“חפץ חיים“ את ”ועד הישיבות“ 
ועמד בראשו, ובמסגרת זו יזם קרן להצלת הישיבות ממצבן הקשה 

לאחר מלחמת העולם הראשונה. 
נייר  על  בהדבקה  משוקם  בשוליים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס“מ.   29.5 דף. 

קרטון. כיתוב דהוי (החתימה והחותמת במצב טוב).

פתיחה: $500

54. Lithographic Letter Signed by Rabbi 

Chaim Ozer Grodzinski 

Letter on behalf of “Central Committee for Yeshivot in 

Polish Lithuania”, with handwritten signature of the 

Ga’on Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. Vilna, [c.1925]. 

Appeal to volunteers appointed as managers of “Yeshiva 

Committee” throughout the various cities, “to add one 

Shekel per half year to the continuous collection, for the 

benefit of the Yeshiva committee”. Lithographic letter 

in scribe writing, with handwritten signature by Rabbi 

Chaim Ozer Grodzinski, along with stamp of “Central 

Yeshiva Committee of Vilna”. 

The Ga’on Rabbi Chaim Ozer Grodzinski (1863-1940), 

giant of the generation and rabbi of the entire Diaspora. 

together with the Chofetz Chaim. Established the 

“Yeshiva Committee” and headed it, through which he 

initiated a fund for the rescue of the Yeshivot from their 

difficult state following World War I. 
29.5cm. leaf. Fair condition. Tears on margins, restored 

with glue on cardboard paper. Faded writing (signature 

and stamp in good condition).

Opening Price: $500

54
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57. חפץ חיים - שמירת הלשון, מהדורות ראשונות

לשון  איסורי  הלכות  ”על  הלשון  שמירת  דיני  חיים,  חפץ  ספר   •
הרע ורכילות, על פי הלכה היוצאת מן התלמוד והפוסקים“. ווילנא, 

תרל“ג 1873. מהדורה ראשונה. 
חפץ  הספר  השלמת  ”והוא  ראשון),  (חלק  הלשון,  שמירת  ספר   •
ווילנא,  תורה.  ולתלמוד  הלשון  לשמירת  ומוסר  חיזוק  דברי  חיים“, 

תרל“ו 1876. מהדורה ראשונה.
ספריו הראשונים של רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, שיצאו לאור 
בעילום שם המחבר, שמו של המחבר רשום בשולי השערים, ברוסית 

ובראשי תיבות. 
ה, [1], ח-פא דף; 76 עמ‘. 21 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי, פגיעות 

עש. כריכה חדשה.

פתיחה: $600

56. Chafetz Chaim, First Printing with 

Handwritten Glosses by Author 

Sefer Chafetz Chaim, laws of Shmirat HaLashon “laws of 

slander and gossip, based upon Halacha derived from 

the Talmud and Poskim”. Vilna, 1873. First edition. First 

book of Rabbi Yisrael Meir HaCohen of Radin, which 

was published anonymously; name of author listed on 

margins of title page in Russian and in initials.

Several revisions and glosses in handwriting of author. 

Page 46 contains revision of 6 words in holy handwrit-

ing of Rabbi; page 159 contains gloss of 8 words in holy 

handwriting of Rabbi. [Revisions were made to the 

second edition based upon these revisions, Vilna 1877]. 

Signature and ownership notations of the Ga’on Rabbi” 

Moshe Nachum” Wallenstein (1841-1922), disciple of 

the Ktav Sofer and Av Beit Din of Jerusalem.
5, [1], 8-81 leaves, [missing 4 leaves with list of subscrib-

ers which were added to some of the copies]. 21.5cm. Fair 

condition, extensive moth damage. Old worn binding. 

Opening Price: $3000

57. Chafetz Chaim – Shemirat HaLashon, 

First Editions

• Sefer Chafetz Chaim, laws of Shemirat HaLashon “on 

laws of slander and gossip, based upon Halacha derived 

from the Talmud and Poskim”. Vilna, 1873. First edition.

• Sefer Shemirat HaLashon, (first section), “completion 

of the book Chafetz Chaim”, words of encouragement 

and”musar” for the guarding of the tongue and Talmud 

Torah. Vilna, 1876. First edition.

First books of Rabbi Yisrael Meir HaCohen of Radin 

which were published anonymously; name of author 

listed on margins of title pages, in Russian and in initials.
5, [1], 8-81 leaves; 76 pages. 21cm. Good-fair condition, 

stains and wear, moth damage. New binding. 

Opening Price: $600

56
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59. אוסף מספרי החפץ חיים

רא־ במהדורות  חלקם  בחייו,  שנדפסו  חיים  החפץ  מספרי  אוסף 
מאמר   •  .1905 [תרס“ה]  פיעטרקוב,  הדת.  חומת  ספר   • שונות: 
על  זקנים,  אסיפת  ספר   •  .1907 תרס“ז  פיעטרקוב,  הבית.  תורת 
על  זקנים,  אסיפת  ספר   •  .1902 תרס“ב  וורשא,  זבחים.  מסכת 
מסכת מנחות. פיעטרקוב, תרס“ט 1909. • ספר שם עולם. חלקים 
א-ב. וורשא, [תרנ“ה]-תרנ“ח 1895-1897. • ספר נדחי ישראל, עם 
קונטרס תפארת אדם. וורשא, [בין תר“ס לתר“ץ]. דפוס צילום של 
וורשא תרנ“ד. • קונטרס ליקוטי מאמרים, מהגאון בעל ”חפץ חיים“ 
(עם   .[1930] תר“ץ  וורשא,  מראדין.  גינזבורג  הלל  רבי  שליט“א. 

מעטפת מודפסת וכריכה מקורית).
סה“כ 7 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

60. סט משנה ברורה – ”מוגה“ – כריכות מקוריות

רבי  מאת  או“ח,  שו“ע  על  פירוש  ברורה“,  ”משנה  חלקי  ששת 
סטריאוטיפי,  [דפוס  חיים“.  ה“חפץ  מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל 

ווארשא-פיעטרקוב].
אחד  למעט  בדיו  (כולם  ”מוגה“  בכתב-יד:  נוסף  הספרים  כל  בפתח 
שם  תוקנה  ואכן  קל“ב  בסימן  לתקן  גם  מסומן  ב‘  בחלק  בעפרון). 

מחיקת הדפוס בכתב-יד. 
למכירה,  שהוציא  ספר  כל  לבדוק  מקפיד  היה  חיים“  ה“חפץ  רבנו 
משגיאות הדפוס (גליונות מחולפים או דפים חלקים) מחשש שמא 
יכשל ח“ו באיסור גזל והונאה, אם ימכר ספר פגום במחיר הקצוב. 
כל ספר שנבדק זכה לרישום בכת“י בדפי הפורזץ ”מוגה“, (מקובל, 
שמא  מחשש  ידו,  בכתב  בעצמו  זאת  לרשום  מקפיד  היה  שהוא 
מספקת).  בדיקה  ללא  ”מוגה“  יכתבו  הקודש  במלאכת  לו  העוזרים 
רבים מרישומים אלו נעלמו במשך השנים עקב כריכה מחודשת של 

הספרים או מחיקת הכיתוב בעפרון. 
בלויות)  (מעט  מקוריות  בד  כריכות  טובים.  מצבים  ס“מ.  כ-22  כרכים,   6

וחיתוך דפים צבעוני, הגהה בכת“י.

פתיחה: $500

59. Collection of Books by Chafetz Chaim

Collection of books by the Chafetz Chaim which were 

printed during his lifetime, some are first editions.

See list in the Hebrew description.
Total of 7 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

58. אוסף ספרי ה“חפץ חיים“

ווילנא,  ורכילות.  הרע  לשון  איסורי  הלכות  על  חיים,  חפץ  ספר   •
תרל“ז 1877. מהדורה שניה מתוקנת. חותמות וחתימת רבי ”יצחק 
פרסם  יצחק“,  ”שיח  בעל  [תר“ב-תרפ“ח,  מלאוויטש  חזן“  יוסף 
ליידיש,  תרגום  עם  ישראל,  נדחי  ספר   • רבים].  תורניים  מאמרים 
”מוגה“  רישום  סטריאוטיפית].  מהדורה  בערך,  [תר“ע  ווארשא, 
בכת“י המחבר. • ספר שם עולם, ווארשא, [תר“ס בערך]. • קונטרס 
הכהן  מאיר  ישראל  ר‘  מרן  הצדיק  הגאון  מאת  מאמרים,  ליקוטי 

שליט“א בעל ”חפץ חיים“. ווארשא, תר“צ (1930). 
4 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

58. Collection of Books of the Chafetz 

Chaim

• Sefer Chafetz Chaim, on laws of slander and gossip. 

Vilna, 1877. Second revised edition. Stamps and signa-

ture of Rabbi “Yitzchak Yosef Chazan” of Lavitch [1842-

1928, author of” Si’ach Yitzchak”, published many 

Torah articles]. • Sefer Nidchei Yisrael, with Yiddish 

translation, Warsaw, [c.1910, stereotypical edition]. 

Listing “proofread” in handwriting of author. • Sefer 

Shem Olam, Warsaw, [c.1900]. • Pamphlet Likutei 

Ma’amarim, by the righteous Ga’on Rabbi Yisrael Meir 

HaCoen author of” Chafetz Chaim”. Warsaw, (1930).
4 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250
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60. Set of Mishna Berura – Proofread – 

Original Bindings

Six volumes of Mishna Berura, commentary on Shulchan 

Aruch Orach Chaim, by Rabbi Yisrael Meir HaCohen 

of Radin, The Chafetz Chaim. [Stereotype printing, 

Warsaw-Pietrekov].

Added at beginning of each book in the author’s holy 

handwriting: “Proofread” (all in ink except one in pencil). 

Volume 2 also has a note to correct something in Siman 

132 and indeed a printing erasure has a hand correction. 

The Chafetz Chaim was careful to check each book for 

sale from printing mistakes (exchanged sheets or empty 

leaves) lest he, G-d forbid, transgress the prohibition of 

stealing and cheating if a damaged book is sold at regular 

price. He wrote on the forsatz leaves of each book that 

he checked “Proofread”, (it is accepted knowledge that 

he himself was careful to write this lest those who help 

him in his holy work write “Proofread” without checking 

the book thoroughly enough). Many of these inscriptions 

disappeared throughout the years because the books 

were rebound or the penciled inscription was erased. 
6 volumes, c.22cm. Good conditions. Original fabric bindings 

(slightly worn) and color leaf cutting, handwritten gloss.

Opening Price: $500

61. נדחי ישראל - מהדורה ראשונה - ”מוגה“

ווארשא,  מראדין.  הכהן  מאיר  ישראל  מרבינו  ישראל,  נדחי  ספר 
תרנ“ג 1893. מהדורה ראשונה. כרוך עם: קונטרס תפארת אדם.

בעמודי הכריכה: רישומים בעפרון (מטושטשים): ”מוגה“
[2], 130 עמ‘; 14 עמ‘. 23 ס“מ, מצב בינוני, בלאי ונקבי-עש, כריכה בלויה 

וקרועה.

פתיחה: $200

61. Nidchei Yisrael – First Edition 

– “Proofread” 

Sefer Nidchei Yisrael by Rabbi Yisrael Meir HaCohen 

of Radin. Warsaw, 1893. First edition. Bound with: 

Pamphlet Tiferet Adam. 

Binding leaves: (unclear) penciled notations: 

“Proofread”. 
[2], 130 pages; 14 pages. 23cm., fair condition, wear and 

moth holes, worn and torn binding. 

Opening Price: $200

מילוי  עם   – חיים“  מה“חפץ  מודפס  ומכתב  קטלוג  דף   .62

בכת“י
עם  מודפס  דף   – חיים“  חפץ  ס‘  המחבר  מבעל  הספרים  ”רשימת 
רשימה קטלוגית של ספרי מרן בעל ה“חפץ חיים“, בתוספת הסבר 

 .[c.1920 תר“פ בערך] ,מפורט על מהות ומטרת כל חיבור. ראדין
בצדו השני של הדף מכתב רשמי מודפס מבעל החפץ חיים:

 ”הנה בעזה“י וברוב חסדו נתפשטו ספרי בישראל והם נחוצים מאד, 
נחוצים,  עניינים  שארי  והן  השו“ע...  לבאר  הלכה  ע“פ  הבנויים  הן 
לבאר  בכוחי  אין  אכן  איש,  של  אישורו [אושרו?]  תלוים  בהם  אשר 
ספרי  במכירת  מנהגי  היה  מלפנים  והנה  נחיצתם...  גודל  בכתב  פה 
משולחים וכעת נשבתו המסילות וא“א לנסוע – והעולם אינם  ע“י 
חתום  קאטאלאג...”.  עשיתי  ע“כ  להשיגם  מקום  מאיזה  יודעים 

בדפוס: ”ישראל מאיר הכהן“. 
בכת“י [בעפרון],  מילוי  עם  מחירים,  טבלת  מופיעה  המכתב  בשולי 
מחיקה והוספת מילה, ייתכן שהוא בכתב יד קדשו של החפץ חיים. 
מעיירה  לנדוד  שהתפרסם,  לפני  חיים  החפץ  מרן  של  מנהגו  ידוע 
לעיירה ומכפר לכפר ולמכור את חיבוריו. לפנינו מסמך מעניין על 

דרכי מרן החפץ חיים בהפצת ספריו לצורך זיכוי הרבים. 
[2] עמ‘. 30 ס“מ. מודפס על נייר ירקרק, מצדו האחד נדפס בדיו מוזהבת. 

מצב טוב-בינוני, קרעים. 

בספריה  ואינו  העברית  הביבליוגרפיה  ברישומי  מופיע  לא  נדיר, 
הלאומית. 

פתיחה: $700

62. Catalogue Leaf and Printed Letter 

by The “Chafetz Chaim” – Filled In in 

Handwriting

“List of books by author of Chafetz Chaim” – Printed 

leaf with catalogue list of books by author of the” 

Chafetz Chaim”, including a detailed explanation of 

the essence and objective of each composition. Radin, 

c.1920.

60
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63. כתיבת ספר תורה על שם החפץ חיים – הזמנה לאסיפה

”היינטיקן שבת-צו-נאכט... א פארזמלונגוועגן די כלל-ישראל ספר-
תורה...“, הזמנה מודפסת לאסיפה מיוחדת בנושא ”ספר תורה של 
כלל ישראל“, שנכתב לזכר בעל ה“חפץ חיים“. [תרצ“ג 1933 בערך].
בהזמנה צויין כי האסיפה תיערך בהשתתפות הרב גריינמן מוילנא 
[הגאון רבי שמואל גריינמן, גיסו של החזון איש, יד-ימינם של החפץ 
המארגנים:  [בדפוס]  חתומים  גרודזינסקי].  עוזר  חיים  ורבי  חיים 

פנחס קאפלאן, יצחק טורעצקי ויחיאל ראבינאוויץ.
עוזר  חיים  רבי  הגאון  הקים  חיים,  החפץ  מרן  של  פטירתו  לאחר 
גרודז‘נסקי מפעל הנצחה לזכרו באמצעות כתיבת ספר תורה לשמו 
ולזכותו של החפץ חיים. בכרוז שפרסם, קרא רבי חיים עוזר לכולם 
להשתתף בכתיבת ספר התורה על ידי רכישת ”אותיות“. ההכנסות 
הקימו  שאותו  הישיבות“,  ”ועד  לטובת  הוקדשו  האותיות  ממכירת 
כי  עוזר  חיים  רבי  ציין  בכרוז  עוזר.  חיים  ורבי  חיים  החפץ  וטפחו 
החפץ  רבנו  של  מקומו  על  מיוחד  בארון  מונח  ”יהיה  התורה  ספר 
השתתפו  ואלפים  גדולה,  הצלחה  נחל  הרעיון  בראדין“.  זצ“ל  חיים 
וארץ  הברית  ארצות  בריטניה,  גרמניה,  גליציה,  פולין  בליטא,  בו 
שהוצב  מיוחד  זכרון“  ב“ספר  נכתבו  התורמים  שמות  ישראל. 

למשמרת בוילנא [ראה חומר מצורף].
10X15.5 ס“מ. מצב בינוני. סימני קיפול וקרעים.

לא נרשם ביבליוגרפית.

פתיחה: $200

63. Writing of Torah Scroll in Memory 

of The Chafetz Chaim – Invitation to 

Assembly 

“Heinteken Shabbat Tzu-Nacht… A Farsmelongevegen 

Di Klal Israel Sefer Torah…”, printed invitation to 

special assembly in honor of “Torah Scroll of the entire 

Jewish people”, written in memory of the Chafetz 

Chaim. [c.1933]. 

The invitation notes that the assembly will be attended 

by Rabbi Greineman of Vilna [the Ga’on Rabbi Shmuel 

Greineman, brother-in-law of the Chazon Ish, right 

hand of the Chafetz Chaim and Rabbi Chaim Ozer 

Grodzinski. Organizers signed [in print]: Pinchas 

Kaplan, Yitzchak Turetsky and Yechiel Rabinowitz. 

Following the demise of the Chafetz Chaim, the Ga’on 

Rabbi Chaim Ozer Grodzinski established an immor-

talization enterprise by means of writing a Torah Scroll 

in memory and merit of the Chafetz Chaim. In the 

proclamation which he published, Rabbi Chaim Ozer 

appeals to all to take part and participate in the writing 

of the Torah Scroll through the purchasing of “letters”. 

The income from the purchasing of the letters was 

dedicated for the benefit of “Va’ad HaYeshivot” [Yeshiva 

Committee], which the Chafetz Chaim and Rabbi Chaim 

Ozer founded and maintained. In the proclamation Rabbi 

Chaim Ozer noted that the Torah Scroll “will be placed 

in a special case on the gravesite of the Chafetz Chaim in 

Radin”. The idea was successfully implemented and thou-

sands from Lithuania, Poland, Galicia, Germany, Britain, 

United States and Eretz Israel participated. Names of 

donors were written in a special “memorial book” kept in 

Vilna [see attached material]. 
10X15.5cm. Fair condition. Folding marks and tears.

Bibliographically unlisted. 

Opening Price: $200

Reverse side of leaf contains printed official letter by 

author of the Chafetz Chaim:

“With G-D’s help and mercy my books spread 

throughout the Jewish nation and they are neces-

sary… to explain the Shulchan Aruch… or other nec-

essary matters upon which man’s happiness is depen-

dant. I cannot describe the extent of their necessity… 

in the past I sold the books through emissaries and 

now the railroads are not operating and it is impos-

sible to travel – and the world isn’t able to obtain the 

books, therefore, I prepared a catalogue…”. Signed in 

print: “Yisrael Meir HaCohen”. 

Margins of letter contain price chart, filled in by hand-

writing [with pencil], erasure and addition of word, pos-

sibly in the holy handwriting of the Chafetz Chaim. 

It is well known that the custom of the Chofetz Chaim, 

prior to his becoming famous, was to wander from 

village to village and sell his compositions. This is an 

interesting document demonstrating the method of the 

Chafetz Chaim in distributing his books for the benefit 

of the public. 
[2] pages. 30cm. Printed upon greenish paper, one side 

printed in golden ink. Good-fair condition, tears. 

Rare, not listed in Hebrew Bibliography listings or in 

National Library. 

Opening Price: $700

64. מכתב רבי נטע ליפשיץ מקובנה אל רבי אליעזר גורדון 

החפץ  מפעולות  בלתי-ידועים  היסטוריים  (פרטים  מטעלז - 
חיים לארגון ועד מרכזי לישיבות ליטא)

מכתב רבי נטע הלוי ליפשיץ מקובנה, אל הגאון רבי אליעזר גורדון 
כשבוע  נכתב  תר“ע (1910), [המכתב  שבט  כ“ז  טעלז.  ישיבת  ראש 
לפני פטירתו הפתאומית של רבי אליעזר גורדון בד‘ אדר א‘ תר“ע].

המכתב כתוב בכתב-ידו וחתום פעמיים ”נה“ל“ [נטע הלוי ליפשיץ  63
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64. Letter by Rabbi Neta Lifshitz of Kovne 

to Rabbi Eliezer Gordon of Telz – (un-

known historic details about the Chafetz 

Chaim activity) 

Letter by Rabbi Neta HaLevi Lifshitz of Kovne, to Rabbi 

Eliezer Gordon Head of Telz Yeshiva. 27th of Shevat 

1910, [the letter was written a week before Rabbi Eliezer 

Gordon’s sudden death on the 4th of Adar 1910].

The letter is handwritten and signed twice N.H.L. [Neta 

HaLevi Lifshitz – his pseudonym in the newspapers]. 

The letter’s content deals with a shidduch (match) for 

Rabbi Eliezer Gordon’s son [a letter of Eliyahu Sha’ar of 

Kiselin who was involved in the shidduch is also copied 

in the letter]. 

Other matters for the benefit of Judaism and the yeshivot 

are also mentioned. An interesting detail written in the 

letter is the involvement of the Chafetz Chaim in the 

economic crisis that hit the Lithuanian yeshivot at that 

time and this is what he writes: “… and finally, what will 

become of the traveling and efforts abroad to benefit 

the holy yeshivot? The Chafetz Chaim too, agrees that 

even if he will travel with you to a rabbi who is not 

well known, but with your influence they will act…”. 

Additional details about the initiative to unite collections 

for the yeshivot are mentioned with the name “Rabbi 

Refael” [Rabbi Refael Shapiro of Volozhin] “his son in 

law in Shadeve” [Rabbi Yosef Leib Bloch] and “Rabbi 

Shimon of Braynsk” [Rabbi Shimon Shkop].
4 pages, 21cm. Fair condition, tear along length of fold in 

both leaves [without missing text].

Opening Price: $200

65. מכתב מישיבת ראדין – בחתימת שני נכדיו של ה“חפץ 

חיים“
מכתב מישיבת ”חפץ חיים“ בראדין, בחתימת ידם של מנהלי הישיבה 
רבי ”אליעזר זאב קאפלאן“ ורבי ”יהושע ליב בהגאון מוהר“צ זצ“ל 

לעווינסאן“. ראדין, ניסן תרצ“ה (1935).
למאד  ודחוק  נורא  במצב  ”הנמצאת  ראדין:  לישיבת  עזרה  בקשת 
שאי אפשר לתאר... והננו חותמים בברכה כי זכותו הגדול של מרן 
אדמו“ר הגה“צ בעל החפץ חיים זצוק“ל יעמוד לכתר“ה ולכל העס־

קנים והמסייעים...“. 
נייר מסמכים רשמי, 27.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קמטים וקרעים קלים.

פתיחה: $500

65. Letter From Radin Yeshiva – Signed by 

Two Grandsons of Chafetz Chaim 

Letter from Chafetz Chaim Yeshiva in Radin, signed by 

directors of Yeshiva, Rabbi “Eliezer Zev Kaplan” and 

Rabbi “Yehoshua Leib son of Rabbi Levinson”. Radin, 

Nisan 1935.

Appeal for assistance on behalf of Radin Yeshiva: 

“Which is presently in indescribably dire straits… 

and we hereby sign off with a blessing that the merit 

of the great rabbi, author of the Chafetz Chaim will 

benefit all those who contribute on behalf…”. 
Official stationery, 27.5cm. Good-fair condition, creases 

and minor tears. 

Opening Price: $500

בעניני  עוסק  המכתב  תוכן  בעתונות].  שלו  ספרותי  פסיבדונים   -
שידוכין לבנו של רבי אליעזר גורדון [מועתק בו גם מכתב של אליהו 

שער מקיסעלין, שעסק בענין השידוך]. 
ולטובת  היהדות  לטובת  העסקנות  של  נוספים  ענינים  מוזכרים 
חיים  החפץ  של  מעורבותו  הוא  בו  שנזכר  מעניין  פרט  הישיבות. 
 ...” כותב:  הוא  וכה  ליטא,  ישיבות  את  אז  שפקד  הכלכלי  במשבר 
וסוף סוף מה תהי גורל הנסיעה וההשתדלות בחו“ל לטובת הישי־
בות הקדושות? גם הח“ח שליט“א מודה אשר גם אם יסע עם הדר“ג 
שיחי‘ אל רב בלתי מפורסם כ“כ, אבל בהשפעת הדר“ג שיחי‘ יפעלו 
ב“ה...“. כמו כן מובאים פרטים נוספים בענין יזמת איחוד המגביות 
רפאל  [רבי  שיחי‘“  רפאל  ר‘  ”הרה“ג  בו  ומוזכרים  הישיבות  בעד 
שפירא מוואלוז‘ין] ”חתנו בשאדאווע“ [מוהרי“ל בלוך] ו“והרה“ג ר‘ 

שמעון יחי‘ מבריינסק“ [רבי שמעון שקאפ]. 
4 עמ‘, 21 ס“מ. מצב בינוני, קרע לאורך הקיפול בשני הדפים [ללא חסרון 

טקסט].

פתיחה: $200
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66. מכתב רבי מנחם מנדל זאקס חתן ה“חפץ חיים“

חיים  חפץ  ישיבת  ראש  זאקס  יוסף  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  מכתב 
שה־ חיים  החפץ  נכד  צאצאי  בני-משפחה  אודות  לבירור  מראדין, 

תגורר בבלגיה.
רבי מנחם מנדל יוסף זקס (תרנ“ד-תשל“ד), חתנו הצעיר של ה“חפץ 
חיים“, עמד בראשות הישיבה בראדין עוד בחיי חותנו הגדול. בזמן 
להעביר  כדי  לארה“ב  ויצא  ווילנא  לעיר  תלמידיו  עם  עבר  השואה 
את בני הישיבה לחו“ל, אך הדבר לא עלה בידו והם הוגלו לסיביר. 
כאחד  ונודע  אלחנן  יצחק  רבי  בישיבת  ראשי  כר“מ  כיהן  בארה“ב 

מגדולי התורה.
נייר מסמכים רשמי, 28 ס“מ. מצב טוב, קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: $400

66. Letter by Rabbi Menachem Mendel Zaks 

Son-In-Law of The Chafetz Chaim

Letter by Ga’on Rabbi Menachem Mendel Yosef Zaks 

Rosh Yeshiva of Chafetz Chaim Yeshiva in Radin, in-

quiring about family members, descendants of grand-

son of the Chafetz Chaim who resided in Belgium.

Rabbi Menachem Mendel Yosef Zaks (1894-1974), 

youngest son-in-law of the Chafetz Chaim, already 

served as Rosh Yeshiva in Radin during the lifetime of 

his great father-in-law. During the Holocaust traveled 

with his disciples to the city of Vilna and from there 

to the USA in order to transfer the Yeshiva students 

abroad, however he did not succeed and they were de-

ported to Siberia. In the USA he served as chief Rosh 

Mativta in Rabbi Yitzchak Elchanan Yeshiva and was 

known as one of the Torah giants. 
Official stationery, 28cm. Good condition, creases and 

folding marks. 

Opening Price: $400

67. ”חפץ חיים“ - מיקרוגרפיה

מספרו  טקסט  של  מיקרוגרפיה  בעבודת  חיים“,  ה“חפץ  תמונת 
”אדיר  האמן  בידי  חתומה  ט-י).  פרקים  ב‘  (חלק  הלשון“  ”שמירת 

מישרים“. [ירושלים, שנות ה-80].
 52X37 עץ במסגרת  נתונה  כתמי-חלודה.  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   34X25

ס“מ.

אדיר  של  המיקרוגרפיה  עבודות  אודות  מצורף,  בחומר  עוד  ראה 
מישרים.

פתיחה: $200

67. Chafetz Chaim – Micrography 

Photograph of the Chafetz Chaim, micrography of text 

from his book “Shmirat HaLashon” (section II chapters 

9-10). Signed by artist Adir Meisharim. [Jerusalem, 

1980’s]. 
34X25cm. Good-fair condition, foxing. Framed in wooden 

frame of 52X37cm.

For additional information regarding micrography 

craftsmanship by Adir Meisharim see attached material. 

Opening Price: $200
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דפוסי רוסיה-פולין 
Books Printed in Russia and Poland

68. סידור רבי יעקב עמדין, קוריץ תקע“ח

סדר תפלה, חלק א‘: פלטין בית-אל ”עמודי שמים“, חלק ב‘: ארמון 
עיר-האלהים ”שערי שמים“. עם פירושי רבי יעקב מעמדין (היעב“ץ) 
לתפלה.  השייכים  והדינים  האר“י,  וכוונת  והסוד  הנגלה  דרך  ע“פ 

קוריץ, [תקע“ח 1818].
בדפי הכריכות: חתימות ורישומי בעלים, ”מאיר קעריץ“ ועוד.

(חסר שער של חלק ראשון ו-4 דפים ראשונים) ה-רסט, רפ-שפז דף;קמה 
דף. 17.5 ס“מ. נייר כחול-ירקרק, מצב בינוני, פגעי-עש רבים, דפים מנות־

קים ובלאי. כריכת עור קרועה ופגומה.

פתיחה: $500

69. חומש דברים - ברדיטשוב, תקע“ז

חומש דברים ”מרגליות טובה“. ברדיטשוב, תקע“ז (1817). עם דפי 
ההסכמות מרבי ישראל בן רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבנים רבים.

חתימות רבי ”משה מאצנער“ וחתימת וחותמת בנו רבי ”יצחק איצק 
מצנער... מק“ק ארלי הסמוכה לקראקאוי“.

[2], [154] דף. 22 ס“מ. נייר ירקרק ולבן. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. 
כריכת עור פגועה ומנותקת.

וואריאנט, דפי ההסכמות אינם מופיעים בכל העותקים.

פתיחה: $300

68. Rabbi Ya’akov Emden Prayer Book, 

Koretz, 1818

Prayer book, section I: Platin Beit Kel “Amudei 

Shamayim”, section II: Armon Ir Ha’Elokim “Sha’arei 

Shamayim”. With commentaries of Rabbi Ya’akov of 

Emden (Yavetz) according to the revealed and concealed 

Torah including Kavanat Ha’Ari, and laws pertaining to 

prayer. Koretz, [1818]. 

Binding leaves: Signatures and ownership notations, 

“Meir Koretz” and more. 
(Missing title page of first section and first 4 leaves) 5-269, 

280-387 leaves; 145 leaves. 17.5cm. Greenish-blue paper, 

fair condition, extensive moth damage, detached leaves 

and wear. Torn and damaged leather binding. 

Opening Price: $500

69. Devarim – Berdichev, 1817

Devarim, “Margaliot Tovah”. Berdichev, 1817. With 

approbation leaves by Rabbi Yisrael ben Rabbi Levi 

Yitzchak of Berdichev and other rabbis.

Signed by Rabbi “Moshe Metzner” and signature and 

stamp of his son “Yitzchak Isaac Metzner… of Orla 

near Cracow”. 
[2], [154] leaves. 22cm. Greenish and white paper. Good-

fair condition, stains and wear. Damaged and detached 

leather binding.

Variant, approbation leaves do not appear in all copies.

Opening Price: $300

68
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71. ספרי הלבוש - ברדיטשוב, תקע“ח-תקפ“א

התכלת,  (לבוש  חיים  אורח  הלבוש,  ספרי  מחמשת  חלקים  ארבעה 
(לבוש  משפט  חושן  וארגמן),  הבוץ  (לבוש  העזר  אבן  החור),  לבוש 
רבי  דפוס   .(1818-1821) תקע“ח-תקפ“א  ברדיטשב,  שושן),  עיר 
דברים  של  בכת“י  רישום  או“ח  חלק  של  הכריכה  בדפי  בק.  ישראל 

בשם האדמו“ר רבי מרדכי מטשרנוביל.
אורח  טור  בראש  ההסכמות  ודף  ראשון  שער  (חסר  ס“מ.  כ-34  כרכים,   3
דף.  קנח]  [צ“ל:  קף  דף;  פד]  [צ“ל:  פח   ,[1] דף;  סה-ר   ,[1] ג-סד,  חיים), 
בלאי  עש,  פגעי  בינוני-גרוע,  מצב  כחול.  נייר  משובשת.  דפים  (ספירת 

ודפים מנותקים. כריכות עור עתיקות פגומות.

פתיחה: $300

72. אוסף ספרים מדפוסי רוסיה ופולין

אדם וחוה], לרבינו ירוחם.  ג‘ מספר תולדות  ספר מישרים [חלק   •
רביעי  חלק  וארגמן,  הבוץ  לבוש  ספר   • תקס“ח [1808].  קאפוסט, 
מהלבושים [הלכות אבן העזר]. רבי מרדכי יפה. ברדיטשוב, [תקע“ט 
1819]. דפוס רבי ישראל ב“ק • ספר לבוש עיר שושן, חלק חמישי 
ברדיטשוב,  יפה.  מרדכי  רבי  משפט].  חושן  [הלכות  מהלבושים 

70. ספר הזוהר –קאפוסט, תקס“ט-תק“ע

ספר הזהר הקדוש על התורה מהתנא האלהי רבי שמעון בן יוחאי. 
בשלושה  חלקים  ארבעה   .1809-1810 תקס“ט-תק“ע,  קאפוסט, 
חסרון  ובתשלום  דף...  על  דף  במנטובה  נדפס  אשר  ”כפי  כרכים. 
האר“י...“.  הגהת  מתוך  מוגה...  קושטנדינא...  בדפוס  המאמרים 
דפוס  על-פי  והפנים  השער  (נוסח  בוזאגלו.  שלום  רבי  הקדמת  עם 

אמשטרדם תקל“א-תקל“ב). 
נדפס בחלקו על דפים כחולים. כרך א‘: בראשית, כרך ב‘: שמות, כרך 

ג‘: ויקרא, במדבר ודברים. חתימות וחותמות בעלים.
משתנה  מצב  ס“מ.   21 דף.  קיז-שי   ,[1] קטו,  רפ;  יט;  רנא,   ,[4] כרכים.   3
בין הדפים, טוב-בינוני. כתמים, נזקי עש. דפים מנותקים. כריכות פגומות.

פתיחה: $350

71. Sifrei HaLevush – Berdichev, 1818-1821 

Sifrei HaLevush, Orach Chaim (Levush HeTchelet, Levush 

HaChur), Even Ha’ezer (Levush HaButz VeArgaman), 

Choshen Mishpat (Levush Ir Shushan), Berdichev, 

(1818-1821). Yisrael Beck printing press. Binding leaves 

of Orach Chaim section contain handwritten notation in 

name of Rebbe Rabbi Mordechai of Chernobyl. 
3 volumes, approx. 34cm. (Missing first title page and leaf 

of approbations at beginning of Tur Orach Chaim), 3-64, 

[1], 65-200 leaves; [1], 88 [instead of: 84] leaves; 180 [in-

stead of 158] leaves. Faulty pagination. Blue paper. Fair-

poor condition, moth damage, wear and detached leaves. 

Ancient leather damaged bindings. 

Opening Price: $300

72. Collection of Books Printed in Russia 

and Poland

See list in the Hebrew description.
Six books. Majority of books printed upon bluish paper; 

some contain printing in red ink upon title page. Various 

sizes and conditions. Ownership signatures and stamps. 

Opening Price: $400

70. Sefer HaZohar – Kopys, 1809-1810

Holy book of the Zohar on the Torah by the divine 

Rabbi Shimon Ben Yochai. Kopys, 1809-1810. Four 

sections in three volumes. “As printed in Mantova… 

with the omission of articles from Koshtandina Press… 

proofread… from gloss of the Ari…”. Includes preface 

by Rabbi Shalom Buzaglo. (Version of title page and 

book according to 1771-1772 Amsterdam printings).

Partially printed on blue leaves. Volume I: Bereshit; 

volume II: Shmot; volume III: Vayikra, Bamidbar and 

Devarim. Ownership signatures and stamps. 
3 volumes. [4], 251, 19; 280; 115, [1], 117-310 leaves. 21cm. 

Condition of leaves vary; good-fair. Stains, moth damage. 

Detached leaves. Damaged bindings. 

Opening Price: $350

מעיל  ותשובות  שאלות   • ב“ק.  ישראל  רבי  דפוס   .[1821 [תקפ“א 
מקראות   •  .1835 תקצ“ה  סדילקוב,  לאנדסופר.  יונה  רבי  צדקה. 
גדולות - ארבעה ועשרים, חלק שישי [איוב, דניאל, עזרא ונחמיה]. 
הוראדנא ווילנא, תק“פ [1820]. • גבולת בנימין, דברי חכמה ויראה, 
לבוב.  אב“ד  הכהן  חיים  רבי  ואחיו  רפפורט  הכהן  שמחה  רבי  מאת 
לבוב, [תקמ“ט 1789]. דפוס יהודית רוזאניס. (חסר כמחציתו וכרוך 

עם חלק מספר אגרת שמואל, על מגלת רות - זולקווא? תקס“א?).
ששה ספרים. רוב הספרים נדפסו על נייר כחלחל, בחלקם הדפסה בשער 

בדיו אדומה. גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $400
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דפוסי סלאוויטא וזיטומיר 
Books Printed in Slavita and Zhitomir

73. תהלים סלאוויטא, תקפ“א 1821

ספר תהלים עם שני פירושים: מצודת דוד ומצודת ציון. נדפס על-ידי ר‘ משה שפירא. סלאוויטא, תקפ“א 
.1821

לליל  רצון  ”יהי  תהלים“;  אמירת  שאחר  רצון  ”יהי  תהלים;  אמירת  שלפני  יחוד“  ו“לשם  רצון“  ”יהי  עם 
הושענא רבא“ ו“תפלה בעד החולה“.

הסכמת דייני אוסטרהא במיוחד למהדורה זו, ממנה עולה כי זו מהדורת התהלים הראשונה שהדפיס רבי 
משה שפירא עם פירוש המצודות.

סגולה מיוחדת יש באמירת תהילים מתוך ספר זה שנדפס ע“י האדמו“ר הצדיק רבי משה שפירא מס־
לאוויטא בנו של רבי פנחס מקוריץ.

עם  דפים,  במספר  מקצועית  משוקמים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס“מ.  דף. 16  קפד  כחלחל.  נייר  על  שלם  עותק 
פגיעה קלה מאוד בטקסט. רישומי בעלות.

פתיחה: $12,000

73. Tehillim Slavita, 1821 

Sefer Tehillim with two commentaries: Metzudat David and Metzudat Tzion. Printed 

by Rabbi Moshe Shapiro. Slavita, 1821. 

Includes “Yehi Ratzon” and “LeShem Yichud” recited prior to the reciting of Tehillim; 

“Yehi Ratzon following the reciting of Tehillim”; “Yehi Ratzon for evening of Hoshana 

Rabbah” and “prayer for the ill”. 

Approbation of Dayanim of Austraha written especially for this edition indicating 

that this is the first edition of Tehillim printed by Rabbi Moshe Shapiro with com-

mentaries of the Metzudot. 

Reciting Tehillim from this book printed by the righteous Rabbi Moshe Shapiro of 

Slavita son of Rabbi Pinchas of Koritz is a special Sgula.
Complete copy upon bluish paper. 184 leaves. 16cm. Good condition. Stains. Professional 

restoration of tears on several leaves, with slight damage to text. Ownership notations. 

Opening Price: $12,000 73
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74. סידור, סלאוויטא תקע“ח - הסידור הראשון בדפוס רבי משה שפירא

”סדר תפלה מכל השנה כמנהג אשכנז, עם תיקון חצות וכל היוצרות ומערבית וסליחות והושענות והגדה 
של פסח... למלאות רצון איש ואיש“ עם פרקי אבות, פרק שירה, דינים ועוד. סלאוויטא, תקע“ח [1818]. 

הסידור הראשון שנדפס בדפוס האדמו“ר רבי משה שפירא בסלאוויטא. הגהות רבות בכת“י עתיק.
עותק חסר: א-ח, מה-קע; פד; יד דף (במקור: א-קע; פד; יד דף) תחילה וסוף נמצאים. 17 ס“מ. נייר ירקרק, פגעי 

עש קשים עם פגיעות בטקסט (משוקמים במילוי נייר מקצועי), כתמי שימוש. כריכת חצי-עור מהודרת.

מהדורה נדירה!

פתיחה: $3000

75. חסד לאברהם (ר“א אזולאי) – סלאוויטא, תקנ“ד – עותק מפואר

 .(1794) תקנ“ד  סאלוויטא,  וממהרח“ו.  מחברון  אזולאי  אברהם  מרבי  קבלה,  עניני  לאברהם,  חסד  ספר 
מהספרים הראשונים שנדפסו ע“י האדמו“ר רבי משה שפירא רבה של סלאוויטא. 

שופטיבקא  בק“ק  ומצ“פ  סלאוויטא  דק“ק  ”אב“ד  משפיטובקה  שמשון  יעקב  רבי  האדמו“ר  הסכמת 
ובק“ק באר ובק“ק אומן והגליל“. בהסכמה זו הוא כותב על ”הדפוס אשר הוקם בק“ק סלאוויטא ע“י מחו‘ 
ה“ה הרבני המופלג החכם השלם בנן של קדושים בוצינא קדישא מה‘ פנחס“. [יש שייחסו עפ“י הסכמה 
זו את יזמת הקמת הדפוס בסלאוויטא לרבי פנחס מקוריץ אבי רבי משה שפירא – ראה בתקליטור מפעל 

הביבליוגרפיה רשומה 0108497].
הסכמה נוספת מהאדמו“ר רבי אריה ליב אב“ד דק“ק וואלטשיסק, ”להמדפיסים דק“ק סלאוויטא“. [יש 
בסלאוויטא  שנדפסו  החיים  אור  חומשי  בשער  מוזכר  יאסי,  אב“ד  סג“ל  יוסקא  יוסף  רבי  בנו  כי  לציין 

באותן השנים].
[6], פז, א-יא, יא-לד, [1] דף. 19 ס“מ. נייר איכותי בגווני אפור-ירקרק, שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים, 

נקבי עש במספר דפים. כריכת עור מפוארת.

פתיחה: $400

74. Prayer Book, Slavita 1818 – The First Prayer Book Printed by 

Rabbi Moshe Shapiro Press 

“Yearly prayers as customary in Ashkenaz, with Tikun Chatzot, all the Yotzrot [li-

turgical hymns], Slichot, Hosha’anot and Pesach Haggadah…”, includes Pirkei Avot, 

Perek Shira, laws and more. Slavita, [1818]. The First Prayer Book Printed by Rabbi 

Moshe Shapiro Press in Slavita.

Numerous glosses in ancient handwriting. 
Incomplete copy: 1-8, 45-170; 84; 14 leaves (originally: 1-170; 84; 14 leaves). Contains be-

ginning and end. 17cm. Greenish paper, severe moth damage with damage to text (profes-

sionally restored), usage stains. Elegant semi-leather binding. 

Rare edition!

Opening Price: $3000

74
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75. Chessed L’Avraham (Azulay) – Slavita, 

1794 – Magnificent Copy

Chessed L’Avraham, on kabalistic issues, by Rabbi 

Avraham Azulay of Hebron and by Rabbi Chaim Vital. 

Slavita, 1794. One of the first books printed by Rabbi 

Moshe Shapira Rabbi of Slavita.

Approbation by Rabbi Ya’akov Shimshon of Shpitovka 

“Rabbi of Slavita and Moreh Tzedek of Shpitovka and 

Bar and Oman and its surroundings”. In this approba-

tion, he writes about “the printing press established in 

Slavita by Rabbi…Pinchas”. [According to this appro-

bation, some have attributed the initiative of founding 

the printing press in Slavita to Rabbi Pinchas Koritz 

father of Rabbi Moshe Shapira – see The Bibliography 

Institute CD Listing 0108497].

Another approbation by Rabbi Aryeh Leib Rabbi of 

Volochisk, “to the printers of Slavita”. [It is worthwhile 

noting that his son Rabbi Yosef Yoska Segal Rabbi of Iasi 

is mentioned on title page of Or Hachaim chumashim 

printed in Slavita at that time].
[6], 87, 1-11, 11-34, [1] leaf. 19cm. Greenish-grey high-

quality paper, wide margins. Good-fair condition. Stains, 

moth holes in several leaves. Splendid leather binding.

Opening Price: $400

76. סדר מעמדות - סלאוויטא, תקפ“ד

סדר מעמדות, מסודרות לכל ימי השבוע... האומרם בכל יום מובטח 
רבי  דפוס   ,(1824) תקפ“ד  סלאוויטא,  הבא.  העולם  בן  שהוא  לו 

שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא. 
מב דף (חסרים דפים אחרונים מג-מד). 16. 3 ס“מ. נייר כחלחל-ירוק. מצב 

טוב-בינוני, כתמים ומעט בלאי בעיקר בדפים אחרונים. כרוך מחדש. 

תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0173964. 

פתיחה: $300

76. Seder Ma’amadot – Slavita, 1824 

Seder Ma’amadot, arranged for all weekdays… any 

person who recites this daily is guaranteed a share in 

the world to come. Slavita, (1824), printing press of 

Rabbi Shmuel Avraham Shapiro son of Rabbi of Slavita. 
42 leaves (missing leaves 43-44). 16.3cm. Bluish green 

paper. Good-fair condition, stains and some wear espe-

cially on last leaves. Rebound. 

Bibliography Institute CD, record 0173964.

Opening Price: $300
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78. תיקוני הזוהר - סלאוויטא, תקפ“א

הראשונה  המהדורה   .[1821 [תקפ“א  סלאוויטא,  הזהר,  תקוני 
שהדפיס רבי משה שפירא. חותמות רבי רפאל זילברמאן אב“ד צפת 

ובנו רבי אברהם.
ס“מ.   20.5 הקבלה“).  חכמת  ב“כללי  בסופו  דפים   3 (חסר  דף  מט-קנא  נ, 
עם  דפים  מספר  מאד,  טוב  במצב  הדפים  רוב  משתנה,  מצב  כחלחל,  נייר 
פגיעות משוקמות, פגיעות עם חסרון בשער ובדף שאחריו. עותק מורכב 

ממספר עותקים (דפים קנ-קנא כפולים). כריכת חצי-עור מהודרת.

פתיחה: $900

78. Tikunei HaZohar – Slavita, 1821

Tikunei HaZohar, Slavita, [1821]. First edition printed 

by Rabbi Moshe Shapiro. Stamps of Rabbi Raphael 

Zilberman Av Beit Din of Safed and his son Rabbi 

Avraham. 
50, 49-151 leaves (missing 3 leaves at end of “rules of 

wisdom of Kabbala”). 20.5cm. Bluish paper, varying 

condition, majority of leaves in very good condition, sev-

eral leaves with restored damage, damage with missing 

sections on title page and following leaf. Copy composed 

of several copies (leaves 150-151 duplicate). Elegant half 

leather binding. 

Opening Price: $900

79. ספר המגיד - יחזקאל ותרי עשר, סלאוויטא, תקע“ט

ספר המגיד, יחזקאל ותרי עשר. סלאוויטא, תקע“ט 1819. דפוס רבי 
משה שפירא. חתימות בעלים רבות.

בחלק  עש  פגעי  טוב,  במצב  הדפים  רוב  משתנה,  מצב  ס“מ.  דף. 21.5  רץ 
עתיקה,  עור  כריכת  חסרון.  עם  בלאי  פגיעות  אחרונים  דפים  מהדפים. 

בלויה.

פתיחה: $200

79. Sefer HaMagid – Yechezkel and Trei 

Asar, Slavita, 1819

Sefer HaMagid, Yechezkel and Trei Asar. Slavita, 

1819. Rabbi Moshe Shapiro Press. Many ownership 

signatures. 
290 leaves. 21.5cm. Varying condition, majority of leaves in 

good condition, moth damage on some leaves. Last leaves 

worn with missing sections. Ancient worn leather binding. 

Opening Price: $200

77. Chumash Devarim with “Ohr HaChaim” 

– Slavita, 1832

Chumash Devarim and Megillot. With translations 

and commentaries, including commentary of”Ohr 

HaChaim “HaKadosh. Slavita, (1832). Rabbi Shmuel 

Avraham Shapiro Press. 

Signatures of Rabbi “Shneur Zalman Rivlin” (passed 

away in 1888) son of the Ga’on Rabbi Eliyahu Yosef 

Rivlin author of “Ohalei Yosef”, among leading 

Hassidim of Chabad in Eretz Yisrael.
132, 26 leaves. 25cm. Blue paper, good-fair condition, 

stains, moth damage on several leaves. Title page de-

tached, original damaged leather binding. 

Opening Price: $750

77. חומש דברים עם ”אור החיים“ - סלאוויטא, תקצ“ב

”אור  פירוש  עם  ופירושים,  תרגומים  עם  ומגילות.  דברים,  חומש 
שמואל  רבי  דפוס   .(1832) תקצ“ב  סלאוויטא,  הקדוש.  החיים“ 

אברהם שפירא.
חתימות רבי ”שניאור זלמן ריבלין“ (נפטר תרמ“ח) בן הגאון ר‘ אליהו 

יוסף ריבלין בעל ”אהלי יוסף“, מראשי חסידי חב“ד בארץ ישראל
דפים  ובמספר  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  כחול,  נייר  ס“מ.   25 דף.  כו  קלב, 

פגעי-עש. דף השער מנותק, כריכת עור מקורית, פגומה.

פתיחה: $750

78 77
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80. שאגת אריה, סלאוויטא, תקצ“ב

הגהות  עם  גינצבורג,  ליב  אריה  רבי  מהגאון  אריה,  שאגת  שו“ת 
מווילנא.  ליב  אריה  משה  רבי  מהמגיה  אחרון  וקונטרס  חדשות 

סלאוויטא, תקצ“ב 1832. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא.
זו  להוצאה  במיוחד  שניתנו  ליטא,  רבני  מגדולי  רבות  הסכמות 

ול“קונטרס אחרון“.
כריכה  עש.  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ירקרק,  נייר  ס“מ.   34 דף.  צ   ,[2]

לא-מקורית. 

פתיחה: $250

80. Sha’agat Aryeh, Slavita, 1832 

Sha’agat Aryeh responsa, by the Ga’on Rabbi Aryeh 

Leib Ginzburg, with more recent glosses and Kuntres 

Acharon [recent pamphlet] by the proofreader Rabbi 

Moshe Aryeh Leib of Vilna. Slavita, 1832. Printing press 

of Rabbi Shmuel Avraham Shapiro. 

Many approbations by leading rabbis of Lithuania, 

which were given especially for this publication and for 

“Kuntres Acharon”.
[2], 90 leaves. 34cm. Greenish paper, good-fair condition, 

moth damage. Unoriginal binding. 

Opening Price: $250

81. ספר תהלים עם מעמדות – זיטומיר, תרכ“ד

זיטומיר,  בעברי-טייטש.  המלות  ופירוש  מעמדות,  עם  תהלים  ספר 
תרכ“ד 1864. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי 

הרב מסלאוויטא.
רבא,  הושענא  ולליל  תהלים  אמירת  לפני  רצון“  ”יהי  תפילות  עם 

ו“תפלה להתפלל על החולים“. 
344 עמ‘. 22 ס“מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים בדף השער ובדפים הראשו־

נים – פגיעות בפינות ובשולי הדפים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $2500

81. The Book of Psalms with Ma’amadot – 

Zhitomir, 1864

The book of Psalms with ma’amadot, and Hebrew-

Teitch translation of words. Zhitomir, 2864. Printed 

by Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel 

Shapira grandsons of the Rabbi of Slavita. 

With the prayers said before saying Psalms and for the 

eve of Hoshana Raba, and a prayer for the ill.
344 pages. 22cm. Fair Condition. Foxing. Tears to title 

page and first leaves – damages to corners and margins of 

leaves. New leather binding. 

Opening Price: $2500

81
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80
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82. חומש ”אור החיים“, במדבר – זיטומיר, תר“כ (עם סדר 

תפילה לשבת נוסח ספרד) 
ספר במדבר, חלק רביעי מחמשה חומשי תורה, עם מגילת רות, עם 
התרגומים, פירוש רש“י ובעל הטורים, פירוש ”אור החיים“ מאת רבי 
רבי  בדפוס   .1859 תר“כ  זיטומיר,  החיד“א.  ופירושי  עטר,  בן  חיים 

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 
שני שערים. בסוף הספר נדפס סדר תפילה לשבת (שחרית ומוסף; 
שנים“  ועשרים  ששה  על  ומולדות  הקביעות  ו“לוח  ספרד),  נוסח 

(תר“כ-תרמ“ה). 
השוליים  (בשולי  עש  סימני  מעט  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 27  ו  קמה; 
הפנימיים ובכריכה). מספר דפים מנותקים. כריכת עור עתיקה, מנותקת 

ופגומה. 

פתיחה: $200

82. Chumash “Ohr HaChaim”, Bamidbar – 

Zhitomir, 1859 

Sefer Bamidbar, fourth section of Chamisha Chumshei 

Torah, including Megillat Ruth, translations, commen-

tary of Rashi and Ba’al HaTurim, commentary of “Ohr 

HaChaim” by Rabbi Chaim Ben Atar and commentar-

ies of the Chida. Zhitomir, 1859. Printing press of Rabbi 

Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro, 

grandsons of Rabbi of Slavita. 

Two title pages. End of book contains order of prayer 

for Shabbat (Shacharit and Musaf; Sephardic version), 

and “chart of determination of new moon for twenty six 

years” (1860-1885). 
145; 6 leaves. 27cm. Good condition, stains, few moth 

stains (on inner margins and cover). Number of detached 

leaves. Detached and damaged ancient leather binding. 

Opening Price: $200

83. חמשה חומשי תורה, זיטומיר – עם סידור תפלות לשבת 

”נוסח ספרד“
ועברי-טייטש.  אונקלוס  תרגום  רש“י,  עם  תורה,  חומשי  חמשה 
רבי  האחים  דפוס   .1851 תרי“א  זיטומיר,  בראשית-במדבר,  חלקי 
הרב  נכדי  שפירא  העשיל  יהושע  ורבי  ליב  אריה  רבי  ליפא,  חנינא 
מסלאוויטא. חומש דברים, זיטומיר, תרי“ח (1858). דפוס רבי חנינא 

ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.
בכל אחד מחמשת הכרכים מצורף בסופו: סידור תפילות לשחרית 

של שבת – נוסח ספרד.
עד בינוני, כתמים ובלאי. כריכות  טוב  ס“מ. מצבים  גודל 19-20  5 כרכים 
ויקרא  בחלק  דברים).  בחומש  (מלבד  שערים  שני  החלקים  בכל  בלויות. 

חסרים דפים קלו-קלז בסוף מגילת שיר השירים.

מהדורות לא רשומות ביבליוגרפית! ארבעת הכרכים הראשונים הנם 
ממהדורה דומה למהדורת זיטומיר תר“ז.

פתיחה: $1000

82
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83. Chamisha Chumshei Torah, Zhitomir – With Siddur for 

Shabbat Prayers Nusach Sefarad

Chamisha Chumshei Torah, with Rashi commentary, Targum Unkelos and Ivri-teitch. 

Volumes Bereshit-Bamidbar, Zhitomir, 1851. Printed by the brothers Rabbi Chanina 

Lipa, Rabbi Aryeh Leib and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira grandsons of the Rabbi of 

Slavita. Devarim, Zhitomir, 1858. Printed by Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua 

Heshel Shapira.

Attached to the end of each volume is a siddur for shacharit (morning prayer) of 

Shabbat – Sefardic version.
5 volumes 19-20cm. Good to fair condition, stains and wear. Worn bindings. Each volume 

has two sections (except Devarim). The volume of Vayikra is missing Leaves 136-137 at the 

end of Shir HaShirim. 

The volumes are not bibliographically listed! The four first volumes are similar to the 

1847 Zhitomir edition. 

Opening Price: $1000

84. סידור תיקוני שבת, נוסח ספרד – זיטומיר, תרי“ח

סידור כמנהג ספרד, תקוני שבת עם דרך החיים. זיטומיר, תרי“ח 1857. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע 
העשיל שפירא. בתחילת חלק ראשון שני שערים, שער נוסף לחלק שני. סידורו של רבי משה מזאלשין 

(עפ“י ווארשא תקפ“ז ומהדורת יוזעפף תר“ב).
[4], 428 עמ‘; 248 עמ‘. 20 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגעי שימוש רבים, בלאי וכתמים. כריכת עור מעוטרת מקורית 

(משוקמת).

סידור נדיר במיוחד, בעותקים הבודדים הידועים בעולם, חסרים השערים בתחילת הספר. (ראה תקליטור 
מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0311620).

פתיחה: $9000

84. Tikunei Shabbat Prayer Book, Sephardic Version – Zhitomir, 

1857

Sephardic prayer book, Tikunei Shabbat with Derech HaChaim. Zhitomir, 1857. 

Printing press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro. Beginning 

of first section contains two title pages, additional title page for second section. Prayer 

book of Rabbi Moshe of Zalshin (according to 1827 Warsaw edition and 1842 Yozephef 

edition). 
[4], 428 pages; 248 pages. 20cm. Good-fair condition, extensive damage from use, wear 

and stains. Original (restored) elegant leather binding. 

Exceptionally rare prayer book, few known copies worldwide missing title pages at 

beginning of book. (See Bibliography Institute CD record 0311620).

Opening Price: $900084
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86. תיקון ליל שבועות, זיטומיר תרי“ז

סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא, זיטאמיר, תרי“ז 1857. דפוס 
רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.

משוקמים  עש  פגעי  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.  עמ‘, 21.5   336
שיקום מקצועי. כריכה חדשה.

פתיחה: $500
85. מחזור לכל השנה, נוסח ספרד – זיטומיר, תרכ“ד

רגלים,  ושלש  כפור  ויום  השנה  ראש  ה‘,  מועדי  כל  כולל  מחזור, 
כמנהג ספרד (חסידי). זיטאמיר, תרכ“ד 1863. דפוס רבי חנינא ליפא 

ורבי יהושע העשיל שפירא.
עובש  וכתמי  שימוש  כתמי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-20.5  עמ‘.   488

עתיקים. מעט שיקומי נייר, כריכת עור חדשה ומעוטרת.

מהדורה נדירה במיוחד.

פתיחה: $2400

86. Tikun Leil Shavu’ot, Zhitomir, 1857

Seder Tikun Leil Shavu’ot and Hoshana Rabbah, 

Zhitomir 1857. Printing press of Rabbi Chanina Lipa 

and Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro. 
336 pages, 21.5cm. Good-fair condition. Stains and wear. 

Professionally restored moth damage. New binding. 

Opening Price: $500

85. Yearly Machzor, Sephardic Version – 

Zhitomir, 1863

Machzor, Rosh Hashana, Yom Kippur, Pesach, Shavu’ot 

and Sukkot, in Sephardic (Hassidic) version. Zhitomir, 

1863. Printing press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 

Yehoshua Heshel Shapiro. 
488 pages. Approx. 20.5cm. Good-fair condition, usage 

marks and ancient mildew stains. Some paper restora-

tions, new ornamented leather binding. 

Exceptionally rare edition. 

Opening Price: $2400

85
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87. ספר הזהר - זיטומיר, תרכ“ג 

זיטומיר,  ודברים).  במדבר  ויקרא,  שמות,  (בראשית,  הזוהר,  ספר 
תרכ“ג 1863. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 

סט 3 כרכים: [4], רנא, יז דף; [1], רעח דף; קטו, [1], קיז-שט דף. (בסוף 
משובח,  נייר  ס“מ,   23 מפתחות).  של  נוספים  דף  ט  חסרים  דברים  כרך 
שוליים רחבים, מצב טוב-בינוני, בכרך א‘ כתמים רבים, פגעי עש בכרכים 

ב‘ וג‘, פגעי בלאי בשולי כרך ג‘. כריכות חצי-עור מהודרות.

פתיחה: $800

87. Sefer HaZohar – Zhitomir, 1863 

Sefer HaZohar (Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar 

and Devarim). Zhitomir, 1863. Printing press of Rabbi 

Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro. 
3-volume set: [4], 251, 17 leaves; [1], 278 leaves; 115, [1], 

117-309 leaves. (End of Devarim volume missing 9 addi-

tional leaves of indexes). 23cm, High quality paper, wide 

margins, good-fair condition, volume I has many stains, 

moth damage on volumes II and III, wear damage on mar-

gins of volume III. Elegant half leather bindings. 

Opening Price: $800

89. קינות לתשעה באב – זיטומיר, 1850

עברי-טייטש  עם  ורייסין.  ליטא  פולין  כמנהג  באב,  לתשעה  קינות 
נכדי  שפירא  האחים  דפוס   .1850 תרי“א  זיטומיר,  ביידיש).  (ביאור 

הרב מסלאוויטא.
צד דף. 20 ס“מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. שיקום בהדבקה במספר דפים. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $850

88. סליחות - זיטומיר, תרכ“ו

סדר סליחות, כמנהג פולין גדול ופולין קטן. זיטומיר, תרכ“ו 1865. 
וללא  פירושים  ללא  מהדורת-כיס  שפירא.  ליב  אריה  רבי  דפוס 

תרגום ליידיש. 
משנת  בעלים  רישומי  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   17.5 דף,  נו 

תרל“ד. כריכת בד חדשה.

נדיר! לא ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $500

88. Selichot – Zhitomir, 1865 

Seder Selichot, as customary in Greater and Lesser 

Poland. Zhitomir, 1865. Printing press of Rabbi Aryeh 

Leib Shapiro. Pocket edition without commentaries and 

without Yiddish translation. 
56 leaves, 17.5cm. Good-fair condition. Stains and wear. 

Ownership notations from 1874. New cloth binding. 

Rare! Bibliographically unknown. 

Opening Price: $500

89. Lamentations for Tisha B’Av – Zhitomir, 

1850 

Lamentations for Tisha B’Av, in version customary in 

Poland, Lithuania and Reisen. Includes Ivri Teitsch 

(commentary in Yiddish). Zhitomir, 1850. Printing 

press of Shapiro Brothers grandsons of Rabbi of Slavita. 
94 leaves. 20cm. Good condition. Stains and wear. Glue 

restoration on several leaves. New leather binding. 

Opening Price: $850

8889
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90. אוסף שערים מדפוסי זיטומיר

• סדר סליחות, כמנהג פולין. זיטומיר, תרכ“ד 1863. דפוס רבי אריה 
ליב שפירא. מהדורה לא רשומה ביבליוגרפית (שער ו-2 דפים רא־
שונים). • תיקון ליל שבועות, זיטומיר, תרי“ד 1853. דפוס רבי חנינא 
ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, (שני שערים ודף ראשון בלבד). • 
עין יעקב, חלק שני, זיטומיר, תר“י 1850. דפוס האחים שפירא. (דף 
אור  עם  במדבר,  חומש  שער   • בלבד).  ראשונים  דפים  ו-3  השער 
החיים, זיטומיר, תרי“ד 1853. • שער ראשון של חומש במדבר (עם 
חיים  אורח  הרב,  ערוך  שלחן   •  .1859 תר“כ  זיטומיר,  החיים),  אור 
(שער  שאדאוו.  רא“ש  דפוס   .(1869) תרכ“ט  זיטומיר,  ראשון,  חלק 

ו-5 דפים ראשונים). 
6 פריטים, גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני-גרוע. חתימות בעלים.

פתיחה: $300

90. Collection of Title Pages of Zhitomir 

Printing

• Seder Selichot, according to Polish custom. 

Zhitomir, 1863. Printed by Rabbi Aryeh Leib Shapira. 

Bibliographically unlisted (title page and 2 first leaves). 

• Tikun Lel Shavuot, Zhitomir, 1853. Printed by Rabbi 

Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira, 

(only two title pages and first leaf). • Ein Ya’akov, Vol. 

2, Zhitomir, 1850. Shapira Brothers Printing Press. 

(Only title page and the 3 first leaves). • Title page of 

Bamidbar, with Or HaChaim, Zhitomir, 1853. • First 

title page of Bamidbar (with Or HaChaim), Zhitomir, 

1859. • Shulchan Aruch HaRav, Orach Chaim Vol. 

1, Zhitomir, 1869. Printed by Rabbi Avraham Shalom 

Shadov. (Title page and 5 first leaves).
6 items, varied size and condition, good to fair-poor. 

Owners’ signatures.

Opening Price: $300

91. שו“ע הרב ושו“ע - דפוסי זיטומיר (חתימות)

דפוס   .1861 תרכ“ב  זיטומיר,  א‘.  חלק  חיים  אורח  הרב,  1. שו“ע 
ישראל  ב“ר  ”פסח  רבי  חתימת  מסלאוויטא.  הרב  נכדי  השותפים 
גיטערמאהן“  שליט“א  דוד  מו“ה  בהרה“ק  רבי ”משה  וחותמת  אלין“ 
[האדמו“ר רבי משה גיטרמן מסאווראן ראב“ד קיוב, בנו של האדמו“ר 
טברסקי  דוב  מרדכי  רבי  האדמו“ר  של  וחתנו  מסאווראן  דוד  רבי 

מהורוניסטיפול. נפטר בשנת תרפ“ג. אנצי‘ לחסידות, ג‘, עמ‘ רסב].
2. שו“ע הרב, יורה דעה, חושן משפט ושו“ת. זיטומיר, תרכ“ב 1861. 
דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. (כריכת עור מקורית, קרועה).
3. שו“ע יורה דעה חלק א‘, עם פתחי תשובה ובאר היטב. זיטומיר, 
תרי“ב 1852. דפוס האחים מו“ה חנינא ליפא, מו“ה אריה ליב ומו“ה 
של  רבות  חתימות  מסלאוויטא.  הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע 
סג“ל  ליב  אריה  מנחם  מו“ה  בן  הירש  נפתלי  ”שמואל  רבי  הגאון 
ווילנא  שפר,  אמרי  הספר  (מחבר  גירטעגאלי  של  רבה  עפשטיין“, 

תרל“ד). מעט הגהות ותיקונים, רובם בכתב-ידו.

3 ספרים, 21-21.5 ס“מ. מצבים טובים.

פתיחה: $600

90919293
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91. Shulchan Aruch HaRav and Shluchan 

Aruch – Zhitomir Printings (Signatures)

1. Shulchan Aruch HaRav, Orach Chaim section 1. 

Zhitomir, 1861. Printing press of partners, grandsons of 

Rabbi of Slavita. Signature of Rabbi “Pesach son of Rabbi 

Yisrael Alin” and stamp of Rabbi “Moshe son of Rabbi 

David Gitterman” [the Rebbe Rabbi Moshe Gitterman of 

Savran chief Av Beit Din of Kiev, son of the Rebbe Rabbi 

David of Savran and son-in-law of the Rebbe Rabbi 

Mordechai Dov Twerski of Horonistipol. Passed away in 

1923. Encyclopedia of Hassidism, III, p. 262]. 

2. Shulchan Aruch HaRav, Yoreh De’ah, Choshen 

Mishpat and Responsa. Zhitomir, 1861. Printing press 

of partners, grandsons of Rabbi of Slavita. (Original 

torn leather binding).

3. Shulchan Aruch Yoreh De’ah section 1, with Pitchei 

Teshuva and Ba’er Heitev. Zhitomir, 1852. Printing press 

of brothers Rabbi Chanina Lipa, Rabbi Aryeh Leib and 

Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro, grandsons of Rabbi of 

Slavita. Many signatures of the Ga’on Rabbi “Shmuel 

Naftali Hirsch son of Rabbi Menachem Aryeh Leib 

Segal Epstein”, Rabbi of Gertegali (author of the book 

Imrei Shefer, Vilna 1874). Few glosses and corrections, 

majority in his handwriting. 

3 books, 21-21.5cm. Good conditions. 

Opening Price: $600

92. תפילה זכה - זיטומיר תרי“ח

ספר תפלה זכה, מספר חיי אדם הלכות יוהכ“פ. עם תרגום לעברי-
יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1858 תרי“ח  זיטומיר,  טייטש. 

העשיל שפירא.
24 עמ‘. 17 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכה חדשה.

תרי“ד  של מהדורת זיטומיר  ד“ס  לא ידועה ביבליוגרפית,  מהדורה 
1854. מעבר לשער רישומי צנזור בכת“י משנת 1871 (ואכן מהדורת 

זיטומיר 1871 נדפסה עפ“י מהדורה זו). 

פתיחה: $250

92. Tefilla Zaka – Zhitomir 1858 

Sefer Tefilla Zaka from Sefer Chayei Adam; laws of Yom 

Kippur. With Ivri Teitsch [German in Hebrew letters] 

translation. Zhitomir 1858. Printing press of Rabbi 

Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro. 
24 pages. 17cm. Good-fair condition, stains and wear. New 

binding. 

Bibliographically unknown edition, based upon 1854 

Zhitomir edition. Reverse side of title page contains 

handwritten censorship notations from 1871 (and 

indeed the 1871 Zhitomir edition was printed based 

upon this edition).

Opening Price: $250

93. Ohr Zaru’a – Zhitomir, 1862

Sefer Ohr Zaru’a, first and second sections by Rabbeinu 

Yitzchak of Vienna. Zhitomir, 1862. Printing press 

of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heschel 

Shapiro, grandsons of Rabbi of Slavita. First edition 

from manuscript. 

Stamps in foreign language by Rabbi Schneur Zalman 

Hirschowitz Av Beit Din of Goldingen [1818-1904, 

disciple of Rabbi Yisrael of Salant, author of the book” 

Even Yisrael” of the Torah of his rabbi, Rabbi Yisrael of 

Salant, as well as the book “Even Bochan”].
[2], 232 pages; 4, 184 pages. 37.5cm., quality paper, good 

condition, minor damage to several leaves. New elegant 

binding. 

Opening Price: $200

93. אור זרוע - זיטומיר, תרכ“ב

זיטומיר,  מוינה.  יצחק  מרבינו  ושני.  ראשון  חלקים  זרוע,  אור  ספר 
שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  בדפוס  תרכ“ב 1862. 

נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה מכת“י.
אב“ד  הירשוביץ  זלמן  שניאור  רבי  הגאון  של  בלועזית  חותמות 
גולדינגען [תקע“ח-תרס“ד, תלמיד רבי ישראל מסלנט, מחבר הספר 

”אבן ישראל“ מתורת רבו הגרי“ס וספר ”אבן בוחן“].
[2], 232 עמ‘; 4, 184 עמ‘. 37.5 ס“מ, נייר איכותי, מצב טוב, פגיעות קלות 

במספר דפים. כריכה חדשה מהודרת.

פתיחה: $200

94. שערי ציון – זיטומיר, תרכ“ה

שערי ציון, תפילות ותיקונים, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה, 
חנינא  רבי  בדפוס   ,1865 תרכ“ה  זיטאמיר,  האנובר.  נטע  נתן  מרבי 

ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב הקדוש מסלאוויטא. 
תקון  המלקות,  תקון  תפלות,  תקוני  הנפש,  תקון  חצות,  תקון  כולל 
מסירת  סדר  משמרות,  שלשה  תקון  סעודה,  תקון  נדרים,  התרת 

מודעא, תפלה לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש.
וקרעים)  קלים  (פגעי-עש  נזקים  כתמים.  טוב.  מצב  ס“מ.   16.5 עמ‘,   228

שוקמו שיקום מקצועי. כריכת עור חדשה, מפוארת.

פתיחה: $450
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95. משניות טהרות, סלאוויטא / משניות נשים, זיטומיר

• משניות, סדר טהרות, סלאוויטא, [תקפ“ב 1822], דפוס רבי משה 
שפירא.

(לא  ישנה  כריכה  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-26  דף,  רכד 
מקורית). 

• משניות סדר נשים, עם תוספות חדשים (וחידושי רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב). זיטומיר, תרי“ח 1857. דפוס רבי אריה ליב שפירא.

ישנה  כריכה  ובלאי.  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-26  דף.  קנט  שערים],   2]
ובלויה חצי-עור.

פתיחה: $200

96. ארבעה ספרים - זיטומיר

ספר   • בזיטומיר:  מסלאוויטא  הרב  נכדי  מדפוס  ספרים  ארבעה 
אדם“.  בעל ”חיי  דנציג  אברהם  רבי  שבת.  הלכות  משה,  תורת  זכרו 
זיטומיר, תר“ח 1847. (חסרים 2 דף בסוף הספר). • ספר מגני ארץ, 
שולחן ערוך אורח חיים עם המפרשים. חלק ב [סימנים תכט-תרצז. 
זיטומיר, תרכ“ה 1864. • ספר המגיד, חלק שני מנביאים ראשונים 
עם  שמות,  חומש   • תרכ“ה 1865.  זיטומיר,  הימים].  דברי  [מלכים, 
ועם  חכמים,  ושפתי  הטורים  בעל  רש“י,  פירוש  אונקלוס,  תרגום 
קיצור אלשיך. זיטומיר, תר“כ 1860. (חסר. ללא הפטרות והתפילות 

בסוף).
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

95. Mishnayot Taharot, Slavita / 

Mishnayot Nashim, Zhitomir

• Mishnayot, Seder Taharot, Slavita, [1822], Rabbi 

Moshe Shapiro Press. 
224 leaves, approx. 26cm. Good-fair condition, stains and 

wear. Old binding (unoriginal).

• Mishnayot Seder Nashim, with Tosafot Chadashim 

(and Chiddushim by Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev). 

Zhitomir, 1857. Rabbi Aryeh Leib Shapiro Press. 
[2 title pages], 159 leaves. Approx. 26cm. Fair condition, 

stains and wear. Old and worn half leather binding. 

Opening Price: $200

96. Four Books – Zhitomir 

Four books of printing press of grandsons of Rabbi 

of Slavita in Zhitomir: • Sefer Zichru Toraht Moshe, 

laws of Shabbat. Rabbi Avraham Danzig author of 

“Chayei Adam”. Zhitomir, 1847. (Missing 2 leaves at 

end of book). • Sefer Maginei Eretz, Shulchan Aruch 

Orach Chaim including commentaries. Section II 

[chapters 429-697. Zhitomir, 1864. • Sefer HaMagid, 

second section of Nevi’im Rishonim [Melachim, 

Divrei HaYamim]. Zhitomir, 1865. • Chumash Shmot, 

with Unkelos translation, commentary of Rashi, Ba’al 

HaTurim and Siftei Chachamim, including Kitzur 

Alshich. Zhitomir, 1860. (Incomplete. Missing Haftarot 

and prayers at end). 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

94. Sha’arei Tzion – Zhitomir, 1865

Sha’arei Tzion, Prayers and Tikunim, including Tikun 

Se’uda and Sefer Yetzirah, by Rabbi Nathan Neta 

Hannover. Zhitomir, 1865, printed by Rabbi Chanina 

Lipa and Rabbi Yehoshua Heschel Shapiro, grandsons 

of holy Rabbi of Slavita.

Includes Tikun Chatzot, Tikun Hanefesh, Tikunei 

Tefilot, Tikun Hamalkot, Tikun Hatarat Nedarim, 

Tikun Se’uda, Tikun Shelosha Mishmarot, Seder 

Mesirat Moda’a, Tefila LeAtzirat Geshamim and Seder 

Pidyon Nefesh.
228 pages, 16.5cm. Good condition. Stains. Professionally 

restored damages (slight moth damage and tears). New 

magnificent leather binding.

Opening Price: $450
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98. Sefer Chovot HaLevavot – Zhitomir, 

1850-1848

Sefer Chovot HaLevavot, with Marpeh LaNefesh com-

mentary. First section, Zhitomir, 1850. Second section, 

Zhitomir, 1848. Printing press of Shapiro Brothers, 

grandsons of Rabbi of Slavita. 
2 volumes, [6], 415; [2], 360 pages. 20-20.5cm. Fair-poor 

condition, stains and moth damage, worn bindings. 

Opening Price: $400

97. Five Books Printed in Slavita and 

Zhitomir 

• Hilchot Rav Alfas, second section, Slavita, (1808). 

Rabbi Dov Ber Segal Press. • Hilchot Rav Alfas, third 

section, Slavita, (1809). Rabbi Dov Ber Segal Press. • 

Maginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim, first 

section, Simanim 1-428. Zhitomir, 1861. Shapiro Press. 

• Bound with: Pri Megadim and Machatzit HaShekel, 

first section, Zhitomir, 1863. • Maginei Eretz, Shulchan 

Aruch Orach Chaim, second section, Simanim 429-697, 

including Pri Megadim. Zhitomir, 1864. Shapiro Press. 

• Eshle Ravreve, Shulchan Aruch Yoreh De’ah, first 

section. Zhitomir, 1861. Shapiro Press. 
5 volumes, various sizes and conditions. Various signa-

tures and ownership stamps, notations and glosses. 

Opening Price: $400

98. ספר חובות הלבבות - זיטומיר תר“ח-תרי“א

ספר חובות הלבבות, עם ביאור מרפא לנפש. חלק ראשון, זיטומיר, 
תרי“א 1850. חלק שני, זיטומיר, תר“ח 1848. דפוס האחים שפירא, 

נכדי הרב מסלאוויטא.
2 כרכים, [6], 415; [2], 360 עמ‘. 20-20.5 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, כתמים 

ונזקי עש, כריכות בלויות.

פתיחה: $400

97. חמשה ספרים מדפוסי סלאוויטה וזיטומיר

דפוס   .(1808) תקס“ח  סלאוויטא,  שני,  חלק  אלפס,  רב  הלכות   •
סלאוויטא,  שלישי,  חלק  אלפס,  רב  הלכות   • סג“ל.  בער  דוב  רבי 
תקס“ט (1809). דפוס רבי דוב בער סג“ל. • מגיני ארץ, שלחן ערוך 
 .1861 תרכ“א,  זיטומיר,  א‘-תכ“ח.  סימנים  ראשון,  חלק  חיים  אורח 
דפוס שפירא. • כרוך עם: פרי מגדים ומחצית השקל, ח“א, זיטומיר, 
תרכ“ג 1863. • מגיני ארץ, שלחן ערוך אורח חיים חלק שני סימנים 
תכ“ט-תרצ“ז, עם פרי מגדים. זיטומיר, תרכ“ה, 1864. דפוס שפירא. 
• אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק ראשון. זיטומיר, תרכ“א 

1861. דפוס שפירא.
5 כרכים, גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות בעלות שונות, רישומים 

והגהות.

פתיחה: $400
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99. רזיאל המלאך מהדורה ראשונה- אמשטרדם תס“א + 

מהדורת למברג תרי“ב
1. רזיאל המלאך. קבלה וסגולות. איורים קבליים רבים, אמשטרדם, 

תס“א 1701. מהדורה ראשונה.
ג- יח, [1], יט-מה דף. (חסר 2 דף, שער והקדמה, במקור: יח, [1], יט-מה 

דף). 23.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. כריכה בלויה ופגומה.

לעמבערג,  המלאך“.  רזיאל  לו  שנתן  קדמאה  דאדם  ספרא  2. ”זה 
לכן  קודם  או   - הביבליוגרפיה  מפעל  תקליטור  לפי   1852 [תרי“ב? 

מהשנים 1830-1850].
מ דף. 23.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים, כריכה בלויה ופגומה. 

ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזכרון הלימוד, וקמיעי 
בדוקה  סגולה  היא  בבית  זה  ספר  החזקת  עצם  ליולדת.  שמירה 
ומנוסה להצלה מפגעים ומשריפות כפי שכתוב בשער הספר שלפ־
נינו: ”סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה 
ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור 
אצל  וטמון  גנוז  אתו  והנורא  הנכבד  הקדוש  שהספר  למי  במגורתו 
כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. 
וזה יעידון ויגידון כל בני תורה“. יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי 

בנים ולמקשה לילד.

פתיחה: $500

קבלה
Kabbalah

99. Raziel HaMalach, First Edition – 

Amsterdam 1701 + Lemberg Edition 1852

1. Raziel HaMalach. Kabbalah and Segulot. Many 

Kabbalistic illustrations, Amsterdam, 1701. First 

edition. 
3-18, [1], 19-45 leaves. (Missing 2 leaves, title page and 

preface, originally: 18, [1], 19-45 leaves). 23.5cm. Good-fair 

condition, wear and stains. Worn and damaged binding. 

2. “This Book was Given to Ancient Man by Raziel 

HaMalach”. Lemberg, [1852? according to Bibliography 

Institute CD – or earlier, from the years 1830-1850]. 
40 leaves. 23.5cm. Good-fair condition, wear and stains, 

worn and damaged binding. 

This book is the source of many known Segulot; for 

memory of material learned and talisman for protec-

tion of woman in confinement. The mere possession 

of this book at home is a Segula for protection from 

harm and conflagration as written in title page of this 

book: “Terrific Segula to merit to see wise children and 

for success and blessing and the protection against any 

100. שני לוחות הברית, אמשטרדם, ת“ט - מהדורה ראשונה

ספר שני לוחות הברית (של“ה הקדוש), לרבינו ישעיה הורוויץ. עם 
ספר ווי העמודים מבנו רבי שעפטיל סג“ל. אמשטרדם, ת“ח ות“ט 

(1648). דפוס עמנואל בנבנישתי. מהדורה ראשונה.
ד-מד דף; [2] תכ דף (עותק חסר 6 דף, במקור: [1], מד דף; [2] תכא דף. 

29.5 ס“מ. מצב בינוני, פגעי תילוע ובלאי. כריכה פשוטה ובלויה.

פתיחה: $1500

100. Shnei Luchot HaBrit, Amsterdam, 1648 

– First edition

Shnei Luchot HaBrit (the Holy Shla), by Rabbi Yeshaya 

Horwitz. With the book Vavei HaAmudim by his son 

Rabbi Sheftel Segal. Amsterdam, 1648. Printed by 

Emanuel Benbenishti. First edition. 
4-44 leaves; [2] 420 leaves (copy missing 6 leaves, origi-

nally: [1], 44 leaves; [2] 421 leaves). 29.5cm. Fair condition, 

worm damage and wear. Simple, worn binding. 

Opening Price: $1500

demon and harm. Any person who possesses this holy 

book will have blessing in monetary matters and will 

merit a speedy salvation. All Torah observant Jews will 

attest to this”. Some say that it is a Segula for childless 

couples and for women experiencing difficulty in labor. 

Opening Price: $500
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הסכמות   –  1808 נאווי-דוואהר,   – הכבוד  אוצר  ספר   .101

חשובות
ספר אוצר הכבוד, ביאור קבלי על אגדות הש“ס, מאת רבי טודרוס 
אבולעפיא. נאווי-דוואהר, [תקס“ח 1808]. מספרי הקבלה הקדומים. 
ורבי  מקוזניץ‘  ישראל  רבי  המגיד  הסכמות  עם  ראשונה,  מהדורה 
נפתלי צבי הורוויץ מרופשיץ [בשם רבו רבי מנחם מנדל מרימנוב]. 
מלובלין:  ”החוזה“  בשם  הסכמה  הובאה  ההסכמות  עמוד  בשולי 
קדישא...  בוצינא  המקובל  המפורסם  החסיד  הגדול  המאור  ”ה“ה 
מו“ה יעקב יצחק מלאנצוט גדר בעדו ולא יצא להסכים על הדפסת 
עצמו  חתם  הזה...  הקדוש  לספר  תשוקתו  מגודל  אמנם  ספרים.... 

בפנקס החתומים... וחתימתו במקום הסכמה יעמוד“.
רישומי קוים להדגשה, ומספר הגהות קצרות בכת“י.

[3], מח דף. 20 ס“מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

101. Sefer Otzar HaKavod – Nowy-Dwor, 

1808 – Prominent Approbations 

Sefer Otzar HaKavod, Kabbalistic commentary on 

Aggadot of the Shas, by Rabbi Tordos Aboulafia. Nowy-

Dwor, [1808].

Among early Kabbalistic books. First edition, with ap-

probations of preacher, Rabbi Yisrael of Koznitz and 

Rabbi Naftali Tzvi Horowitz of Ropshitz [in the name 

of his rabbi Rabbi Menachem Mendel of Romanov]. 

Margins of page of approbations contain approbation 

in name of Seer of Lublin: “The great and famous lumi-

nary, Kabbalist and Hassid in Venice… Rabbi Ya’akov 

Yitzchak of Lantzut; abstained from writing approba-

tions to books… however, due to his extreme passion 

for this holy book… signed his name… and his signa-

ture constitutes an approbation”. 

Markings of lines for highlighting, and several brief 

handwritten glosses. 
[3], 48 leaves. 20cm. Good condition. Stains and wear. 

Ink-stamps. New binding. 

Opening Price: $400
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102. משניות קומרנא – למברג – סט שלם של המהדורה הראשונה

זקן,  פני  עדן,  עצי  אורג,  מעשה  פירוש  עם  כרכים,  בששה  חלקים  ששה  שלם,  סט  קומרנא,  משניות 
לוריא  דב  רבי  דפוס  [תרכ“א],  למברג, 1861  מקאמרנא.  [סאפרין]  אייזיק  יהודא  יצחק  רבי  מהאדמו“ר 

ורבי הירש שפרלונג. [המהדורה הראשונה, עם סמל המדפיסים - שלט אחוז בידי דוב וצבי].
האדמו“ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל (סאפרין) אב“ד דק“ק קאמרנא (תקס“ו-תרל“ד), קדוש-עליון, 
”החוזה  החסידות:  גדולי  על  היה  חביב  מזידיטשוב.  צבי  רבי  האדמו“ר  של  המובהק  ותלמידו  בן-אחיו 
מלובלין“ (שהיה אף שדכנו), הרב מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי ישראל 

מרוזין ועוד.
בראש חלק א‘ וחלק ו‘ נדפסו הקדמות המחבר, בסוף ההקדמה לטהרות נאמר: ”ואעתיק דברי התוספ־
תא... ואבאר אותה על מוסדי רבינו [הרמב“ם] בשם מעשה אורג ובשם פני זקן, ואחר כך אבאר המשנה 
על דרך רבינו ועל יסודי ספרים מהגאון מוהרא“וו [=ר‘ אליהו ווילנר - הגר“א מווילנא] זצ“ל... והתוספתא 
ש[ה]עמדתי  מועטים  במקומות  אלא  נקיה,  סלת  אותה  שעשה  זצ“ל  מוהרא“ו  הגאון  סדר  ע“פ  סדרתי 
גירסא שלנו, שהחזיקו בה רבינו והראב“ד והרא“ש, ונתווכחתי עמו בויכוח אהבה“. כוונתו לספר טהרת 

הקודש, זאלקווא תקס“ד, שבו נדפסו פירושיו והגהותיו של הגאון מווילנא.
סמל המדפיסים הנדיר עם הדוב והצבי נמצא בכל השערים, למעט בסדר נזיקין, ונמצא גם בשער סדר 

טהרות.
חתימות ורישומי בעלות והגהות בודדות.

סט שלם: בסדרים מועד ונזיקין נמצא בתחילה [1] דף ולא [2]. 28.5 ס“מ. מצב משתנה בין הכרכים - טוב עד טוב 
מאד. כריכות מקוריות, עם פגמים וקרעים.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 367.

פתיחה: $2500

ספרי חסידות 
Hassidism

102. Mishnayot Komorna – Lemberg – Complete Set of First Edition 

Mishnayot Komorna, six sections in six volumes. Includes commentary of Ma’aseh 

Oreg, Atzei Eden, Pnei Zaken, by the Rebbe Rabbi Yitzchak Yehudah Eizik [Saffron] 

of Komorna. Lemberg, 1861. Printing press of Rabbi Dov Luria and Rabbi Hirsch 

Sperlong. [First edition, with emblem of printers – grasped by bear and gazelle].

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.

Head of section 1 and section 6 contain prefaces by author; end of preface on Taharot 

section: “And I will copy the Tosefta… and explain it according to the foundations of 

the Rambam…”. This refers to Sefer Taharat HaKodesh, Zhovkva 1804, in which the 

commentaries and glosses of the Vilna Ga’on were printed. 

Rare emblem of printers with bear and gazelle appear on all title pages, except for 

Seder Nezikin. It also appears on title page of Seder Taharot. 

Signatures and ownership notations as well as few glosses. 
Complete set: Sdarim Mo’ed and Nezikin contain [1] leaf at beginning instead of [2]. 28.5cm. 

Condition of volumes varies – good to very good. Original bindings, with damages and tears. 

Stefansky list of Hassidic books, no. 367.

Opening Price: $2500 102
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103. Set of Chumashim “Heichal HaBracha” Komarno – First 

Edition – (Segula Book)

Chamisha Chumshei Torah including commentary Heichal HaBracha, according to the 

Ari and the Ba’al Shem Tov, by the Rebbe Rabbi Yitzchak Yehudah Safrin Av Beit Din 

of congregation of Komarno. Lemberg, [1864-1874]. Pessel Balaban Press. First edition 

printed during lifetime of author, over the course of approximately ten years (order of 

printing: Bamidbar, 1864; Vayikra, 1866; Bereshit, 1869; Shmot, 1872; Devarim, 1874). 

“Heichal HaBracha” Chumashim by the Mahari of Komarno is among the basic books 

of Hassidic contemplation and Kabbalistic Torah. These books were favored by rebbes of 

all sects (Ziditshov, The Divrei Chaim and his 

descendants, Rabbi Shalom Ber of Lubavitch 

and others). 

In the letter of the author to members of 

community of Ungarn, regarding distri-

bution of the Chumashim with his holy 

commentary, he writes his special blessing 

and notes the Segula of his holy books: “… 

I guarantee that any person who possesses 

this Chumash will be spared from any harm 

and misfortune and illness and his home will 

be filled with G-D’s blessing for success and 

wealth and longevity for him and his sons… 

children, life and sustenance, benevolence 

and mercy… for long life”. 
Bereshit – [2 title pages], 283, [9] leaves; Shmot 

and Megillat Esther – [2 title pages], 320, [46] 

leaves; Vayikra – [1 title page, missing first title 

page], 300, [1] leaves; Shir HaShirim – [1 title 

page], [3], 15-62 leaves; Bamidbar and Megillat 

Ruth – [4], 225, [15] leaves; Devarim and 

Megillat Kohelet and Eicha – [2 title pages], 

211, [1], 26 [1] leaves. 

5 volumes, approx. 26-27cm. Varying condi-

tions, wear and stains. Several restored leaves. 

Volume 5 contains moth damage. Notations, 

signatures and glosses in Oriental and 

Yemenite handwriting. New elegant leather 

bindings. 

Stefansky list of Hassidic books, no. 218.

Opening Price: $3500

103. סט חומשים ”היכל הברכה“ קומרנא – מהדורה ראשונה - (ספר סגולה)

חמשה חומשי תורה עם פירושי היכל הברכה, על פי סודות האר“י ורבינו הבעש“ט, מהאדמו“ר רבי יצחק 
יהודה יחיאל ספרין אב“ד דק“ק קאמרנא. למברג, [תרכ“ד-תרל“ד 1864-1874]. דפוס פעסיל באלאבן. 
תרכ“ד;  במדבר,  ההדפסה:  (סדר  שנים  כעשר  במשך  הקדוש,  המחבר  בחיי  שנדפסה  ראשונה  מהדורה 

ויקרא, תרכ“ו; בראשית, תרכ“ט; שמות, תרל“ב; דברים, תרל“ד).
וחבי־ הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות  של  היסוד  מספרי  מקאמרנא,  למהרי“א  הברכה“  ”היכל  חומשי 
הרש“ב  וצאצאיו,  חיים“  ה“דברי  זידיטשוב,  (בית  החוגים  מכל  אדמו“רים  אצל  להם  היתה  מיוחדת  בות 

מליובאוויטש ועוד). 
כותב  הקדוש,  פירושו  עם  החומשים  הפצת  אודות  אונגארן,  ארץ  לאנשי  המחבר  רבינו  של  במכתבו 

המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: 
”... ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל 
ביתו  ויהי  ומחסרון  ומחליים  רע  פגע  ומכל  רע  מכל 
מלא ברכת ד‘ וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים 
לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת 

הכף לזכות ולחיים ארוכים“. 
אסתר  ומגילת  שמות  דף;  רפג, [9]  שערים],  בראשית- [2 
שער  חסר  שער,   1]  - ויקרא  דף;   [46] שכ,  שערים],   2]  -
טו-סב  שער], [3],  השירים – [1  שיר  דף;  ש, [11]  ראשון], 
דף; במדבר ומגילת רות - [4], רכה, [15] דף; דברים ומגילת 

קהלת ואיכה – [2 שערים], ריא, [1], כו [1] דף.
בלאי  פגיעות  משתנים,  מצבים  ס“מ.  כ-26-27  כרכים,   5
וכתמים. מספר דפים משוקמים. בכרך ה‘ פגעי עש. רישו־
כריכות  ותימניים.  מזרחיים  בכת“י  והגהות  חתימות  מים 

עור חדשות ומהודרות.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 218.

פתיחה: $3500
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104. חומשי היכל הברכה (קאמרנא) – עותקים חסרים

ורבינו  האר“י  סודות  פי  על  הברכה“,  ”היכל  פירוש  עם  חומשים 
דק“ק  אב“ד  ספרון  יחיאל  יהודה  יצחק  רבי  מהאדמו“ר  הבעש“ט, 

קאמרנא. לבוב, [תרכ“ד-תרכ“ט 1864-1869].
ויקרא  שמות;  ספר  בראשית;  ספר  נמצאים:  (להשלמה).  חסרים  עותקים 
בכל  חסרים  דפים  במדבר.  ספר  של  עותקים  ושני  השירים);  שיר  (עם 
הכרכים. מצבים משתנים (דפים מנותקים, קרעים, כתמים ובלאי). חלקם 

ללא כריכות.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 218.

פתיחה: $400

105. עשירית האיפה / פני זקן - מהאדמו“ר רבי יצחק 

אייזיק מקומרנא
תורת כהנים (ספרא), עם פירוש עשירית האיפה, מאת האדמו“ר רבי 
יצחק אייזיק סאפרין מקומרנא. לבוב [תר“ט] 1848. מהדורה יחידה.
כרוך עם: מסכת שקלים – תלמוד ירושלמי, עם פירוש פני זקן, מאת 
 .[1851] תרי“א  לבוב  מקומרנא.  ספרין  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו“ר 

מהדורה יחידה. נדיר ולא מופיע בתקליטור הביבליוגרפיה.
[2], קנח דף; כט דף [מספור דפים משובש]. 39 ס“מ. נייר עבה, מצב טוב-

בינוני. כתמים ומעט סימני עש. כריכת חצי-עור ישנה.

פתיחה: $200

104. Chumshei Heichal HaBracha 

(Komorno) – Incomplete Copies 

Chumashim with “Heichal HaBracha” commentary, 

according to concealed wisdom of the Ari and the Ba’al 

Shem Tov, by the Rebbe Rabbi Yitzchak Yehudah Yechiel 

Safrin Av Beit Din of Komorno. Lvov, [1864-1869].
Incomplete copies (for completion). Contains: Sefer 

Bereshit; Sefer Shmot; Vayikra (with Shir HaShirim); and 

two copies of Sefer Bamidbar. Missing leaves in all vol-

umes. Varying conditions (detached leaves, tears, stains 

and wear). Some without bindings. 

Stefansky list of Hassidic books, no. 218.

Opening Price: $400

105. Asirit Ha’eifah / Pnei Zaken – Rebbe 

Rabbi Yitzchak Eizik of Komárno

Torat Kohanim – Sifra, with commentary Asirit 

Ha’eifah, by Rebbe Rabbi Yitzchak Eizik Safrin of 

Komárno. Only edition.

Bound together with: Tractate Shekalim of the 

Jerusalemite Talmud, with commentary Pnei Zaken by 

Rabbi Yitzchak Eizik Safrin of Komárno. Lvov, [1851]. 

Only edition. Rare. Does not appear in Bibliography 

Institute CD.
[2], 158 leaves; 29 leaves [faulty pagination]. 39cm. Thick 

paper, good-fair condition. Stains and some moth marks. 

Old half leather binding. 

Opening Price: $200

106. ליקוטי הלכות - רבי נתן מברסלב – מהדורה ראשונה, 

תר“ג
הבוקר  השכמת  [הלכות  חיים  אורח  ש“ע  על  הלכות,  ליקוטי  ספר 
נחמן  רבינו  אדמו“ר  של  תורתו  חידושי  תפילה]. ”נפלאות  הלכות   -
[מברסלב] אור האורות זצוק“ל“, מאת תלמידו רבי נתן שטרנהארץ. 

[יאסי], [תר“ג 1843]. מהדורה ראשונה.
הספר הראשון שיצא לאור בסדרת ”ליקוטי הלכות“, והיחיד מסדרה 
חכמה“  מקור  נובע  ”נחל  רבו  תורת  מפיץ  מחברו,  בחיי  שנדפס  זו 
[ראשי תיבות: נחמן], רבי נתן מברסלב (מוהרנ“ת), שכתב את הספר 

”על פי פקודתו“ של רבי נחמן. בדפים הראשונים הקדמת המחבר.
[בקביעת מקום הדפוס התלבטו רבים, ראה תקליטור מפעל הביב־

ליוגרפיה רשומה 0169820].
[תרט“ו-תרע“ט.  ברגר  ישראל  רבי  הגאון  וחותמת  כת“י  המגן  בדף 
ה“עשר“  ספרי  סדרת  בתוכם  רבים,  ספרים  מחבר  בוקרשט.  אב“ד 
הקדשה  וכו‘],  עטרות“  ”עשר  קדושות“,  ”עשר  אורות“,  ”עשר   –
ברבנות];  מקומו  [ממלא  ברגר  משה  רבי  לבנו  מנות“  ”למשלוח 

חתימות ”ר‘ משה גרין-בארג מקליאס“. 
[2], קיז, [1] דף. 20 ס“מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים ונזקים 

משוקמים שיקום מקצועי. כריכה חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס‘ 273.

פתיחה: $2000

105

106
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106. Likutei Halachot – Rabbi Natan of 

Breslov – First Edition, 1843

Sefer Likutei Halachot, on Shulchan Aruch Orach 

Chaim [laws of getting up in the morning – laws of 

prayer]. “Wonderful Chiddushei Torah by Rebbe Rabbi 

Nachman [of Breslov]”, by his disciple Rabbi Natan 

Steinhartz [Iasi], [1843]. First edition. 

First book published in the series of Likutei Halachot, 

and the only one of this series which was printed during 

lifetime of author, spreader of the Torah of his rabbi, 

who wrote the book” by order “of Rabbi Nachman. First 

leaves contain preface by author. 

[Many were uncertain as to the location of the print-

ing of the book, see Bibliography Institute CD record 

0169820]. 

Binding leaf contains handwriting and stamp of the 

Ga’on Rabbi Yisrael Berger (1855-1919. Av Beit Dn of 

Bukarest. Author of many books, including series of 

books of “Eser” [ten] – “Eser Orot”, “Eser Kedushot”, 

“Eser Atarot”, etc.], inscription for “Mishlo’ach Manot” to 

his son Rabbi Moshe Berger [succeeded him in the rab-

binate]; signatures “Rabbi Moshe Green-Barg of Klias”.
[2], 117, [1] leaves. 20cm. Fair-good condition. Stains and 

wear. Professionally restored tears and damages. New binding.

Stefansky list of Hassidic books, no. 273O.

pening Price: $2000

107. ליקוטי הלכות – רבי נתן מברסלב – יורה דעה, 

מהדורה ראשונה - 1848
ראשית  שחיטה – הלכות  דיעה, [הלכות  יורה  ליקוטי הלכות,  ספר 
נתן  רבי  תלמידו  מאת  מברסלב,  נחמן  רבי  תורת  על  מיוסד  הגז], 

שטרנהארץ (מוהרנ“ת). זולקווה, [תר“ח] 1848. מהדורה ראשונה.
חיים  אורח  על  הלכות  לקוטי  לכרכי  מפתחות  רנז-רסז  בדפים 
מוהר“ן  ליקוטי  לספרים  מקורות  עם  הנוכחי,  ולחלק  א-ד]  [חלקים 

קדמאה ותנינא, סיפורי מעשיות ושיחות הר“ן.
גוטמן,  שלום  [רבי  ביאסי“  הרב  גאטמאן...  ”שלום  רבי  חותמות 
ברומניה  יאסי  של  רבה  ובחסידות,  בתורה  גדול  תרכ“ז-תרפ“ט. 
וכותב  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  מגזע  שנה.  משלושים  למעלה 

תולדותיו בספרו ”תפארת בית הלוי“].
[2], רסז דף. 25 ס“מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי, בעיקר בדף השער 
ובדפים הראשונים והאחרונים. חותמות. קרעים ונזקים משוקמים שיקום 

מקצועי. כריכה חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס‘ 276.

פתיחה: $1500

107. Likutei Halachot – Rabbi Natan of 

Breslov – Yoreh De’ah, First Edition, 1848

Sefer Likutei Halachot, Yoreh De’ah, [laws of slaughter-

ing – laws of Reshit Ha’Gez (donation of wool sheerings 

to Cohen)], based upon Torah of Rabbi Nachman of 

Breslov, by his disciple Rabbi Natan Steinhartz. Zolkiev, 

1848. First edition. 

Leaves 257-267 contain indexes for volumes of Likutei 

Halachot on Orach Chaim [sections 1-4] and for this 

section, with sources for books Likutei Moharan 

Kadma’a V’Tanina, stories and discussions by Rabbi 

Nachman of Breslov. 

Stamps by Rabbi “Shalom Guttman… Rabbi in Iasi” 

[Rabbi Shalom Guttman, 1869-1929, giant in Torah and 

Hassidism, Rabbi of Iasi, Romania for more than thirty 

years. Descendant of Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev 

whose biography he wrote in his book “Tiferet Beit 

HaLevi”].
[2], 267 leaves. 25cm. Fair-good condition. Stains and wear 

mostly to title page and first and last leaves. Ink stamps. 

Professionally restored tears and damages.  New binding.

Stefansky list of Hassidic books,  no. 276.

Opening Price: $1500

108. ספר תהילים ”אמרות טהורות“ - ווארשא תקצ“ט - 

(תהילים חסידי ראשון)
ספר אמרות טהורות, על ספר תהלים. מרבי אליעזר איש הורוויץ. 
ספר  על  שנדפס  הראשון  החסידי  הפירוש  תקצ“ט 1838.  ווארשא, 

תהלים.
הגאון רבי אליעזר איש הורוויץ, (נפטר תקס“ו, אנצי‘ לחסידות, א‘, 
רנז-רנט) אב“ד טארניגראד. מגזע השל“ה, תלמיד רבי יחיאל מיכל 
מזלוטשוב ורבי אלימלך מליזנסק, ותלמיד-חבר ל“החוזה מלובלין“ 
ול“המגיד מקוזניץ“. מחבר ”נועם מגדים וכבוד התורה“. נפטר ונטמן 

בקוזניץ, לאחר שביקר בה ואמר: ”עיר זו נאה לשכב בה“.
יצחק  ישראל  רבי  של הגאון  רובם  חתימות ורישומי בעלות שונים, 
הספר  (מחבר  בווארשא  בראווארנא  ברחוב  מו“צ  וויינטראוב,  הלוי 

”גרש כרמל“, על פירש“י שבחומש, ווארשא, תרמ“ה-תרנ“ה). 
[2], סז; נט דף. 21.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגעי עש. כריכת עור מפוארת.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 597.

פתיחה: $1800
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108. “Amarot Tehorot” on Tehillim – 

Warsaw 1838 (First Hassidic Tehilim)

Sefer Amarot Tehorot on Sefer Tehillim. By Rabbi 

Eliezer Horowitz. Warsaw,1838. The first Hassidic com-

mentary on Tehillim. 

Rabbi Eliezer Horowitz (died in 1806, Encyclopedia 

of Hassidism, I, 257-259), Av Beit Din of Tar, Nógrád. 

Descendant of the Shla, disciple of Rabbi Yechiel Michel 

of Zlotshov and Rabbi Elimelech of Lizhensk. Studied 

with the Seer of Lublin and the Maggid of Koznitz. 

Author of “No’am Megadim” and Kvod HaTora”. Died 

and was buried in Koznitz, after visiting the city and 

saying: “This is a proper city for burial”.

Signatures and various ownership notations, majority 

by Ga’on Rabbi Yisrael HaLevi Weintraub, rabbinical 

authority on Bravarna Street in Warsaw (author of 

book “Geresh Carmel”, on Rashi commentary on the 

Chumash, Warsaw, 1885).
[2], 67; 49 leaves. 21.5cm. Good-fair condition, moth 

damage. Elegant leather binding.

Stefansky list of Hassidic books, no. 597.

Opening Price: $1800

109. ספר ברית אברם, מהמגיד מזאלוזיץ, ברודי תרל“ה - 

(חותמת האדמו“ר רבי שלמה מטשורקוב)
המגיד  משה  יוסף  רבי  מהאדמו“ר  התורה.  על  אברם,  ברית  ספר 
מזאלוזיץ (תלמיד המגיד ממזריטש). בראדי, תרל“ה 1875. מהדורה 

ראשונה, עם שער מעטפת נדיר.
מזי־ הירש  צבי  רבי  מאפטא,  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הסכמות: 
דיטשוב, רבי אברהם יעקב מסדיגורא ורבי דוד משה מטשורטקוב 
(המברך את קוני הספר: ב“שפעת רצון וברכת ישע להתברך בברכה 

המשולשת בתורה“).
[2], [4], קנב, [4] דף. 24.5 ס“מ. שוליים רחבים. מצב בינוני, כתמים ובלאי, 
חותמת  הספר.  של  הראשונים  הדפים  בשולי  בעיקר  ועש,  פטריה  פגעי 
האדמו“ר רבי ”שלמה פרידמאן מטשורטקוב“ בעל ”דברי שלמה“. כריכה 

מקורית, פגועה.

בתקליטור  רשומים  אינן  שלפניו,  קישוט  ודף  המעטפת  שער 
הביבליוגרפיה. 

סטפנסקי חסידות, מס‘ 95.

פתיחה: $400

109. Brit Avraham, by the Maggid of 

Zalozitz, Brody 1875 – (Stamp of Rebbe 

Shlomo of Dzhurkov)

Brit Avraham on the Torah. By Rebbe Yosef Moshe the 

Maggid of Zalozitz (disciple of the Maggid of Mezrich). 

Brody, 1875. First edition, with rare title page on cover. 

Approbations: Rabbi Avraham Yehoshua Heshel of 

Apta, Rabbi Zvi Hirsh of Zhidachov, Rabbi Avraham 

Ya’akov of Sadigura and Rabbi David Moshe of 

Dzhurkov (who blesses those who purchase the book). 
[2], [4], 152, [4] leaves. 24.5cm. Wide margins. Fair condi-

tion, stains and wear, fungus and moth damage, primar-

ily to margins of first leaves. Stamp of Rebbe “Shlomo 

Friedman of Dzhurkov”, author of “Divrei Shlomo”. 

Original binding, damaged. 

Title page of cover and ornamented leaf before it are not 

listed in the Bibliography Institute CD. 

Stefansky list of Hassidic books, no. 95.

Opening Price: $400

110. ספר מבשר צדק - ברדיטשוב תקע“ז 

ספר מבשר צדק, פירושים על חמשה חומשי תורה על דרך הקבלה, 
מרבי ישכר דוב בער מגזע צבי אב“ד זלוטשוב. ברדיטשוב, תקע“ז 

1817. מהדורה שניה עם הוספות.
[2], נג דף, 21 ס“מ, נייר כחול, לבן וירקרק. מצב בינוני, פגעי בלאי בדפים 
הטקסט,  על  עש  חורי  מקצועית),  בעבודה  (שוקמו  ואחרונים  ראשונים 

כריכה חדשה עם הטבעות.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 322.

פתיחה: $250

110. Mevaser Tzedek, Berditchev 1817

Mevaser Tzedek, kabalistic commentaries on the Torah, 

by Rabbi Yissachar Dov Ber descendant of Tzvi Rabbi of 

Zlotshev. Berditchev 1817. Second edition.
[2], 53 leaves, 21cm. blue, white and greenish paper. Wear 

damage to first and last leaves (professionally restored), 

moth holes on text, new binding with stamping.

Stefansky list of Hassidic books, no. 322.

Opening Price: $250
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111. אור המאיר, פאריצק, תקע“ה

מהאדמו“ר  ומועדים,  התורה  על  חסידות  דרושי  המאיר,  אור  ספר 
רבי זאב מזיטומיר.

[1], קמז, מח דף. 22 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כריכה חדשה מהודרת.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 70.

פתיחה: $400

111. Ohr HaMeir, Poryck, 1815

Sefer Ohr HaMeir, Hassidic homiletics on the Torah 

and festivals, by Rebbe Rabbi Ze’ev of Zhitomir.
[1], 147, 48 leaves. 22cm. Good-fair condition, new elegant 

binding. 

Stefansky list of Hassidic books, no. 70.

Opening Price: $400

112. שארית ישראל (ווילדעניק), זיטומיר תרכ“ח

דוב  ישראל  רבי  מהאדמו“ר  חסידות  דרושי  ישראל,  שארית  ספר 
מווילדעניק, (תלמידו הגדול של רבי מרדכי מטשרנוביל). זיטומיר, 

תרכ“ח 1867. מהדורה שניה עם הוספות והנהגות מהמחבר.
קלים.  עש  פגעי  ובלאי.  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.   21 דף.  מט-נב  מד,   ,(2)

כריכה מקורית בלויה.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 545.

פתיחה: $300

112. She’erit Yisrael (Vildenik), Zhitomir, 

1867

Sefer She’erit Yisrael, Hassidic homilies by Rebbe Rabbi 

Yisrael Dov of Vildenik, (prominent disciple of Rabbi 

Mordechai of Chernobyl). Zhitomir, 1867. Second edi-

tion with addendum and manners of conduct by author.
(2), 44, 49-52 leaves. 21cm. Fair condition, stains and 

wear. Minor moth damage. Original worn binding. 

Stefansky list of Hassidic books, no. 545. 

Opening Price: $300

113. ספר תשואות חן - לאשצ‘וב

ספר תשואות חן, חידושים על התורה בדרך החסידות ”המשמחים 
[רבינוביץ]  גדליהו  רבי  האדמו“ר  מאת  צדיקים“,  ואנשים  אלהים 

מליניץ. [לאשצ‘וב?], [תקע“ו 1816?]. 
בשער פרט שנה שגוי של שנת תקכ“א. מקום הדפוס הושמט. 

מעבר לשער הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שכתב על הדברים 
בספר כי הם ”עומדים ברומו של עולם“, ובהקדמת המו“ל מביא בשמו 

כי ”הרבה אנשים לא ירדו לדעת כוונת המחבר ז“ל מרוב עומקו“.
 [4], כד, כז-לח דף. 23.5 ס“מ. טופס על נייר כחול. מצב טוב. מעט כתמים. 

כריכה ישנה.

סטפנסקי חסידות, מס‘ 642. מהדורה זו דומה למהדורת ברדיטשוב 
תקע“ו, וכנראה שהיא המהדורה השניה ולא הראשונה. ראה תקלי־

טור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0166092.

פתיחה: $300
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114. ספר אור לשמים - מהדורה ראשונה (עם דפים לא 

ידועים ביבליוגרפית)
הלוי  מאיר  מרבי  התורה,  על  חסידות  מאמרי  לשמים,  אור  ספר 
מהדורה   .[1850 תר“י  [לבוב,  מלובלין“,  ”החוזה  תלמיד  מאפטא, 

ראשונה. 
[1], עב, (חסרים 2 דף: עג-עד), עז-עח, [2], פ-פא, [4] דף. 22.5 ס“מ. מצב 

בינוני, בלאי, כתמי פטריה, פגעי עש. כריכה חדשה.

דף נוסף בסוף ”לוח הטעות והוספת תקונים“ אינו ידוע ביבליוגרפית 
ונמצא פעמיים בעותק שלפנינו, גם דף פא עם לוח הטעות והסכמת 
רבי חיים הלברשטאם מצאנז שנוספה בסוף ההדפסה נמצא פעמיים 
בעותק שלפנינו. (בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0167265 

רשומים רק: [1], עד, עז, [2], עח-פא, [1] דף).
סטפנסקי חסידות, מס‘ 31.

פתיחה: $400

113. Sefer Teshu’ot Chen – Łaszczów 

Sefer Teshu’ot Chen, Hassidic novella on the Torah “de-

lightful to G-D and righteous people”, by Rebbe Rabbi 

Gedalyahu [Rabinowitz] of Leńce. [Łaszczów?], [1816?]. 

Title page contains erroneous listing of year 1761. 

Location of print omitted. 

Reverse side of title page contains approbation by Rabbi 

Levi Yitzcahk of Berditchev, who wrote that the book 

is on “unperceivable matters”, and in the publisher’s 

preface he notes in his name that “many people did 

not understand the intent of the author because of its 

great depth”. 
[4], 24, 27-38 leaves. 23.5cm. Copy on blue paper. Good 

condition. Some stains. Old binding. 

Stefansky list of Hassidic books, no. 642. This edition is 

similar to the 1816 Berditchev edition, and is apparently 

the second edition and not the first. See Bibliography 

Institute CD record 0166092.

Opening Price: $300

114. Sefer Ohr LaShamayim – First Edition 

(With Bibliographically Unknown Leaves) 

Sefer Ohr LaShamayim, Hassidic articles on the Torah 

by Rabbi Meir HaLevi of Apta, disciple of the Seer of 

Lublin, [Lvov, 1850]. First edition. 
[1], 72, (missing 2 leaves: 73-74), 77-78, [2], 80-81, [4] 

leaves. 22.5cm. Fair condition, wear, mildew stains, moth 

damage. New binding. 

Additional leaf at end “chart of errors and corrections” 

bibliographically unknown and appears in duplicate in 

this copy. Also leaf 81 with chart of errors and appro-

bation by Rabbi Chaim Halberstam of Sanz which was 

added at end of book appears in duplicate in this copy. 

(Bibliography Institute CD record 0167265 lists only: 

[1], 74, 77, [2], 78-81, [1] leaves). 

Stefansky list of Hassidic books, no. 31.

Opening Price: $400

115. דברי יחזקאל - מהדורה ראשונה

רבי  מהאדמו“ר  ושו“ת,  ומועדים  התורה  על  יחזקאל,  דברי  ספר 
תרס“א  (קראקא),  פאדגורזע  שינווא.  אב“ד  הלברשטאם  יחזקאל 

1901. מהדורה ראשונה.
עש. כריכת עור  ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי ופגעי  88 עמ‘, 23.5 

מפוארת ומעוטרת.

פתיחה: $250

115. Divrei Yechezkel – First Edition 

Sefer Divrei Yechezkel, on the Torah and festivals in-

cluding responsa, by Rebbe Rabbi Yechezkel Halberstam 

Av Beit Din of Shinova. Podgorze (Krakow), 1901. First 

edition. 
88 pages, 23.5cm. Good-fair condition, stains and moth 

damage. Stains, wear and moth damage. Elaborate and 

decorated leather binding.

Opening Price: $250
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116. חינוך בית יהודה / דברי משה / סור מרע ועשה טוב

שלשה ספרי חסידות הכרוכים יחד: 
מהאדמו“ר  וחסידות.  בקבלה  דרושים  יהודה,  בית  חינוך  ספר   •
תרכ“ט 1869.  ווארשא,  הרועים“.  בעל ”מלא  יאליש  צבי  יעקב  רבי 
רבי  חתימות   ,(223 מס‘  חסידות,  (סטפנסקי  ראשונה.  מהדורה 
משה  מרבי  התורה,  על  משה,  דברי  ספר   • אויש-איבל“.  ”שמואל 
מהדורה   .1865 תרכ“ה  זולקווה,  הבעש“ט.  תלמיד  דאלינא  אב“ד 
שניה. (בשער חתימה קצוצה של: ”... חתן הגאון הקדוש רבי יעקב 
צבי יאליש בה“מ ספר מלא [הרועים] וספר חינוך בית יהודה וספר 
מלא  בעל  של  היחיד  [חתנו   - יעקב...“  ישרש  וספר  יעקב  קהל 
הרועים, הוא רבי אברהם ליבער הכהן, שהדפיס והפיץ את רוב ספרי 
חותנו]. • ספר ”הקדמה ודרך לעץ החיים - הנקרא סור מרע ועשה 
טוב“ מהאדמו“ר רבי צבי הירש מזידיטשוב עם ”הוספות מהרצ“א“ 
מהאדמו“ר רבי צבי אלימלך מדינוב. מונקאטש, תרס“א 1900. (רי־

שומים בכת“י בראש השער).
[8], נב דף; [2], נ דף; [1], מ דף. 23 ס“מ. מצב משתנה בין הספרים, הראשון 
נכרך  הפורזץ,  (בדפי  טוב-בינוני.  במצבים  האחרים  ושני  מאד  טוב  במצב 
לבורשטיין  וינה  מהעיר  שלזינגר  ממשפחת  שנשלח  בלועזית  מכתב 

מטארנוב). כריכה חדשה.

פתיחה: $200

116. Chinuch Beit Yehuda / Divrei Moshe / 

Sur MeRa V’Aseh Tov 

Three Books of Hassidism bound together.

See list in the Hebrew description.
[8], 52 leaves; [2], 50 leaves; [1], 40 leaves. 23cm. Condition 

of books varies; first in very good condition and other two 

in good-fair conditions. (Binding leaves contain letter in 

foreign language sent from Schlesinger family from city of 

Vienna to Borstein of Tarnov). New binding. 

Opening Price: $200

117. אמרת הצרופה / צפנת פענח – חתימות רבי מנחם 

מנדל הגר
החוזה  (תלמיד  מסוקולוב  הירש  צבי  רבי  הצרופה,  אמרת  ספר   •
מלובלין). לבוב (למברג), תרל“ב 1872. מהדורה ראשונה. (סטפנסקי 
יוסף  יעקב  מרבי  פענח,  צפנת  ספר  עם  כרוך   •  .(62 מס‘  חסידות, 

מפולנאה (תלמיד הבעש“ט). לבוב (למברג), תרכ“ו 1866.
מנדל  ”מנחם  רבי  של  חתימות  ובסופו:שלש  הספרים  שני  בשערי 

האגיר“.
[1], כז, כט-לו, [60] דף; [6], קיא דף. 25 ס“מ. מצב בינוני, פגעי בלאי עם 
פגעי  בכת“י),  השלמות  מעט  עם  עתיק  שיקום  (משוקמים  טקסט  חסרון 

עש וכתמים. לא כרוך

פתיחה: $250

117. Imrat Hatzrufa / Tzafnat Pa’ane’ach 

– Signatures of Rabbi Menachem Mendel 

Hager

• Sefer Imrat Hatzrufa, Rabbi Tzvi Hirsch of Sokolov 

(disciple of Seer of Lublin). Lvov (Lemberg), 1872. First 

edition. (Stefansky list of Hassidic books, no 62) • 

Bound with Sefer Tzafnat Pa’ane’ach, by Rabbi Ya’akov 

Yosef of Polana (disciple of the Ba’al Shem Tov). Lvov 

(Lemberg), 1866. 

Three signatures of Rabbi “Menachem Mendel Hager” 

on title pages of both books and at end. 
[1], 27, 29-36, [60] leaves; [6], 111 leaves. 25cm. Fair condi-

tion, wear with damage to text (anciently restored with 

some handwritten completions), moth damage and stains. 

Unbound. 

Opening Price: $250

118. אוסף ספרי חסידות נדירים (עותקים חסרים)

• לבושי שרד, יו“ד, צפת, תרכ“ג (1863). (עותק שלם המורכב משני 
עותקים + דפים נוספים להשלמות. • בת עין, לרבי אברהם דוב - הרב 

מהדורה  בק,  ישראל  דפוס   .(1847) תר“ז  ירושלים,  מאווריטש. 
ראשונה. עותק חסר ופגום. (במקור: [2], קכה, [1] דף, לפנינו: דפים ה-ח, 
יג-צב במצב טוב-בינוני. ודפים א-ד ודף אחרון של ”רשימת המתנדבים“, 

מעותק אחר ובמצב גרוע). • שער התפילה, סדליקוב, תקפ“ה (1825). 

בהוצאת רבי צבי זאב שהיה מדפיס ”במאהלוב“, מהדורה ראשונה. 
אלימלך“,  ”נועם  מספר  דפים  שני   • בלבד.  ההסכמות  ודף  השער  דף 

סלאוויטא  מהדורת  [אולי  הת“ק  בשנות  המוקדמות  מהמהדורות 
נבג“מ,  זלמן  שניאור  רבי  מהאדמו“ר  הקדש,  אגרת   • תקנ“ד?]. 
מצורף],  חומר  ראה  בערך,   1850 תר“י  [זולקווא,  תקמ“ז  זולצבאך, 
(דף השער ו-3 דפים ראשונים בלבד). • דפים נוספים מספרי חסידות.

פתיחה: $300
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119. אוסף ספרי חסידות

מצאנז,  חיים  מרבי  וההקפות  האושפיזין  סדר  שלום,  סוכת   •
ווארשא, תרנ“א 1891. [מהדורה ראשונה?]. • מכתבים מהבעש“ט 
גנוזה,  חמדה   • ראשונה].  [מהדורה  תרפ“ג 1923.  לבוב,  ותלמידיו, 
אמרות והנהגות רבי משה ליב מסאסוב ומכתבים מהבעש“ט. וינה, 
[תרפ“א 1921]. • מדרש פנחס, רבי פנחס מקוריץ בילגוריי, תרפ“ט 
1929. • רזיאל המלאך, עם הגהות המגיד מקוזניץ. ווילנא, תרל“ה 
תרל“ח  למברג,  משנה,  מגיד  פירוש  עם  חסידים,  משנת   •  .1875
1878. בדף הכריכה רישום בכת“י של ”סגולה מהרב המגיד הקדוש 

זצלה“ה מקאזיניץ על חולי הקשה ר“ל“. 
6 ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
120. אוסף ספרי חסידות 

• ספר נזיר השם וסמיכת משה, מחידושי רבי שמלקא מניקלשבורג 
חסידות,  (סטפנסקי  ראשונה.  מהדורה   .1869 תרכ“ט  לבוב,  ובנו. 
החסי־ וגדולי  הדורות  מגדולי  צוואות  קדושים,  דברי   • מס‘ 384). 
טובות,  שמועות   • ראשונה.  מהדורה  תרל“ח 1878.  ווארשא,  דות. 
אמרות חסידות מצדיקי יסודי עולם. ווארשא, תרנ“ו 1896. מהדורה 
מרנשבורג,  פתחיה  רבי  סבוב  ספר  עם:  כרוך   • בשלמות.  ראשונה 
קרקא, תרנ“ו 1896. • ”קונטרס ההתפעלות“, ו“קונטרס קטן מעניני 
מחב“ד,  ה“אמצעי“  האדמו“ר  שניאורסון,  דובער  מרבי  בחירה“, 
ווארשא, תרל“ו 1876. • כרוך עם הספרים: תומר דבורה, ווארשא, 
הקפות,  סדר   •  .(1876) תרל“ו  ווארשא,  מלכיאל,   .1882 תרמ“ב 
מהדורה   .(1891) תרנ“א  מונקאטש,  מזידיטשוב.  מהרי“א  מרבינו 

119. Collection of Books of Hassidism 

See list in the Hebrew description. 
6 books and booklets, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

118. Collection of rare Books of Hassidism 

(Incomplete Copies) 

• Levushei Srad, Yoreh De’ah, Safed, (1863). (Composed 

of two copies + additional completion leaves. • Bat Ayin, 

by Rabbi Avraham Dov – Rabbi of Avritch. Jerusalem, 

(1847). Yisrael Beck Press, first edition. Incomplete 

damaged copy. (Originally: [2], 125, [1] leaves, this copy 

includes: Leaves 2-8, 13-92 in good-fair condition. Leaves 

1-4 and last leaf of “list of volunteers”, from a different 

copy in poor condition). • Sha’ar HaTefilla, Sadilikov, 

(1825). Publication of Rabbi Tzvi Ze’ev who was a 

printer in Mahalov, first edition. Contains title page and 

leaf of approbations only. • Two leaves of book No’am 

Elimelech, among the early editions of the 18th century 

[perhaps 1794 Slavita edition?]. • Igeret HaKodesh, by 

the Rebbe Rabbi Schneur Zalman, Zoltzbach, 1787 

[Zhovkva, c.1850, see attached material], (includes only 

title page and first 3 leaves). • Additional leaves from 

Chassidism books.

Opening Price: $300

ומכתבי  מסאסוב  ליב  משה  רבי  ליקוטי  גנוזה,  חמדה   • ראשונה. 
מרבי  ליקוטים  ישראל,  כנסת   •  .[?1921 תרפ“א  [וינה,  הבעש“ט. 
ישראל מרוזין ובניו. ווארשא, תרס“ו [תרס“ט] 1909. ללא מעטפת, 
”הרבנית  של  חותמות  עם  ביבליוגרפית.  רשומה  לא  שניה  מהדורה 
אברהם  רבי  המקובל  הגאון  [אשת  בארניב“   - האראוויץ  פיגא 
שמחה הורוויץ, הרב מבארניב]. • קול נהי בכי תמרורים, הספד על 
האדמו“ר רבי מנחם נחום מטשרנוביץ-באיאן. טשערנאוויץ, תרצ“ו 

(1936). עם המעטפת המודפסת.
11 ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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120. Collection of Books of Hassidism 

• Sefer Nezir HaShem and Semichat Moshe, includes 

Chiddushim of Rabbi Shmelka of Nikelsburg and his 

son. Lvov, 1869. First edition. (Stefansky list of Hassidic 

books, no 384) • Divrei Kdoshim, wills of giants of 

Torah and Hassidism. Warsaw, 1878. First edition. 

• Shmu’ot Tovot, Hassidic sayings from righteous 

giants. Warsaw, 1896. First complete edition. • Bound 

with: Sefer Sivuv Rabbi Petachia of Rensburg, Krakow, 

1896. • “Kontres HaHitpa’alut” and “Kontres Katan 

Me’inyanei Bechira”, by Rabbi Dover Schneerson, the 

“Middle” Rebbe of Chabad, Warsaw, 1876. • Bound 

with books: Tomer Devorah, Warsaw, 1882. Malkiel, 

Warsaw, (1876). • Seder Hakafot, by Rabbi Yitzchak 

Eizik of Ziditshov. Munkacz, (1891). First edition. • 

Chemda Gnuza, collection from Rabbi Moshe Leib of 

Sasov and from writings of the Ba’al Shem Tov. [Vienna, 

1921?]. • Knesset Yisrael, collection by Rabbi Yisrael 

of Ruzhin and his sons. Warsaw, 1909. Missing cover, 

second edition bibliographically unlisted. Includes 

stamps of “Rabbanit Feiga Horowitz – Barniv” [wife of 

the Kabbalist Ga’on Rabbi Avraham Simcha Horowitz, 

Rabbi of Barniv]. • Kol Nehi Bechi Tamrurim, eulogy 

for the Rebbe Rabbi Menachem Nachum of Chernowitz-

Boyan. Chernowitz, (1936). Includes printed cover. 
11 books and booklets, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

121. אוסף ספרים - חסידות 

• ספר בני יששכר, דרושים לחדשי השנה, חלק שני. רבי צבי אלימלך 
אריה  ותשובות  שאלות   •  .1860 [תר“כ]  כתר  שנת  לבוב,  מדינוב. 
דבי עילאי. רבי אריה ליב אב“ד ווישניצא. פרמישלה, [תרל“ד 1874] 
ליקוטי  ספר   •  .(66 מס‘  חסידות,  (סטפנסקי  ראשונה.  מהדורה 
שושנים, מרבי פנחס מקוריץ. זיטומיר, תרל“ז 1876. (כרוך עם: ספר 
שערי הקדושה, לרבי חיים ויטאל. וורשא, תרל“א 1871; ספר הוראת 
 ;1880 תרמ“א  וורשא,  מגרידץ.  שלמה  רבי  המהרש“א.  על  שעה, 
ספר ראש אמנה. רבי יצחק אברבנאל. וורשא, תרמ“א 1881 – ללא 
תרפ“ד  וורשא,  מברסלב.  נחמן  רבי  מוהר“ן.  ליקוטי  ספר   • שער). 
[1924]. הוצאת ”ברסלב“. (שני שערים, האחד מאוייר בירוק ובצדו 
השני תמונת הקבר באומן, והשני בדיו זהובה). • מדרש ריב“ש טוב, 
ליקוטים מהבעל שם טוב. רבי יהודה ליב אבראהם. קצ‘קמט, תרפ“ז 
[1927]. מהדורה ראשונה. • ספר פרי צדיק, על התורה, חלק ראשון. 
עם ”קדושת שבת“ ו“שביתת שבת“. רבי צדוק הכהן מלובלין. לובלין, 
[תרס“א 1901]. מהדורה ראשונה. • ספר תולדת יצחק, חידושים על 

121. Collection of Books – Chassidism 

For complete list, see Hebrew description. 

Signatures, stamps and owners’ inscriptions (Rabbi 

Yehuda Leib Hotner of Warsaw, Rabbi Ben Zion Wiesel 

Rabbi of Torda etc).
Varied size and condition.

Opening Price: $300

122. Collection of Books of Hassidism with 

Signatures of Rebbes

See list in the Hebrew description. 
Total of 5 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

122. אוסף ספרי חסידות עם חתימות אדמו“רים

• קונטרס חובת התלמידים, מאת רבי האדמו“ר קלונימוס קלמיש 
המחבר,  נזכר  (בשער  [תש“ד 1944].  ירושלים,  מפיאסצנא.  שפירא 
כשנתכה  ”עתה  נכתב  ובהקדמה  החיים,  בברכת  בשואה,  שנרצח 
הרה“צ  אדמו“ר  גם  ובתוכם  בפולין  היושבים  אחב“י  על  ד‘  חמת 
לראות  שנזכה  השי“ת  לנו  יעזור  זו  ובזכות  שליט“א...  [המחבר] 
הרה“צ  אדמו“ר  כ“ק  את  ובתוכם  ישראל...  שארית  בהצלת  במהרה 
שליט“א...“). חותמת רבי ”מרדכי רוקח... מבעלז אבד“ק בילגורייא“ 
רבי  התורה.  על  משה,  פני  אור  ספר   • קו).  בהעברת  מחיקה  (עם 
משה סופר מפשעווארסק. וורשא, [תרמ“ג] 1883. חתימת האדמו“ר 
רבי יחיאל מאיר מארגענשטערן מלאמאז-קוצק. • ספר רשפי אש 
השלם, מאת רבי מרדכי מנעסכיז. לודז, [תרפ“ז 1927]. חותמת רבי 
דוד שנעעבאלג דיין ור“מ בקהילת ויזניץ‘. • ספר זרע קודש, מאת 
האדמו“ר  חתימת   .[1954] תשי“ד  ירושלים,  מרופשיץ.  נפתלי  רבי 
זצוק“ל“  המחבר  מקאסאן ”מנכדי  רוטנברג  הלוי  שמואל  משה  רבי 
(עם רשימת יוחסין). • ספר חדושי הרמ“ל, על הש“ס ועל התורה. 
רבי משה יהודה ליב מסאסוב. ברוקלין, תשי“ח [1958]. עם הקדשה 

וחותמת המו“ל האדמו“ר רבי חיים שלמה הורוויץ מסטריזוב. 
סה“כ 5 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

התורה ועל המועדים בדרך פרד“ס, חלקים א-ב. רבי יצחק מנעסכיז. 
בילגורייא, [תרס“ט 1909].

חתימות, חותמות ורישומי בעלות (רבי יהודה ליב הוטנר מוורשא, 
רבי בן ציון וויזל אב“ד טורדא ועוד). 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

121

122



66 | מאי 2012

123. אוסף ספרי חסידות – אדמו“רי אוהעל-סיגט

סיגט,  דברים.  במדבר  ויקרא  ב‘,  חלק  התורה,  על  משה,  ישמח   •
הש“ס  על  נפתחים,  ספרים  ארבעה  משה,  ישמח   •  .1898 תרנ“ח 
 • ראשונה.  מהדורה   .1908 תרס“ח  סיגט,  למועדים.  ודרושים 
תהילים,   • תרפ“ח 1928.  ברלין,  א‘.  חלק  התורה,  על  משה,  ישמח 
פנים,  ייטב  ספר   •  .1929 תרפ“ט  ברלין,  למשה.  תפלה  פירוש  עם 
האדמו“ר  חתימת  ב‘  חלק  בשער  תער“ב 1912.  חוסט,  א-ב.  חלקים 
אודותיו:  ראה  בשואה,  (נספה  מדעש  פאנעט“  מנחם  ”יחזקאל  רבי 
אנצי‘ לחסידות, ב‘, עמ‘ קפ). הגהות רבות בכת“י המקובל רבי יצחק 

ווינגרטן מירושלים.
7 ספרים, גודל משתנה, מצבים בינוניים.

פתיחה: $200

123. Collection of Chassidic Books – 

Rebbes of Ohel-Sighet

For complete list, see Hebrew description. 
7 books, varied size, fair condition.

Opening Price: $200

124. אוסף ספרי חסידות (פולין)

תרפ“ט  לובלין,  מקוזניץ.  משה  ירחמיאל  רבי  צדיקים,  של  ספרן   •
וורשא- ממאגלינצע,  מאיר  חיים  רבי  חיים,  שיחות   •  .1928
תער“ב  פיעטרקוב,  צדיקים,  דרך   • בערך].  [תר“פ  פיעטרקוב, 
(1912). • שערי יצחק, רבי יצחק אייזיק כהן גדול. ווארשא, 1899 
(תרנ“ט). • שמן הטוב, פיעטרקוב, תרס“ה 1905. • אביר הרועים, 
תולדות הרבי מסוכוטשוב. פיעטרקוב תרצ“ה (1935). • ילקוט ירח 
בו  משעפס [מובאים  זעליג [גולדשלאג]  חיים  יעקב  רבי  למועדים, 

דברים ששמע מאדמו“רי פולין]. ווארשא, תרמ“ג 1883.
6 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

124. Collection of Books of Hassidism 

(Poland) 

See list in the Hebrew description. 
6 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

125. אוסף ספרים מאדמו“רי בית גור

 3] מגור  מאיר  יצחק  רבי  האדמו“ר  מאת  הרי“מ,  1-3. חדושי 
 1881 תרמ“א  וורשא,  שבועות.  ומסכת  העזר  אבן  על  ספרים]: 
תרמ“ו  וורשא  א-ב,  חלקים  משפט,  חושן  על  ראשונה);  (מהדורה 
קדושין,  הל‘  אה“ע  ועל  גיטין  מסכת  על  שניה);  (מהדורה   .1886

וורשא, תרנ“א 1891. (מהדורה שניה).
4. שפת אמת, על מסכת שבת ועירובין, מאת האדמו“ר רבי יהודה 

אריה ליב מגור. וורשא, תרפ“ז [1927]. מהדורה ראשונה.
חיים  לרבינו  טוב,  הדעת  עץ  פירושים:  שני  עם  תהלים,  5. ספר 
ויטאל, ושפת אמת, מאת האדמו“ר רבי יהודה אריה ליב מגור. פיע־

טרקוב, [תרפ“ו 1926]. 
6-7. ספר הזכות, מאת האדמו“ר רבי יצחק מאיר מגור. פיעטרקוב, 
מאיר  יצחק  חיים  רבי  אבות,  זכות  ספר  עם:  כרוך   .[1923] תרפ“ג 

מגור [נכד החידושי הרי“ם]. פיעטרקוב, תרפ“ב [1922].

סה“כ 7 ספרים ב-6 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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125. Collection of Books by Rebbes of Ger 

Dynasty

1-3. Chiddushei Harim, by the Rebbe Rabbi Yitzchak 

Meir of Ger [3 books] on Even HaEzer and Tractate 

Shvuot. Warsaw, 1881. (First edition); on Choshen

Mishpat, sections 1-2, Warsaw, 1886. (Second edi-

tion); on Tractate Gittin and Even HaEzer – laws of 

Kiddushin, Warsaw, 1891. (Second edition). 

4. Sfat Emet, on tractates Shabbat and Eiruvin, by 

the Rebbe Rabbi Yehudah Aryeh Leib of Ger. Warsaw, 

[1927]. First edition.

5. Sefer Tehillim, with two commentaries: Etz Hada’at 

Tov, by Rabbi Chaim Vital, and Sfat Emet, by the Rebbe 

Rabbi Yehudah Aryeh Leib of Ger. Pietrekov, [1926].

6-7. Sefer HaZchut, by the Rebbe Rabbi Yitzchak Meir 

of Ger. Pietrekov, [1923]. Bound with: Zechut Avot, 

Rabbi Chaim Yitzchak Meir of Ger [grandson of the 

Chidushei Harim]. Pietrekov, [1922].

Total of 7 books. Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

126. האדמו“ר בעל ”בית ישראל“ מגור - אוסף פריטי דפוס 

לזכרו
ג‘  מיום  ”המודיע“  עיתון   - זצוקלל“ה“  מגור  האדמו“ר  מרן  ”כ“ק   •
אדר תשל“ז, יום לאחר פטירת האדמו“ר רבי ישראל אלתר בעל ”בית 
 - זצ“ל“  מגור  האדמו“ר  כ“ק  להסתלקות  ”שבעה   • מגור.  ישראל“ 
חוברת מיוחדת שנוספה לעיתון המודיע, ביום ז‘ אדר תשל“ז. • ”נזר 
ישראל“ - גליון מיוחד של הירחון ”בית יעקב“ לזכרו של האדמו“ר 
של  דיוקנו  ”לדמות  מורחבת  כתבה  עם  יעקב“,  ”בית  גליון   • מגור. 
מרן זצ“ל מגור“ (גליון 205-206, אדר ניסן תשל“ז). - בכל הפריטים 

תצלומים רבים מחיי האדמו“ר. 
גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

126. The Rebbe Author of “Beit Yisrael” of 

Ger – Collection of Items of Print In His 

Memory 

• “Rebbe of Ger” – HaModia newspaper from 3rd of 

Adar 1977, following the demise of the Rebbe Rabbi 

Yisrael Alter author of “Beit Yisrael” of Ger. • Shiva’a 

to Death of Rebbe of Ger” – Special pamphlet added 

to HaModia newspaper on 7th of Adar 1977. • “Nezer 

Yisrael” - Special newspaper edition of the “Beit 

Ya’akov” monthly in memory of Rebbe of Ger (news-

paper edition 205-206, Adar Nisan 1977) – All items 

contain many photographs from lifetime of Rebbe. 
Various sizes, general condition good. 

Opening Price: $200
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128. ספר דרך חיים ותוכחת מוסר השכל - הגהות חסידיות

ספר דרך חיים ותוכחת מוסר השכל, שער התשובה ושער התפלה, 
מלאדי,  זלמן  שניאור  רבי  בן  בער  דוב  רבי  ”האמצעי“  מהאדמו“ר 
[יאסי, תרי“ט 1859]. הגהות רבות בכת“י עם תוכן קבלי-חסידי, רוב 

ההגהות הם על ”שער התשובה“. 
מצב  ס“מ.   20 דף.   [1] קמח,   ,[1] במקור:  שער,  חסר  (עותק  דף  ב-קמח 
בינוני-גרוע, פגעי בלאי ופטריה בשולי הדפים, עם פגיעות בטקסט (רוב 

ההערות נפגעו). כריכה בלויה. 

פתיחה: $250

127. סידור האר“י עם מאמרי חסידות חב“ד – ברדיטשוב, 

תקע“ח / קניגסברג, תרי“ב
ראשון:  חלק  ז“ל,  האר“י  נוסח  עפ“י  השנה  מכל  תפלות  1. סדר 
קריאת  המילה;  סדר  וברכות;  סעודה  סדר  לחול;  שחרית  תפילת 
חסידות  ומאמרי  המלות  פירוש  עם  חצות.  תיקון  המטה;  על  שמע 
תקע“ח  [ברדיטשוב,  מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  מהאדמו“ר  (דא“ח), 

1818]. בהוצאת בנו וחתנו של האדמו“ר רבי דוב בער. 
סידור נוסח חב“ד, עם הלכות ומאמרי חסידות מבעל התניא, במה־

דורה זו נדפס לראשונה פירוש המלות לפסוקי דזמרה. 
מצב  כחלחל,  נייר  ס“מ,   20 דף.  ו-קסט   ,[1  ] והקדמה),  שער  דף,   2 (חסר 
בינוני-גרוע, בלאי וכתמים. פגעי עש. אינו כרוך. חתימות, רישומים וחות־

מות עתיקות. (חתימת ”הבחור מנחם מענדל בר“ז“).

ראשון.  חלק  ז“ל,  האר“י  נוסח  עפ“י  השנה  מכל  תפלות  2. סדר 
[קניגסברג?,  בברדיטשוב“.  שנדפס  אותו  עפ“י  להגיהו  ”ועמלנו 

תרי“ב 1852 ]. 
קרעים  כתמים,  ועש,  שימוש  פגעי  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.   21 דף.  קפו 

ובלאי. כריכה מקורית בלויה. חתימות ורישומים.

3. סדר תפלות מכל השנה עפ“י נוסח האר“י ז“ל, חלק ראשון, וחלק 
שני (הכולל: כוונת המקוה, תפלות לשבתות ולמועדים, ועוד). [קני־

גסברג?, תרי“ב 1852 ]. 
(חסר  דף;  ב-קפו  שער),  (חסר  דף:   3 בחסרון  החלקים,  ב‘  את  הכולל  כרך 
שער), ב-קעט דף (חסר דף אחרון). 22 ס“מ. מצב בינוני, פגעי עש, כתמים, 

מעט קרעים. כריכה עור ישנה, בלויה. חתימות ורישומים.

פתיחה: $400

חסידות חב“ד (ספרים, כתבי-יד ומכתבים)

Chabad
(Books, Manuscripts and letters)

128. Derech Chaim V’Tochachat Mussar 

Haskel – Chassidic Glosses

Derech Chaim V’Tochachat Mussar Haskel, Sha’ar 

HaTeshuva and Sha’ar HaTefillah, by the “middle” 

Rebbe Dov Ber son of Rabbi Shneur Zalman of Liadi, 

[Iasi, 1859]. Many handwritten glosses with Chassidic-

Kabbalistic content, most of the glosses are on “Sha’ar 

HaTeshuva”.
2-148 leaves (copy missing title page, originally: [1], 148, 

[1] leaves. 20cm. Fair-poor condition, wear damages and 

fungus to leaf margins, with damage to text (most of the 

notes are damaged). Worn binding.

Opening Price: $250

127. Siddur Ha’Ari with Chassidic 

Interpretations – Chabad - Berdichev, 1818 

/ Koenigsberg, 1852 

1. Seder Tefillot Mikol HaShana Al Pi Nusach Ha’Ari 

[Yearly Prayers According to Version of the Ari], Part 

1: Shacharit for weekdays; order of meal and blessings; 

prayers at Brit Milah; Kria’at Shma before sleep; Tikun 

Chatzot. Includes explanation of difficult words and 

Chassidic interpretations by Rabbi Shneur Zalman of 

Liadi. [Berdichev, 1818]. Published by Rabbi Dov Ber’s 

son and son-in-law.

Chabad version prayer book, with laws and Chassidic in-

terpretations by the Ba’al HaTanya; meaning of words of 

Psukei D’Zimra printed in this edition for the first time.
(Missing 2 leaves, title page and preface), [1], 6-169 leaves. 

20cm., bluish paper, fair-poor condition, wear and stains. 

Moth damage. Unbound. Signatures, notations and an-

cient stamps. (Signed by “the young Menachem Mendel”).

2. Seder Tefillot Mikol Hashana Al Pi Nusach Ha’Ari, 

Part 1. “We have toiled to edit it according to the (prayer 

book) printed in Berdichev”. [Koenigsberg?, 1852].
186 leaves. 21cm. Fair-poor condition, wear and moth 

damage, stains, wear and tear. Original worn binding. 

Signatures and notations.

3. Seder Tefillot Mikol Hashana Al Pi Nusach Ha’Ari, 

part 1 and part 2: including: intentions for immersing 

in the Mikva, prayers for Shabbat and

holidays, etc.). [Koenigsberg?, 1852].
The volume contains both parts, 3 leaves missing: (title 

page missing), 2-186 leaves; (title page missing), 2- 179 

leaves (last leaf missing). 22cm. Fair condition, moth 

damage, stains, few tears. Old worn leather binding. 

Signatures and notations.

Opening Price: $400

127
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129. צמח צדק, פסקי דינים - עותק נדיר במיוחד

ספר צמח צדק, פסקי דינים, חלקים א-ב. מאדמו“ר הגאון ... רבינו מנחם מענדל נ“ע. הובא לבית הדפוס 
ע“י נכדיו [האדמו“רים מקאפוסט]. ווילנא, תרמ“ד (1884).

חלק א‘: אורח חיים ויורה דעה. חלק ב‘: אבן העזר חושן משפט וליקוטים. בסוף חלק ב‘ נוסף קונטרס 
נדיר ובו שבעה עמודים של ”השמטות ותקונים“ [לשני החלקים]. לאחר מכן נדפס בשנית דף סט בשינויי 

לשון כדלהלן.
ברוב עותקי הספר הידועים, בעמ‘ 138 של חלק ב‘ (דף סט/2), נמצא מודפס על ראיית הגר“א מווילנא 
באיזה ענין, בלשון: ”ואנכי בעניי לא זכיתי להבין דבריו הקדושים“. – דבר מעניין, שאדמו“ר של חסידות 

חב“ד שנרדפה קשות ע“י הגר“א, יכתוב עליו בכבוד רב ובענוות חן.
במהדורת תש“ט (1949) שנדפסה ע“י הוצאת קה“ת, הופיע הנוסח ”ואינה תשובה“ במקום ”ואנכי בעניי 
לא זכיתי להבין דבריו הקדושים“. פולמוס רב עורר הנושא, הגאון רבי יצחק הוטנר שלח למדפיסי הספר 
מכתב מחאה ותשובתם היתה כי הנוסח הקודם הוא זיוף – ראה על כך באריכות במאסף ”ישורון“, כרך 
שליט“א:  קמנצקי  דוד  רבי  הנודע  הביבליוגרף  המאמר,  מחבר  כותב  תשצ-תשצג.  עמ‘  תשס“ח,  אדר  כ‘, 
”... חיפשתי בהרבה ספריות גדולות בעולם ואצל אספנים פרטיים ולא מצאתי עותק ’מתוקן‘ של הוצאת 
ווילנא אלא כולם כלשון המקורית. גם בספריית חב“ד בניו יורק כנראה לא קיים עותק ’מתוקן‘ ... לאח־
רונה ... מצאתי עותק יחיד ובודד ...“. [ראה בשבועון ”כפר חב“ד“, גליונות 1261, 1262, 1271 תשס“ח. בו 
הובא צילום העותק הנדיר שהיה בידי הרב דוד קמנצקי ופולמוס אודות כך]. למיטב ידיעתנו לא ידוע 

כיום בעולם, על יותר משבעה או שמונה עותקים מקוריים עם הנוסח ”ואינה תשובה“.
לפנינו, עותק מעניין ונדיר שנמצאים בו באופן מפתיע שני הדפים, שבראשון מהם מודפס הנוסח ”ואינה 
תשובה“, ואילו בדף השני נדפס הנוסח: ”ואנכי בעניי לא זכיתי להבין דבריו הקדושים“. עיון פיזי בעותק 
הנוסח  ולא  ה‘מתוקן‘,  הוא  תשובה“  ”ואינה  הנוסח  כי  קמנצקי  הרב  של  קביעתו  את  בספק  מעמיד  זה 

קונטרס  לאחר  כאן  המופיע  השני 
לאחר  הנוסף  ותקונים“  ”השמטות 

ההדפסה.
[2 שערים], רפו דף; [4], נ דף; ע דף, [7 
טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף]. 23  עמ‘], [1 

נקבי עש בכל הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

129. Tzemach Tzedek, Piskei Dinim – Especially Rare Copy

Tzemach Tzedek, Piskei Dinim, Volumes 1-2. By Rebbe … Rabbi Menachem Mendel. 

Brought to printing press by his grandchildren [the rebbes of Kapust]. Vilna, 1884.

Volume 1: Orach Chaim and Yoreh Deah. Volume 2: Even HaEzer Choshen Mishpat 

and Likutim. At the end of Volume 2, a rare section is attached with seven pages of 

“omissions and corrections” [to both volumes]. Afterwards, Leaf 69 was reprinted with 

changes as below.

In most of the known copies of this book, on Page 138 of Volume 2 (Leaf 69/2), printed 

on the Vilna Gaon’s proof on an issue: “And I, in my lowliness, was not privileged to un-

derstand his holy words”. – Interesting that the Rebbe of Lubavitch Chassidism, severely 

pursued by the Vilna Gaon, writes about him with such honor and humility.

In the 1949 edition published by K.H.T. the version “and this is not an answer” ap-

pears instead of “and I, in my lowliness, was not privileged to understand his holy 

words”. Much polemic arose from this issue, Rabbi Yitzchak Hutner sent the book’s 

printers a letter of protest and their answer was that the former version was a forgery 

– see a lengthy article in Yeshurun, Vol. 20, Adar 2008, pages 790-793. The article’s 

writer, the renowned bibliographer Rabbi David Kaminetsky, writes: “… I searched 

in many large libraries throughout the world and by private collectors and I did 

not find a ‘corrected’ copy of the Vilna edition but all were written like the origi-

nal. Apparently no ‘corrected’ copy exists in the Chabad library in NY either… 

recently… I found one single lone copy…”. [See weekly “Kfar Chabad”, Issues 1261, 

1262, 1271 2008 where there is a photocopy of 

the rare copy that Rabbi David Kaminetsky saw 

and the polemic in regard to it]. To the best of 

our knowledge, no more than seven or eight 

original copies with the version “and this is not 

an answer” are known throughout the world.

This is an interesting and rare copy that sur-

prisingly has two leaves. Printed on the first 

leaf is the version “and this is not an answer”, 

and printed on the second leaf is the version 

“and I, in my lowliness, was not privileged to 

understand his holy words”. Physical study of 

this copy casts a doubt on Rabbi Kaminetsky’s 

conclusion that the version “and this is not an 

answer” is the ‘correction’, and not the second 

version that appears here after the section of 

Omissions and Corrections that was added 

after printing.
[2 sections], 286 leaves; [4], 50 leaves; 70 leaves; [7 

pages], [1] leaf]. 23cm. Good-fair condition, moth 

holes on all leaves. New binding. 

Opening Price: $500
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131. מאמרי חב“ד, סטנסיל של כת“י - תרפ“ו-תרפ“ז

חב“ד  חסידות  מאמרי  כתבי-יד  של  (סטנסיל)  בשכפול  מחברת 
ובשבתות  בחגים  שנאמרו  מליובאוויטש.  הריי“צ  מהאדמו“ר 
בשנים  ועוד)  ניסן  כסלו,  י“ט  תורה,  שמחת  השנה,  (ראש  מיוחדות 

תרפ“ו-תרפ“ז (1925-1927). 
כ-333 עמ‘ כתובים. 21.5 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב, כתמי חלודה וכתמים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $250

132. שולחן ערוך הרב – אוסף כרכים ממהדורות שונות

וששה  עשרים  התניא.  בעל  מלאדי  זלמן  שניאור  הרב  ערוך  שולחן 
ספרים מדפוסי וורשא, ווילנא, שטעטין ויוזעפוף. חתימות בעלים. 

לא נבדק באופן יסודי.
26 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800

130. שלשה כתבי-יד מאמרי חב“ד

הלל  רבי  מביאורי  הדברים:  חסידות [תוכן  מאמרי  כת“י,  מחברת   •
מחברת   • האמצעי].  מהאדמו“ר  חיים“  ”דרך  ספר  על  מפאריטש 
ובו  לבן,  מאב  שנשלח  מכתב  העתקת   • חסידות.  מאמרי  כת“י 
רוסלאנד  במדינת  נהיתה  אשר  השערוריה  לרגל  התחזקות  דברי 
בשנים תרמ“א-תרמ“ב [פוגרומי ”סופות בנגב“ בשנת 1881]. עיקרי 
הדברים באו לבאר את עניני הגאולה עפ“י דרך החסידות מהבעש“ט 
ובעל התניא. בתוך דבריו הוא מזכיר דברים ש“שמעתי בחסידות א‘ 

מאדומו“ר שליט“א מליבאוויטש“.
3 מחברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

131. Chabad Articles, Stencil Copy of 

Manuscript – 1925-1927 

Stencil copy booklet of manuscripts of Chabad articles 

by the Rebbe Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn of 

Lubavitch. Delivered on holidays and special Shabbatot 

(Rosh HaShana, Simchat Torah, 19th of Kislev, Nisan 

and more) between the years 1925-1927. 
Approx. 333 written pages. 21.5cm. Dry paper, good con-

dition, foxing and stains. New binding. 

Opening Price: $250

130. Three Manuscripts of Chabad Articles

• Manuscript notebook, Chassidic articles [content: 

explanations of Rabbi Hillel of Poretchye on “Derech 

Chaim” by the Middle Rebbe]. • Manuscript notebook 

of Chassidic articles. • Copy of letter sent from father 

to son, with words of inspiration in light of the scandal 

in Russia in 1881-1882 (“Storms in the Negev” pogroms 

in 1881]. The main message is the explanation of mat-

ters of redemption according to Chassidism from the 

Ba’al Shem Tov and Ba’al HaTanya. Mentioned in the 

letter are things “I heard at Chassiduth A from the 

Lubavitcher Rebbe”.
3 notebooks, varied size and condition.

Opening Price: $500
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132. Shulchan Aruch HaRAv – Collection 

of Volumes of Various Editions 

Shulchan Aruch HaRav, Shneur Zalman of Liadi, Ba’al 

HaTanya. Twenty six books of printings of Warsaw, 

Vilnius, Stettin and Jozefow. Ownership signatures. 

Not thoroughly examined.
26 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $800

133. תולדות הרב מלאדי - שני ספרים

צאצאי  של  יוחסין  מגילות  כולל:  מלאדי,  הרב  משפחת  • תולדות 
הרב מלאדי ומשפחת סלונים, תצלומים, תוי נגינה מניגוני ”האדמו“ר 
תש“ו  תל-אביב,  סלונים,  שמואל  מנחם  מאת  ופקסמיליות,  הזקן“ 

.1946
מליאדי.  זלמן  שניאור  רבי  הקדוש  רבינו  תולדות  יואל,  • משנת 

מאת רבי יואל דיסקין. ירושלים, תש“א 1941.

2 ספרים, גודל משתנה, מצבים טוב-בינוני.

פתיחה: $200

133. Biography of Rabbi of Liadi – Two 

Books 

• Biography of Family of Rabbi of Liadi, includes: 

Genealogical charts of descendants of Rabbi of Liadi 

and Slonim family, photographs, musical scores of mel-

odies of the “Alter Rabbi” and facsimiles, by Menachem 

Shmuel Slonim, Tel Aviv, 1946. 

• Mishnat Yo’el, biography of the holy Rabbi Shneur 

Zalman of Liadi. By Rabbi Yo’el Diskin. Jerusalem, 1941. 

2 books, varying condition; good-fair. 

Opening Price: $200

134. אוסף ספרי חב“ד

אוסף גדול של ספרי חסידות חב“ד. בין הספרים: • שלחן ערוך הרב, 
שפירא.  האחים  דפוס   .1859 תרי“ט  זיטומיר,  א‘,  חלק  חיים  אורח 
למברג  בקאפוסט).  בער (כמוש“נ  דוב  רבי  מאדמו“ר  בינה,  אמרי   •
1862. • פירוש המילות, ווארשא, 1867. • עיון תפילה, בד קודש, 
אמרים,  ליקוטי   •  .1904 תרס“ד  פיעטרקוב,  ההשתטחות.  ענין 
תניא. ווילנא תער“ב 1912. • הלכות נטילת ידים לסעודה, עם ביאור 
תש“ח  מינכן,  אורה,  שערי   •  .1911 פיעטרקוב  מהרי“ט.  ליקוטי 

1947. • תורה אור, מינכן תש“ח 1948. • ועוד ספרים וקונטרסים.
15 ספרים וקונטרסים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

134. Collection of Books of Chabad 

Large collection of Chabad books.

See list in the Hebrew description. 
15 books and pamphlets, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

135. מכתב האדמו“ר הריי“ץ מליובאוויטש – עם החתימה 

המיוחדת בשנה האחרונה לחייו
שניאורסון]  יצחק  יוסף  [רבי  הריי“ץ“  ”האדמו“ר  בחתימת  מכתב 

מליובאוויטש. ברוקלין, כ“ב כסליו תש“י [1949]. 
האות  את  לחתום  הריי“ץ  האדמו“ר  החל  הסתלקותו  לפני  שנה 
יו“ד של שמו השני (יצחק) בכתב ”אשורי“ (מרובע), והיה בכך רמז 
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 פחות מחוד־
שיים 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
תומכי תמימים יחד עם אביו האדמו“ר הרש“ב (רבי שלום דוב). עלה 
הקומוניסטי  השלטון  ע“י  נאסר  תר“פ.  בשנת  האדמו“רות  כס  על 
ושוחרר בשנת תרפ“ז, לאחר מכן הגיע לפולין ובשנת ת“ש לברוקלין.

נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס“מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול.

פתיחה: $600
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135. Letter by Rebbe Rabbi Yosef Yitzchok 

Schneersohn of Lubavitch – Including 

Special Signature of Last Year of his 

Lifetime 

Letter signed by “Rebbe Rabbi Yosef Yitzchak 

Schneersohn” of Lubavitch. Brooklyn, 22nd of Kislev 

1949. 

A year prior to his death Rabbi Yosef Yitzchak began 

signing the letter “Yud” of his second name (Yitzchak) 

in Assyrian (square) writing, which was a mystical 

indication of his imminent death on 10th of Shvat (his 

son-in-law, Rebbe of Lubavitch explained this occur-

rence at length in the Farbrengen [Chabad gathering] of 

Shabbat Parashat Va’erah 1951 – See attached material). 

This letter was sent less than two months prior to his 

death, which clearly portrays his special signature with 

the squared letter “Yud”. 

Rabbi Yosef Yitzchak Schneershon (1880-1950, Otzar 

HaRabbanim 8887), sixth Rebbe of Chabad-Lubavitch. 

Founder of Tomchei Temimim Yeshivot together with 

his father Rebbe Rabbi Shalom Ber. Was appointed 

Rebbe in 1920. Was incarcerated by the communist 

government in 1927, and afterwards arrived in Poland. 

In 1940 arrived in Brooklyn. 
Official stationery. 21.5cm. Very good condition. Folding 

marks. 

Opening Price: $600

136. מכתב שנה טובה בחתימת הרבנית מליובאוויטש ושני 

חתניה רבי שמריה גור-אריה ורבי מנחם מנדל שניאורסון, 
אלול תש“י

דינה  ”נחמה  הרבנית  של  ידם,  כתב  בחתימות  טובה  שנה  מכתב 
ושני  שנה]  באותה  שנפטר  הריי“צ  האדמו“ר  [אלמנת  שניאורסון“ 
חתניה ”חדב“נ“ [חתנא דבי נשיאה] רבי ”שמרי‘ גור-ארי‘“ ורבי ”מנחם 

שניאורסון“ [הרבי מליובאוויטש]. ניו-יורק, אלול תש“י (1950).
נחמה  מהרבנית  טובה  שנה  ברכת  של  מודפסת,  גלויה  מצורפת   •

דינה שניאורסון, ערב ראש השנה תשי“ב (1951).
במצב  מודפסת,  גלויה   + טוב-מאד  מצב  ס“מ.   21.5 רשמי  מסמכים  נייר 

בינוני, עם קרעים בפינות.

פתיחה: $800

136. Letter of New Year Wishes Signed 

by the Lubavitch Rebbetzin and her Two 

Sons- in-law Rabbi Shemaryah Gur-Aryeh 

and Rabbi Menachem Mendel Schneerson, 

Elul 1950

Letter of New Year wishes signed by Rebbetzin 

“Nechama Dina Schneerson” [widow of the Rebbe 

the Reitz that died that year] and her two sons in law 

Rabbi Shemarya Gur-Aryeh and Rabbi Menachem 

Schneerson [the Lubavitch Rebbe]. NY, Elul 1950.

•Attached is a printed postcard, of New Year wishes 

by Rebbetzin Nechama Dina Schneerson, Erev Rosh 

Hashana 1951. 
Official stationary 21.5cm. Very good condition + printed 

postcard, fair condition, with tears to corners. 

Opening Price: $800

137. צרור מכתבים מהרבי מליובאוויטש 

צרור מכתבים גדול מהרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון, 
ניו-יורק, מהשנים תש“ט-תשכ“א (1949-1961).

תוכן המכתבים: ברכות שנה טובה, ברכות מזל טוב, מאמרי חסידות, 
למוס־ תרומות  עבור  קבלות  ופרנסה,  רפואה  בעניני  וברכות  עצות 
דות חב“ד ועוד. 22 מהמכתבים הם בחתימות יד-האדמו“ר וברובם 
הוספות ותיקונים בכתב-ידו. מכתבים רבים מ“מזכירות כ“ק אדמו“ר 
חיים  רבי  המזכירים,  בחתימות  אהל“  לבנין  וה“ועד  מליובאוויטש“ 
ליבערמאן, רבי משה ליב ראדשטיין, רבי שמואל הלוי לעוויטין, רבי 

א‘ קווינט. מכתבים כלליים בהדפסת צילום.
44 פריטים, מתוכם 22 מכתבים בחתימות האדמו“ר ו-17 מכתבים בחתי־

מות המזכירים. גודל משתנה, רובם במצב טוב-מאד.

פתיחה: $4200
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140. דף סמיכה לרב הראשי של העדה הגרוזינית – חב“ד

כתר  לשים  הננו  גרוזיה...  ורבני  חכמי  לרבנות, ”במעמד  סמיכה  דף 
בוטראש־ יהודה  רבי  ורבנו...  אדוננו  כבוד  בראש  וההוראה  התורה 
ווילי שליט“א לכהן פאר כראש הרבנים והרב הראשי לרבני וחכמי 

גרוזיה...“. [שנות השבעים של המאה ה-20].
דף מודפס במכונת כתיבה, עם חתימות בכתב-יד של חשובי ונכבדי 

קהילת יהודי גרוזיה. 
חסידי  מזקני  תרס“ד-תשמ“ה),  (קולשער;  בוטראשוילי  יהודה  רבי 
חב“ד. לאחר מלחמת העולם השניה שימש כרב במלחובקה (רוסיה), 
עלייתו  לאחר  הקומוניסטית.  במדינה  היהדות  להפצת  רבות  ופעל 
בארץ  גרוזיה  יהדות  של  הראשי  לרבה  מונה  תשל“א,  בשנת  לארץ 
על ידי הרבי מחב“ד  חב“ד. מונה  של רבני  ישראל ולחבר בית הדין 

ל“בעל הבית“ על מדינת רוסיה.
דף, 27 ס“מ. מצב בינוני. קרעים, סימני תיוק.

פתיחה: $250

141. ספר תניא - עם צילומי שערי ההוצאות הקודמות

ספר ליקוטי אמרים תניא. עם מדור ביבליוגרפי של דפוסי התניא, 
התניא.  ספר  של  היד  וכתבי  הקודמות  מההוצאות  שערים  צילומי 

ברוקלין – ניו יורק, י“א ניסן תשמ“ב 1982.
מהדורה זו חולקה על ידי הרבי מליובאוויטש בהתוועדות י“א ניסן 

תשמ“ב (יום הולדתו ה-80).
18 ס“מ. מצב טוב מאד. כריכה פגומה מעט.

פתיחה: $250

140. Ordination Leaf for Chief Rabbi of 

Georgian Congregation – Chabad 

Leaf of rabbinical ordination, “In the presence of schol-

ars and rabbis of Georgia… we are hereby granting 

the honorable… Rabbi Yehuda Botrashvili the crown 

of Torah and ordination, to serve as Chief Rabbi of 

rabbis and scholars of Georgia…”. [1970’s]. 

Typewritten leaf, with handwritten signatures of 

prominent figures in the jewish community of Georgia. 

Rabbi Yehuda Botrashvili (Kolsher; 1904-1985), among 

elderly Chassidim of Chabad. Following World War II 

served as rabbi in Malachovka (Russia), and was greatly 

involved in the spreading of Judaism throughout the 

communist country. After his immigration to Eretz 

Israel in 1971, was appointed as chief rabbi of Georgian 

jews in Eretz Israel and as member in the Beit Din of 

rabbis of Chabad. Assigned by Rabbi of Chabad as 

“landlord” of country of Russia. 
27cm. leaf. Fair condition. Tears. Filing marks. 

Opening Price: $250

141. Tanya – With Photocopies of the Title 

Pages of Earlier Editions

Likutei Amarim Tanya. With bibliographic column of 

Tanya printings, photocopies of title pages of earlier 

editions and manuscripts of the Tanya. Brooklyn, NY, 

11th of Nissan 1982. 

This edition was distributed by the Lubavitch Rebbe 

at the convention of the 11th of Nissan 1982 (his 80th 

birthday).
18cm. Very good condition. Slightly damaged binding.

Opening Price: $250

140141
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142. ספר התניא – מהדורת האלף – עם הדולר

ספר ליקוטי אמרים תניא, ”הוצאה האלף“. ברוקלין – ניו יורק, י“א 
ניסן תשמ“ד 1984. 

מהדורת האלף של ספר התניא. כרך מפואר, בסופו מדור ביבליוגרפי 
נרחב של דפוסי התניא, צילומי שערים מההוצאות הקודמות וכתבי 
היד של ספר התניא. מהדורה זו חולקה על ידי הרבי מליובאוויטש 
באמצעות  ה-82)  הולדתו  (יום  תשד“מ  ניסן  י“א  התוועדות  לאחר 

כ-50 אברכי הכולל.
(או  לתתו  מנת  על  הספר,  עם  ביחד  הרבי  שנתן  הדולר  מצורף   +

תמורתו) לצדקה.
מצב  רחבות.  שוליים  איכותי,  נייר  כחולות,  וסימניות-בד  כריכה  ס“מ,   19

מצויין.

פתיחה: $250

142. Tanya – 1000th Edition – With the 

Dollar

Likutei Amarim Tanya, “the 1000th Edition”. Brooklyn, 

NY, 11th of Nissan 1984.

The 1000th Edition of the Tanya. A magnificent copy, 

at the end is a broad bibliographic column of the Tanya 

printings, photocopies of title pages of earlier editions 

and of Tanya manuscripts. This edition was distributed 

by the Lubavitch Rebbe after the convention of the 11th 

of Nissan 1984 (his 82nd birthday) by 50 kollel members.

Attached is the dollar that the rebbe gave together with 

the book, to contribute (or its worth) to charity.
19cm. blue binding and fabric bookmarks, high-quality 

paper, wide margins. Excellent condition. 

Opening Price: $250

143. ספר התניא – חולק על ידי הרבי ב“חג הגאולה“ תשנ“א

ספר ליקוטי אמרים תניא. ברוקלין – ניו יורק, חג הגאולה י“ט כסליו 
תשנ“א 1990. הוצאה ג‘תט“ו (3,415).

הקדשה מודפסת על הכריכה: ”חג הגאולה י“ט כסליו – קצב שנה 
– התקנ“ט-התנש“א, ארבעים שנה לנשיאות כ“ק אדמו“ר שליט“א“. 
חולק על ידי הרבי מליובאוויטש אך ורק למשתתפי התוועדות ”חג 
כי  הרבי  אמר  ידידים  עבור  לקחת  שרצו  [לאלו  תשנ“א,  הגאולה“ 

החלוקה היא רק עבור מי שנוכח במקום].
כריכה רכה. 22 ס“מ. מצב מצויין. 

פתיחה: $250

143. Tanya – Distributed by the Rebbe on 

the “Festival of Redemption” 1990

Likutei Amarim Tanya. Brooklyn- NY, Festival of 

Redemption 19th of Kislev 1990. 3,415 edition.

Dedication printed on binding: “Festival of Redemption 

the 19th of Kislev – 192 years 1799-1991, 40 years since 

the leadership of the Rebbe”. Distributed by the Lubavitch 

Rebbe only to those who participated in the convention 

of the Festival of Redemption 1991, [The rebbe told those 

who wanted to take for their friends that the distribution 

was only for those who were present]. 
Soft cover. 22cm. Excellent condition.

Opening Price: $250

144. Summaries and Comments on the Tanya 

by the “Tzemach Tzedek” – Special Edition 

– With a Dollar and Chanuka Gelt from 

the Rebbe

Summaries and comments on Likutei Amarim, by 

Rebbe Menachem Mendel of Lubavitch author of 

“Tzemach Tzedek”. Brooklyn, NY, 1989.

A special edition in honor of the 200th birthday of 

the Rebbe the Tzemach Tzedek. Distributed by the 

Lubavitch Rebbe on the birthday the 29th of Elul 1989. 

(Erev Rosh Hashana 1990) after evening prayers. 

Attached is a dollar given with the book, to contribute 

(or its worth) to charity.

• Attached are coins “Chanuka gelt” that the rebbe dis-

tributed. In their original plastic with a printed color 

leaf with the rebbe’s photograph.
Soft cover. 22cm. Excellent condition. 

Opening Price: $250

144. קיצורים והערות לספר התניא מה“צמח צדק“ – 

הוצאה מיוחדת – עם דולר ודמי חנוכה מהרבי
מנחם  רבי  האדמו“ר  מאת  אמרים,  ליקוטי  לספר  והערות  קיצורים 
מנדל מליובאוויטש בעל ”צמח צדק“. ברוקלין - ניו-יורק, תשמ“ט 

.1989
הוצאה מיוחדת לכבוד יום ההולדת המאתיים של האדמו“ר הצמח 
צדק. חולק על ידי הרבי מליובאוויטש ביום ההולדת ליל כ“ט אלול 

תשמ“ט (ערב ראש השנה תש“נ) לאחר תפילת ערבית.

+ מצורף דולר שניתן עם הספר, על מנת לתתו (או תמורתו) לצדקה.
בניילון  נתונים  הרבי.  שחילק  חנוכה“  ”דמי  מטבעות  מצורפות   •

מקורי ודף צבעוני מודפס עם תמונת הרבי.
כריכה רכה. 22 ס“מ. מצב מצויין.

פתיחה: $250
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146. אוסף תמונות גדולות של הרבי מליובאוויטש

אוסף תמונות של הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון, 
ומעוטר  בטלית  עטוף  ב“770“,  בבית-מדרשו  התפלה  מזמני  רובם 

בתפילין.
7 תמונות, בגודל 30-25.5 ס“מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

145. ספר הצאצאים – אילן היוחסין של צאצאי האדמו“ר 

הזקן מחב“ד
ספר הצאצאים, אילן יוחסין לצאצאי הוד כ“ק רבנו הגדול מרן רבי 
שניאור זלמן מלאדי, הרב שמואל אליעזר היילפרין. ירושלים, תש“מ 

.[1980]
רשימות גניאולוגיות מפורטות של אלפים מצאצאי האדמו“ר הזקן 
מחב“ד, רבי שניאור זלמן מלאדי. חומר רב ערך, תמונות ופקסימי־

ליות, מסמכים, תווים לניגונים ועוד.
[6] דף, 554 עמ‘. 29 ס“מ. מצב טוב מאד, מעטפת פגומה.

פתיחה: $200

146. Collection of Large Photographs of 

Rabbi of Lubavitch

Collection of photographs of Rabbi of Lubavitch, Rabbi 

Menachem Mendel Schneersohn, majority while pray-

ing in his Beit Midrash on “770”, wearing a prayer shawl 

and phylacteries. 
7 photographs, 25.5-30cm. Very good condition. 

Opening Price: $250

145. Sefer HaTze’etzaim – The Tree of 

Genealogy of the Descendants of the 

Elder Rebbe of Chabad

Sefer HaTze’etzaim, tree of genealogy of the descen-

dants of Rebbe Shnuer Zalman of Liadi, Rabbi Shmuel 

Eliezer Halprin. Jerusalem, 1980.

Detailed genealogy lists of thousands of descendants 

of the elder rebbe of Chabad, Rabbi Shneur Zalman of 

Liadi. Material of great value, pictures and facsimiles, 

musical notes etc. 
[6] leaves, 554 pages. 29cm. Very good condition, damaged 

cover.

Opening Price: $200
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147. קיצור שו“ע עם קונטרס ”מכסה לאהל“, למברג 1884 

–מהדורה נדירה
קיצור שלחן ערוך, לרבי שלמה גנצפריד, ”מהדורה חדשה עם הרבה 
קונטרס  אליו  ונלוה  נ“י...  המחבר  הגאון  מהרב  ותיקונים  הוספות 
’מכסה לאהל‘... תקונים לספר אהלי שם“. לעמברג, [תרמ“ד] 1884.

הספר  על  שם“  ”אהלי  בספרו  השיג  גאנצפריד  שלמה  רבי  המחבר 
בפולמוס  יצא  כנגדו  מצאנז.  חיים  רבי  האדמו“ר  של  חיים“  ”דברי 
רבי מרדכי אליעזר וובר הרב מאדא, בחוברת בשם ”מלחמת חובה“ 
[ירושלים תרמ“ב]. בדף זה שלפנינו השיב לו הרב גאנצפריד תשובה 

פולמוס
Polemic

147. Kitzur Shulchan Aruch with “Michseh 

La’Ohel” Pamphlet, Lemberg 1884 – Rare 

Edition 

Kitzur Shulchan Aruch by Rabbi Shlomo Ganzfried, 

“new edition with many additions and revisions by 

the genius author… accompanied by Michseh La’Ohel 

pamphlet… revisions of book Ohalei Shem”. Lemberg, 

1884.

In his book “Ohalei Shem”, the author Rabbi Shlomo 

Ganzfried critiqued the book “Divrei Chaim” by the 

Rebbe Rabbi Chaim of Sanz. As a response, Rabbi 

Mordechai Eliezer Weber of Ada published a polemic 

booklet by the name of “Milchemet Chova” [Jerusalem 

1882]. In this leaf Rabbi Ganzfried addressed his 

critique. As a response to “Micseh La’Ohel” the po-

lemic continued with the printing of additional con-

troversial pamphlets: “Edut Shoshanim” 

(Jerusalem 1885), “Ofel U’Bochan” 

printed in c. 1890 (Jerusalem, post 1885). 

This edition of “Kitzur Shulchan 

Aruch” is extremely rare and was not 

listed in Bibliography Institute CD. 

[Due to this rarity S. HaLevi estimated 

the date of printing of “Michseh La’Ohel” 

pamphlet as 1889, and according to this 

dated the printing of “Ofel U’Bochan” 

pamphlet as c. 1890 – which turns out to 

be erroneous, based upon this copy].
[4], 139, [1] leaves. 21cm. Dry paper, fair 

condition. Worn binding. 

Opening Price: $350

148. הלכה למעשה רב – אמשטרדם, תקמ“ג 

”הלכה למעשה רב“ - פסק דין מרבי שאול אב“ד אמשטרדם ועשרה 
בעניני  באמשטרדם,  המדרש  בית  וחברי  דינו  בית  בחברי  רבנים 
כשרות הגבינות הנעשות באמשטרדם. [אמשטרדם, תקמ“ג 1783]. 
טקסט)  חסרון  (ללא  וקרעים  בלאי  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.  כ-24  עמ‘.   4

וכתמים.

פתיחה: $200

148. Halacha L’Ma’aseh Rav – Amsterdam, 

1783

“Halacha L’Ma’aseh Rav” – Ruling by Rabbi Shaul Rabbi 

of Amsterdam and 10 rabbis, members of his beit din 

and members of the beit midrash of Amsterdam, con-

cerning the kashrut of cheese produced in Amsterdam. 

[Amsterdam, 1783]. 
4 pages. c.24cm. Fair-poor condition, wear and tear (with-

out missing text) and stains. 

Opening Price: $200

על השגותיו. בתשובה ל“מכסה לאהל“, המשיך הפולמוס בקונטרסי 
פולמוס נוספים: ”עדות שושנים“ (ירושלים, תרמ“ה) ”אופל ובוחן“ 

(ירושלים, אחרי תרמ“ה). 
נרשמה  ולא  ביותר,  נדירה  ערוך“  שלחן  ”קיצור  של  זו  מהדורה 
בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. [נדירּות זו גרמה לש‘ הלוי לשער 
ועפ“י  תרמ“ט,  לשנת  לאהל“  ”מכסה  קונטרס  הדפסת  תאריך  את 
מה   - בערך  תר“ן  בשנת  נדפס  ובוחן“  ”אופל  קונטרס  כי  רשמה  כך 

שמתברר כטעות, עפ“י העותק שלפנינו]. 
[4], קלט, [1] דף. 21 ס“מ. נייר יבש, מצב בינוני. כריכה בלויה.

פתיחה: $350
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149. ארבעה ספרי פולמוס נגד הרפורמים

הרפורמים  אסיפת  החלטות  נגד  מחאה  חיבור  ציון,  1-2. קנאת 
רבי  מאת  ישראל.  ארץ  מרבני  מחאה  מכתבי  ובו  בבראונשווייג 

ישראל משה חזן. אמשטרדם, תר“ו [1846].
 37 הקנאות],  תורת  [ספר  ישראל“  בית  לאחינו  ”מכתב  עם:  כרוך 
מכתבי רבני גרמניה, הולנד, פולין והונגריה, נגד אסיפת הרפורמים 

בבראונשווייג. [אמשטרדם, תר“ה 1845].
- אסיפת הרפורמים הראשונה נערכה בחודש תמוז תר“ד 1844 בעיר 
בהלכה  ”תיקונים“  עריכת  על  הוכרז  ובה  שבגרמניה,  בראונשווייג 
באמשטרדם,  הפקוא“מ  ראשי  התגייסו  בתגובה  התפילה.  ובסידור 
להשיב מלחמה, הריצו מכתבים לכל גדולי הדור, ופרסמו את מכתבי 
התשובה שקיבלו בספר ”תורת הקנאות“, אותו הדפיסו בשתי מהדו־
רות, האחת בנפרד עם שער מעטפת ודפים נוספים, והשניה כנספח 

לספר ”קנאת ציון“, כמו בעותק שלפנינו.
בתי  ומנהגי  ישראל  מנהגי  לחיזוק  המחניים.  מחולת  3. שו“ת 
דוד  ישראל  רבי  ציורים).  עם  אסטרונומיה,  עניני  (כולל  כנסיות. 
מרגליות יפה (ר‘ דוד סערעד). פרשבורג, תרי“ט 1859. חותמות רבי 

150. קול מהיכל ד‘ - פולמוס בעלז-מונקאטש

הרב  של  הדברות  עשרת  כולל  והוא  שני,  קונטרס  ה‘,  מהיכל  קול 
דשלשה  בתים  בעלי  ”אגודת  לאור  והוציאוהו  חברוהו  הידוע. 
[רומניה?/מונקאטש?],  אונגארן.  רומעניען,  סלאוואקיי,  ארצות“ 

תרפ“ח [1927].
קונטרס חריף נגד האדמו“ר רבי חיים אלעזר שפירא אב“ד מונקא־

טש, שהוצא לאור ע“י מתנגדיו בזמן הפולמוס עם חסידות בעלז. 
ו, [1] דף. 17 ס“מ. מצב טוב. בעמוד האחורי, כתובת ובול עם חותמת דואר 

ממונקאטש מינואר 1928. 

נדיר.

פתיחה: $250

149. Four Polemic Books in Opposition of 

the Reform Movement

1-2. Kinat Tzion, composition of protest against deci-

sions of assembly of reform movement in Braunschweig 

which contains letters of protest by rabbis of Eretz 

Yisrael. By Rabbi Yisrael Moshe Chazan. Amsterdam, 

1846.

Bound with: “Letter to our brothers Beit Yisrael” [Sefer 

Toraht Hakana’ut], 37 letters by rabbis from Germany, 

Holland, Poland and Hungary in opposition of the 

assembly of the reform movement in Braunschweig. 

[Amsterdam, 1845].

- The first reform meeting took place in the month of 

Tamuz 1844 in Braunschweig, Germany, where it was 

announced that “amendments” would be made to the 

Jewish law and prayers. In response, leaders of the 

Amsterdam officers for the Holy Land fought back by 

writing letters to all the great rabbis of the generation. 

They then publicized the responses they received in the

book “Torat Hakana’ot” which they printed in two edi-

tions, one on its own with a title cover and additional 

leaves and the other as an appendix to the book “Kin’at 

Tzion”, as in the copy before us.

3. Mecholat HaMachanayim Responsa. To reinforce 

Jewish customs and synagogue customs. (Includes 

matters of astronomy, with illustrations). Rabbi Yisrael 

David Margaliot Yaffe (Rabbi David Sered). Pressburg, 

1859. Stamps of Rabbi Shimon Menachem Mendel 

Varnik of Kutno and two lengthy handwritten glosses 

(cut off). [3 leaves missing?]. 

4. Sefer Tzror HaChaim, regarding the prohibition of 

alternating the customs of the synagogues. By Rabbi 

Avraham Lewenstam of Emden. Ohali, 1868. 

4 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

150. Kol MeHeichal HaShem – Belz-

Munkacz Polemic 

Kol MeHeichal HaShem, second pamphlet, containing 

the Ten Commandments of the known rabbi. Composed 

and published by “Association of Businessmen of Three 

Countries”; Slovakia, Romania, Hungary. [Romania?/

Munkacz?], [1927]. 

Pamphlet in harsh opposition of the Rebbe Rabbi 

Chaim Eliezer Shapiro Av Beit Din of Munkacz, pub-

lished by his opponents during the polemic with the 

Belz Hassidism. 
6, [1] leaves. 17cm. Good condition. Back page contains 

address and postmarked stamp from Munkacz, January 

1928. Rare. 

Opening Price: $250

שמעון מנחם מנדל ווארניק בן מוהר“י מקוטנא ושתי הגהות ארוכות 
(קצוצות) בכת“י. [חסר 3 דף?].

הכנסת.  בית  מנהגי  את  לשנות  האיסור  על  החיים,  צרור  4. ספר 
מאת רבי אברהם לעוונשטאם מעמדין. אוהעלי, תרכ“ט 1868.

4 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

151. שלשה קונטרסי פולמוס

חכמי  תגובת  נדיר,  [קונטרס  מעושק“  רחקי  תכונני  1. ”בצדקה 
הס־ חכמי  ע“י  שנדפס  משפט“  ”שמרו  הקונטרס  על  וצפת  טבריה 
תרס“ד  כאזאבלאנכא?],  או  [טבריה?  תרס“ג].  בירושלים,  פרדים 

.(1904)
בתשרי  הספרדים  לעדת  הכללי  להועד  הבחירות,  2. ”פרשת 

תרפ“ד“, מאת יצחק יהודה. ירושלים, תרפ“ד [1923].
הומוריסטית  פארודיה   - בולשבי“  תלמוד  מן  אדמונים,  3. ”מסכת 
בר- אבשלום  מאת  פורימית.  גמרא  מסכת  בצורת  הסוציאליזם,  על 

דרומא [אברהם שלמה מלמד], תל אביב, תרפ“ג (1923).

3 חוברות גודל ומצב משתנים, מצב טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $200

149
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152. תלמוד ירושלמי קדשים (המזוייף) – שני החלקים

שלמה,  חשק  פירוש  עם  קדשים,  סדר  (המזויף)  ירושלמי  תלמוד 
מכונה  הספרדי,  זצ“ל  מהר“ם  בהגאון  ס“ט  יאודה  שלמה  מהמו“ל 
ס‘- חולין-בכורות,  ב‘  חלק  זבחים-ערכין,  א‘  חלק  פריעדלענדער. 

וואראהל (סאיני), תרס“ז-תרס“ט 1907-1909.
אודות הזיוף והזייפן, ראה: קטלוג ”קדם“, מכירה 8 פריט 137; תק־

ליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0308377.
לשער  מעבר  היד“  ”כתב  צילום  דוגמת  נמצאת  שלפנינו,  בעותק 
הראשון של חלק א‘. כמו כן, לפנינו הירושלמי על כל מסכת ערכין, 
עמוד  רק  נדפס  כי  נרשם  הביבליוגרפיה  מפעל  שבתקליטור  בעוד 

ראשון ממסכת זו.
ביטויים  של  דיו  מחיקות  הראשון  החלק  של  הראשונים  בדפים 

חריפים שנכתבו על מתנגדי הירושלמי. 
טוב,  מצב  ושביר.  יבש  נייר  ס“מ.  דף. 33-34  מז  עח; [1],  דף; [10],  ק   ,[8]

קרעים בשולי דפים. כריכות פגומות. 

פתיחה: $500

152. Jerusalemite Talmud Kodshim (Forged) 

– The Two Parts 

Jerusalemite Talmud (forged), Seder Kodshim, with 

commentary Cheshek Shlomo by publisher Shlomo 

Yehudah son of the Sephardic Maharam, known as 

Friedlander. Part 1 Zevachim-Arachin, part 2 Chulin-

Bechorot, S. – Vahrahl (Sinai), 1907-1909. 

For additional information regarding forgery and forger 

see Kedem catalogue, auction 8 item 137; Bibliography 

Institute CD, record 0308377. 

This copy contains a sample copy of the manuscript 

on reverse side of first title page of part 1. As well, this 

Jerusalemite is on the entire Tractate Arachin while 

Bibliography Institute CD lists that only the first page 

of this tractate was printed. 

First leaves of first part contain ink erasures of harsh ex-

pressions written against opposers of the Jerusalemite. 
[8], 100 leaves; [10], 78; [1], 47 leaves. 33-34cm. Dry and 

delicate paper. Good condition, tears on margins of leaves. 

Damaged bindings. 

Opening Price: $500

151. Three Polemic Pamphlets 

1. “BeTzdaka Techoneneni Rachaki Me’oshek” [rare 

pamphlet, response of scholars of Tiberias and Safed re-

garding pamphlet “Shimru Mishpat” which was printed 

by Sephardic scholars of Jerusalem, 1903]. [Tiberias? or 

Casablanca?], (1904). 

2. “Parashat HaBchirot, of General Committee of 

Sephardic Congregation, Tishrei 1923”, by Yitzchak 

Yehudah. Jerusalem, [1923]. 

3. “Tractate Admonim of Talmud Bolshevi” – 

Humoristic parody on socialism, in the form of a Purim 

Talmud tractate. By Avshalom Bar Daroma [Avraham 

Shlomo Melamed]. Tel Aviv, (1923). 

3 booklets, various sizes and conditions, good to good-fair 

condition.

Opening Price: $200
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153. מסכת נדה וסדר טהרות - אמשטרדם, 1647 - חתימות 

ורישומים של חכמי ארם-צובה
ת“ז  אמשטרדם,  טהרות.  סדר  ומשניות  בבלי,  מתלמוד  נדה  מסכת 

(1647). דפוס עמנואל בנבנשתי.
אלטראס  משה  ”הצעיר  ארם-צובה:  מחכמי  רבות,  בעלים  חתימות 
ואביון,  עני  אחרון  ”גואל  סתהון“;  [צדק?]  משה  ”הצעיר  ס“ט“; 
בכת“י  ארוכה  רשימה  האחרון  בדף  ס“ט“.  הלוי  מהנא  אברהם 
אותיות  סדר  לפי  בפסוקים  הקבלה  עפ“י  תפילה  ורשימת  איטלקי 
משפחת  מחכמי  אחד  ע“י  נכתבה  הנראה  [כפי  נעם“  ”ויהי  הפסוק 

אלטראס שהגיעו מאיטליה לארם צובה].
עש.  פגעי  ובלאי,  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   27.5 דף.  קסג  דף;  פח 

כריכת עור עתיקה ופגומה.

פתיחה: $250

תלמוד ומשניות
Talmud and Mishnayot

153. Tractate Niddah and Seder Taharot 

– Amsterdam, 1647 – Signatures and 

Notations by Scholars of Aram-Tzova

Tractate Niddah of the Babylonian Talmud, and 

Mishnayot Seder Taharot. Amsterdam, (1647). Printing 

press of Emmanuel Benbenishti. 

Many ownership signatures by scholars of Aram-

Tzova: “Young Moshe Altras”; Young Moshe [Tzedek] 

Sathon”; “Last relative, the pauper Avraham Mahana 

HaLevi”. Last leaf contains lengthy list in Italian hand-

writing and list of Kabbalistic prayer according to order 

of letters in verse “Vihi No’am” [apparently written by 

one of scholars of Altras family members who arrived in 

Aram-Tzova from Italy].
88 leaves; 163 leaves. 27.5cm. Good-fair condition, stains 

and wear, moth damage. Ancient damaged leather binding. 

Opening Price: $250

154. מסכת יומא - אמשטרדם 1740

תלמוד בבלי, מסכת יומא, במהדורה מוקטנת (כל עמוד גמרא מופיע 
הדפים,  בשולי  נדפסו  מהרש“א  חידושי  עמודים)  ב-2  זו  במהדורה 
המדפיסים  משפחת  של  סמלם  בשער   .(1740) ת“ק  אמשטרדם, 

פרופס. חתימות בעלים עתיקות.
קפט דף, 18 ס“מ. מצב בינוני, בלאי וכתמים, דפים מנותקים, כריכת חצי-

קלף עתיקה, פגומה ובלויה.

נרשם   ,0318767 רשומה  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  נדיר. 
קפג דף בלבד (בעותק שלפנינו נוספו דפים קפד-קפט, בהם מופיע: 

קיצור פסקי הרא“ש ופירוש המשניות להרמב“ם).

פתיחה: $200

154. Tractate Yuma – Amsterdam 1740 

Babylonian Talmud, Tractate Yuma, in small-scale 

edition (each page of Gemara takes up 2 pages in this 

edition), Chiddushei Maharsha printed on leaf mar-

gins, Amsterdam, (1740). Title page contains emblem of 

printers – Props family. Ancient ownership signatures. 
189 leaves, 18cm. Fair condition, wear and stains, de-

tached leaves, ancient semi-parchment binding, damaged 

and worn. 

Rare. Bibliography Institute CD record 0318767 lists 

183 leaves only (this copy includes the addition of leaves 

184-189, which contain: Summary of rulings of the 

Rosh and commentary of Mishnayot by the Rambam). 

Opening Price: $200

155. משניות מבית החסידים דנאווימינסק - עותקים 

מפוארים
קדשים  נשים,  זרעים,  (חלקים:  משנה  סדרי  ששה  מתוך  ארבעה 
יששכר  דפוס   .[?1900-1910 בערך  [תר“ס-תר“ע  לבוב,  טהרות). 

מדפיס.
החסידים  ”בית  ענק:  באותיות  רישום  מבחוץ,  הכריכות  על 
דנאווימינסק - זאת נדר חנוך העניך ב“ר ברוך זאנדבערג“. חותמות 
גמילות  ”קופת  של  וחותמות  זאנדבערג  חנוך  רבי  של  ורישומים 

חסדים דחסידי מינסק - לודז, קילינסקא 12“
שערים  איכותי,  נייר  על  הדפסה  מיוחדים:  עותקים  ס“מ.  כ-30  כרכים,   4
צבעוניים, חיתוך דפים צבעוני, כריכת בד בהיר מעוטרת. מצב טוב, פגעי-

עש קלים, בלאי וכתמים.

מהדורה לא רשומה ביבליוגרפית. דפוס סטריאוטיפי של מהדורת 
למברג תרכ“ט.

פתיחה: $200

153
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155. Mishnayot of Novominsk Hassidim – 

Magnificent Copies 

Four of six Sidrei Mishnah (sections: Zera’im, Nashim, 

Kodshim and Taharot). Lvov, [c. 1900-1910?]. Yissachar 

Madpis Printing Press. 

On binding exterior, notation in huge letters: “Novominsk 

Hassidim – Donated by Chanoch Henoch son of Rabbi 

Baruch Zandberg”. Signatures and notations of Rabbi 

Chanoch Zandberg and signature of “Charity Fund of 

Minsk Hassidim – Łódź, Kilinska 12”. 
4 volumes, approx. 30cm. Special copies: printing upon 

high-quality paper, colorful title pages, colorful paper cut, 

ornamented pale cloth binding. Good condition, slight 

moth damage, wear and stains. 

Bibliographically unlisted edition. Stereotypic printing 

of 1869 Lemberg edition. 

Opening Price: $200

156. ספר נחלת צבי – ספר סגולה - וואריאנט

ספר נחלת צבי, מאת רבי צבי גוטמאכר. לבוב, תרל“ג 1873.
כולל ארבעה חיבורים: ”נחלת צבי“ על מסכת יבמות ו“קן מפורשת“ 
פענח“  ”צפנת  גוטמאכר;  צבי  רבי  מאת  קינין,  מסכת  משניות  על 
ו“שלום בפמליא של מעלה“, מאת אביו הגאון רבי אליהו גוטמאכר 

מגריידיץ.

156. Sefer Nachalat Tzvi – Talisman 

– Variant 

Nachalat Tzvi, by Rabbi Tzvi Guttmacher. Lvov, 1873.

Includes four compositions: Nachalat Zvi and Ken 

Meforeshet, by Rabbi Tzvi Guttmacher; Tzofnat 

Pa’ane’ach and Shalom BePamalia Shel Mala, by his 

father, Rabbi Eliyahu Guttmacher of Graditz.

The genius and righteous Rabbi Eliyahu Guttmacher Av 

Beit Din of Graditz (1796-1875), disciple of the Ga’on 

Rabbi Akiva Eiger. Was well-known as a holy Kabbalist 

and miracle worker, who published the compositions of 

his son, Rabbi Tzvi, who passed away during the lifetime 

of his father. In the introduction to the composition of 

Ken Meforeshet, Rabbi Eliyahu notes: “Upon need of sal-

vation from the Almighty, if a person will learn a Mishnah 

with the Rav and Tosfot Yom Tov with the commentary 

of my son and following this, pray in his own words… 

and specify his request… he will be answered…”. 
[1] leaf, 1-4 pages, 2-28; 42 leaves. 29cm. [especially wide 

margins]. Good condition. Some stains. Tears on several 

leaves. Ink stamps. Fine new binding. 

Variant. Two leaves containing an index to the book 

Tzofnat Pa’ane’ach, which were not listed in Bibliography 

Institute CD and do not appear in Otzar HaChochma, 

were added to this copy, following the title page [bound 

out of order].

Opening Price: $300

(תקנ“ו-תרל“ה),  גריידיץ  אב“ד  גוטמאכר  אליהו  רבי  הצדיק  הגאון 
תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר. נודע כקדוש ומקובל פועל ישועות, 
בהקדמה  אביו.  בחיי  שנפטר  צבי,  רבי  בנו  חיבורי  את  לאור  הוציא 
אדם  שיצטרך  בעת  ”אם  אליהו:  רבי  כותב  מפורשת“  ”קן  לחיבור 
לישועה מה‘... ילמד משנה עם הרב ותוי“ט ופירוש בני ז“ל ויעמיד 
מבוקשו  ויפרט  בפיו...  ששגור  לשון  באיזה  ויתפלל  אח“ז  עצמו 

שיהיה נענה...“.
[1] דף, א-ד עמ‘, ב-כח; מב דף. 29 ס“מ [שוליים רחבים מהרגיל]. מצב טוב, 

מעט כתמים. קרעים במספר דפים. חותמות. כריכה חדשה נאה.

וואריאנט. בעותק זה נוספו אחרי דף השער שני דפים עם ”מפתח 
ולא  הביבליוגרפיה  בתקליטור  נרשמו  שלא  פענח“,  צפנת  לספר 

נמצאים ב“אוצר החכמה“ (כרוכים שלא כסדרם).

 Jerusalemite Talmud, Shklov, 1812 .157פתיחה: $300

Jerusalemite Talmud, Seder Mo’ed, with commentary 

Korban Ha’eda and Tosfot Shirei Korban by Rabbi 

David Frankel. Shklov, [1812]. 
Varying pagination [identical to listing in Bibliography 

Institute CD]. 34cm. Good condition. Moth holes on some 

leaves. New binding. 

This copy concludes with Tractate Mo’ed Katan with 

colophon: “Ends with Tractate Mo’ed Katan… Seder 

Mo’ed” [the order of these tractates differs from other 

copies in the Bibliography Institute, see record 0308272]. 

Opening Price: $200

157. תלמוד ירושלמי, שקלוב, תקע“ב

תלמוד ירושלמי, סדר מועד, עם פירוש קרבן העדה ותוספות שירי 
קרבן מאת רבי דוד פרנקל. שקלוב, [תקע“ב 1812]. 

הביבליוגרפיה].  מפעל  בתקליטור  לנרשם  משתנה [זהה  עמודים  ספירת 
34 ס“מ. מצב טוב. נקבי עש בחלק מהדפים. כריכה חדשה.

סיום:  קולופון  עם  קטן  מועד  במסכת  מסתיים  שלפנינו  העותק 
”וסליקא לה מסכת מועד קטן וכולא סידרא דמועדא“ [סדר המס־
הביבליוגרפיה,  במפעל  שראו  אחרים  מעותקים  שונה  לפנינו  כתות 

ראה רשומה 0308272].

פתיחה: $200
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158. מחברות עמנואל – ברשה, רנ“ב 1491 – אינקונבולה

”ספר המחברות למר עמנואל זלה“ה“. עמנואל בן שלמה הרומי. ברשה (Brescia, איטליה), [רנ“ב 1491]. 
דפוס גרשם בן משה שונצינו. מהדורה ראשונה.

מן  המזלות.  שנים-עשר  איורי  נדפסו  התשיעית  במחברת  שער.  ללא  נדפס  (אינקונבולה).  עריסה  דפוס 
הספרים הבודדים שהדפיס גרשם שונצינו בעיר ברשה. שונצינו, מגדולי המדפיסים העבריים בדורו ובדו־
רות שאחריו, וזמן מה - המדפיס העברי היחיד בעולם, נדד עם כלי דפוסו ברחבי איטליה והדפיס ספרים 
איטליה  את  יצא  ימיו  בסוף  ונפולי.  אורטונה  רימיני,  פיזרו,  פאנו,  ברקו,  קזאלמג‘ורה,  ברשה,  בשונצינו, 
והמשיך בהדפסת ספרים בשאלוניקי ובקושטא. בקולופון: ”ותשלם כל מלאכת ספר זה הנקרא מחברת 
ותהי  שונצינו  איש  ישראל  זרע  זצ“ל  משה  הח“ר  בן  המחוקקי  גרשם  המחוקקים  צעיר  ידי  על  עמנואל 
השלמתו פה ברישה... היום יום שני בשבת כ“ו לחדש מרחשון שנת חמשת אלפים ורנ“ב לבריאת עולם...“. 
 1261 בשנת  ברומא  נולד  לתנ“ך.  פירושים  ומחבר  יהודי  וסאטיריקן  משורר  הרומי,  שלמה  בן  עמנואל 
מקלט  שמצא  עד  איטליה,  ברחבי  ונדד  מולדתו  עיר  את  עזב  מנכסיו  שירד  לאחר  בשנת 1330.  ונפטר 
אצל פטרון בעיר פרמו, בחסותו ישב וכתב את יצירותיו. ”מחברות עמנואל“ הוא קובץ בן עשרים ושמונה 
משלים,  סיפורים,  בשירים,  משולבות  ארוכות,  מאקמות  מכיל  הספר  יצירתו.  מפרי  פרקים (”מחברות“) 

דיאלוגים ועוד, ברוח הרנסאנס האיטלקי, כפי שהשתקפה בעיני חכם יהודי בן התקופה.
[159] דף, קונטרסים א-ה בני 8 דפים, קונטרס ו בן עשרה דפים וקונטרס ז בן 2 דפים, קונטרסים ח-כ בני 8 דפים, 
וקונטרס [כא] בן 4 דפים (חסר דף חלק בראש הספר). 18 ס“מ. מצב טוב. כתמים, שיקום קרעים במספר דפים, 
בעמוד אחרון קרע בפינה עליונה, עם שיקום והשלמה בכת“י. רישומים. כריכת-עור עתיקה, משוקמת, עם שחזור 

האבזמים.

פתיחה: $25,000
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159. רמב“ם, שונצינו, ר“נ 1490 

ספר משנה תורה להרמב“ם, חלקים: עבודה, קרבנות, טהרה, נזיקין (מאמצע פרק ג‘ מהלכות גזילה), קנין, 
ומספור-דפים  כותרות  ר“נ 1490].  אבילות). [שונצינו,  מהלכות  י“ד  פרק  אמצע  (עד  שופטים  משפטים, 

בכת“י [תימן?], הגהות ורישומים בכת“י שונים.
[168] דף (במקור: 380 דף). כ-33 ס“מ. מצב בינוני, פגיעות עש ובלאי, משוקמות במילוי נייר, דפים לא כרוכים. 

פתיחה: $6000

158. Machbarot Immanuel – Brescia, 1491 – Incunabula 

“Sefer HaMachbarot [book of notebooks] by Mr. Immanuel”. Immanuel son of Shlomo 

of Rome. Brecia (Italy), [1491]. Printing press of Gershom son of Moshe Soncino. First 

edition. 

Incunabula. Printed without title page. Illustrations of twelve zodiacal constellations 

printed in ninth notebook. Among few books printed by Gershom Soncino in Warsaw. 

Soncino, among greatest Hebrew printers during his generation and in following gen-

erations, and for a while – only Hebrew printer worldwide; wandered throughout Italy 

with his printing instruments and printed books in Soncino, Brescia, Casalmaggiore, 

Barco, Fano, Pesaro, Rimini, Ortona and Napoli. Toward the end of his lifetime 

emigrated from Italy and continued printing books in Saloniki and Constantinople. 

Colophon: “The printing of this book, Machberet Immanuel, by youngest legislator 

Gershom son of Rabbi Moshe of the Jewish nation of Soncino completed here in 

Brescia… today Monday, 26 Marcheshvan 1491…”. 

Immanuel son of Shlomo of Rome, Jewish poet and satirist and composer of commen-

taries on the Bible. Born in Rome in 1261 and passed away in 1330. After becoming im-

poverished he left his native land and roamed through Italy, until he found shelter by a 

patron of the city of Parma, where he composed his writings. Machbarot Immanuel is 

an anthology consisting of twenty eight chapters (“Machbarot”) produced by him. The 

book contains lengthy Maqams, integrated with songs, stories, allegories, dialogues 

and more, in the spirit of the Italian renaissance, as reflected by a wise Jew of that era. 
[159] leaves, pamphlets 1-5 consists of 8 leaves, pamphlet 6 of ten leaves and pamphlet 7 

of 2 leaves, pamphlets 8-20 of 8 leaves, and pamphlet [21] of 4 leaves (missing blank leaf at 

beginning of book). 18cm. Good condition. Stains, tear restoration on several leaves, tear on 

upper corner of last page, restored and completed in handwriting. Notations. Ancient leather 

binding, restored with restoration of clasps. 

Opening Price: $25,000

159. Rambam, Soncino, 1490 

Sefer Mishneh Torah LaRamban, sections: Avodah, Korbanot, Tahara, Nezikin 

(from middle of chapter 3; laws of theft), Kinyan, Mishpatim, Shoftim (until middle 

of chapter 14; laws of mourning). [Soncino, 1490]. Handwritten titles and pagination 

[Yemen?], glosses and notations in various handwritings. 
[168] leaves (originally: 380 leaves). Approx. 33cm. Fair condition, moth damage and wear, 

restored, unbound leaves. 

Opening Price: $6000159
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161. ספר מקנה אברם – ונציה, רפ“ד – עותק מרשים

רבי  והמדקק  הרופא  מאת  הדקדוק,  במלאכת  אברם,  מקנה  ספר 
אברהם דבלמיש. ונציה, [רפ“ד 1523]. דפוס דניאל בומברג.

עברית [מנוקדת] ולטינית, עמוד מול עמוד. התרגום נעשה כנראה 
הספר,  של  האחרון  השער  את  חיבר  אשר  קלונימוס,  בן  דוד  בידי 

”שער בטעמי המקרא“ והביא את הספר לדפוס.
אחריו  בומברג,  דניאל  לכבוד  בלטינית  שיר  נדפס  לשער  מעבר 
נדפסה הקדמה בלטינית מאת דניאל בומברג. אף המחבר בהקדמתו 

מונה את שבחיו של בומברג.
במקביל נדפס המהדורה בעברית בלבד (בשנת רפ“ג). סדר-האותיות 
של גוף החיבור כמעט זהה. במהדורה הנוכחית כל שורה ממוספרת.
כתמים,  רחבים,  שוליים  ס“מ.   21 דף.   [314] מאד.  טוב  במצב  נאה  עותק 

רישומים בכת“י. כריכה עתיקה, ללא האבזמים.

פתיחה: $2800

160. ילקוט שמעוני, מהדורה ראשונה, שאלוניקי רפ“א

ילקוט שמעוני, לרבי שמעון הדרשן, חלק ב‘, נביאים וכתובים. [שא־
לוניקי, רפ“א 1521]. מהדורה ראשונה. דפוס דון יהודה לבית גדליה. 
סח דף של ספר תהלים נמצאים בחלק מהטפסים וגם בטופס שלפ־

נינו בין דפים קמ-קמא. 
מספר הגהות ותיקונים בכתב יד. 

אחרון). 30  ודף  ראשון  דף  (חסרים:  דף  קמא]-רלה  קלח [צ“ל:  סח,  ב-קמ, 
ס“מ. מצב משתנה בין הדפים (בינוני עד גרוע), כתמים ובלאי, כל הדפים 

מופרדים ללא כריכה. 

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

פתיחה: $200

161. Sefer Mikneh Avram – Venice, 1523 – 

Impressive Copy

Sefer Mikneh Avram, grammar book, by physician 

and grammarian Rabbi Avraham Devlamish. Venice, 

[1523]. Daniel Bomberg Printing Press. 

Hebrew [vowelized] and Latin, page facing page. 

Apparently translated by David son of Kalonymus, who 

composed the last section of the book, “Sha’ar BeTa’amei 

HaMikrah” [cantillation notes section] and brought the 

book to print. 

Reverse side of title page contains printed poem in Latin 

in honor of Daniel Bomberg, followed by a Latin intro-

duction by Daniel Bomberg. The author, too, praises 

Bomberg in his introduction to the book. Concurrently, 

the Hebrew only edition was printed (in 1523). Order 

of letters of body of composition is almost identical. In 

this edition each line is numbered. 
Fine copy in very good condition. [314] leaves. 21cm. Wide 

margins, stains, Handwritten notations. Ancient binding, 

without clasps. 

Opening Price: $2800

160. Yalkut Shimoni, First Edition, 

Salonika 1521

Yalkut Shimoni by Rabbi Shimon HaDarshan, section 

2, Nevi’im and Ketuvim. [Salonika, 1521]. First edition. 

Printing press of Don Yehuda son of Gedalia. 

68 leaves of Sefer Tehillim appear in some of the copies, 

including this one, between leaves 140-141. 

Several handwritten corrections and glosses. 
2-140, 68, 138 [instead of: 141]-235 leaves (missing: first 

and last leaves). 30cm. Condition of leaves varies (fair to 

poor), stains and wear, all leaves separated without bind-

ing. Rare variant edition. Bibliography Institute CD record 

0176194. 

Opening Price: $200

161
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162. Massoret HaMassoret – Tuv Ta’am – Sefer HaTe’amim – By 

Rabbi Eliyahu Bachur – Basel, 1539 

Sefer Massoret HaMassoret, “Accentuum Hebraicorum liber unus : ab Elia Iudaeo aedi-

tus, & iam diu desideratus”, in matters of grammar and Massorah [notations regarding 

the exact traditional text of the Bible], by Rabbi Eliyahu HaMedakdek. Basel, [1539]. 

Printed with his book Tuv Ta’am (Sefer HaTe’amim) on Ta’amei HaMikrah [cantilla-

tion notes] [separate title page, with detail of year 1539], and additional book which 

contains a Latin translation (summary) of both abovementioned books with title page 

in Hebrew and Latin: “Sefer Ha’Te’amim V’Sefer Massoret HaMassoret”. The Hebrew 

text is vowelized [except for title pages]. 

Colophon at end of Sefer Tuv Ta’am: “Vatechal Kol HaMelacha… Venice…”, which is 

a copy of the colophon of the first edition which was printed in Venice a year earlier. 

Rabbi Eliyahu Bachur-Ashkenazi (1470-1549, Otzar HaRabbanim 2069), among the 

scholars of Italy and leading grammarians. Named for his book “HaBachur”; authored 

many compositions in matters of grammar, including Sefer “HaTishbi” and this book. 
[180] leaves (22 pamphlets of 8 leaves, and one pamphlet of 4 leaves); [5] leaves; 109 pages. 

15cm. General condition very good (several leaves in good condition), few stains, few tears. 

Ancient parchment binding. Signatures, notations in Latin upon title pages and page margins. 

Opening Price: $2500

162. מסורת המסורת - טוב טעם - ספר הטעמים - באזל, רצ“ט 1539

 Accentuum Hebraicorum liber unus ab Elia Iudaeo aeditus, & iam: ,ספר מסורת המסורת
diu desideratus, בענייני דקדוק ומסורה, מאת רבי אליהו המדקדק. באזל, [רצ“ט 1539].

נדפס עם ספרו ”טוב טעם“ (ספר הטעמים), על טעמי המקרא [שער נפרד, עם פרט השנה רצ“ט], וספר 
נוסף ובו תרגום לטיני (תקציר) של שני הספרים הנ“ל עם שער בעברית ולטינית: ”ספר הטעמים וספר 

מסורת המסורת“. הטקסט העברי מנוקד [למעט השערים].
נוסח הקולופון שבסוף ספר ”טוב טעם“: ”ותכל כל המלאכה... פה וויניצייה המהוללה...“, הוא העתקה 

של הקולופון מן המהדורה הראשונה, שנדפסה שנה קודם לכן בונציה.
רבי אליהו בחור-אשכנזי (ר“ל-ש“ט, אוצר הרבנים 2069), מחכמי איטליה ומגדולי המדקדקים. נקרא על שם 

ספרו ”הבחור“, מלבדו כתב חיבורים רבים בענייני דקדוק, ביניהם ספר ”התשבי“ והספר שלפנינו.
[180] דף (22 קונטרסים של 8 דף, וקונטרס אחד בן 4 דף); [5] דף; 109 עמ‘. 15 ס“מ. מצב כללי טוב-מאד (מספר 
דפים במצב טוב), מעט כתמים, קרעים בודדים. כריכת קלף עתיקה. חתימות, רישומים בלטינית בשערים ובשולי 

עמודים.

פתיחה: $2500

162
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163. מחזור עם פירוש קמחא דאבישונא – בולוניה, ש-ש“א – עותק שלם בשני כרכים

ועם  ז“ל  הרמב“ם  פירוש...  עם  אבות  מסכת  דאבישונא.  קמחא  פירוש  עם  רומא,  ק“ק  מנהג  כפי  מחזור 
פירוש... ר‘ עובדיה ספורנו יצ“ו. חלקים א-ב [שער נפרד לכל חלק]. בולוניה, [ש-ש“א 1540]. (בקולופון: 

”ותהי השלמתו ערב הסכות שנת ש“א).
ביאור  דאבישונא“,  ”קמחא  הפירוש  של  ראשונה  מהדורה  באיטליה.  שנדפסו  החשובים  המחזורים  מן 
מקיף על התפילות והפיוטים, מאת רבי יוחנן ב“ר יוסף טריוויש [הפירוש נדפס בעילום שמו, ובקלופון 
שבסוף הספר נכתב: ”ומצאנו איש חכם כלבבנו חכם ונבון אשר מרוב ענותנותו הסתיר שמו בהקדמתו, 
גם כי במפורסם הוא מי הוא זה ואי זה הוא...“. על טפסים שונים של מחזור זה, שבחלקם נדפס במפורש 

שמו של מחבר הפירוש ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0172349].
רישומי בעלות [מחוקים] בכת“י איטלקי [חתימה: ”רח“ם ארחמנו נאם ה‘“]. תיקוני נוסח והגהות בכתב 
יד [איטלקי]. בסדר הגדה של פסח, מספר הגהות ארוכות במיוחד בכת“י עתיק [חלק מההגהות קצוצות]. 
מחיקות רבות של הצנזורה הנוצרית [ברוב המקומות ניתן לקרוא את הכתוב. במספר מקומות חרך הדיו 

את הנייר].
סימני  כתמים,  מאד.  טוב  במצב  הדפים  רוב  טוב,  כללי  מצב  ס“מ.  דף. 30.5  כרכים. [199; 188]  בשני  שלם  עותק 
עש [בעיקר בשוליים הפנימיים], קרעים בודדים. שוליים קצוצים. השער הראשון חסר בשוליו ומשוקם. שיקום 

מקצועי בדפים רבים. כריכות עור מפוארות.

בבולוניה נדפסו פחות מעשרים ספרים עבריים, מחזור מפואר זה הוא מהאחרונים שבהם.

פתיחה: $6000

163. Machzor with Kimcha De’avishona Commentary – Bolonia – 

1540 – Complete Two-Volume Set 

Machzor in version customary by congregation of Rome with Kimcha De’avishona 

commentary. Avot tractate with commentary… of the Rambam and commentary… 

of Rabbi Ovadia Sforno. Sections 1-2 [separate title page for each section]. Bolonia, 

[1540]. (Colophon: “Completed on day preceding Sukkot 1540). 

Among the most important Machzorim printed in Italy. First edition of Kimcha 

De’avishova commentary; comprehensive commentary on the prayers and poetry, by 

Rabbi Yochanan son of Rabbi Yosef [the commentary was printed anonymously; colo-

phon at end of book: “We have found a wise and humble person who didn’t mention 

his name in his introduction…”. See Bibliography Institute CD record 0172349 for 

some copies of this Machzor which specifically list name of author of commentary].

Ownership notations [erased] in Italian handwriting [signature: “Rachem 

Arachamenu Ne’um HaShem”]. Version corrections and [Italian] handwritten 

glosses. Haggadah of Pesach contains several especially lengthy glosses in ancient 

handwriting [some glosses cut off]. Many erasures by Christian censorship [majority 

are legible. In several places paper torn from ink].
Complete two-volume set. [199; 188] leaves. 30.5cm. General condition good, majority of 

leaves in very good condition. Stains, moth stains [especially on inner margins], few tears. 

Cut off margins. First title page missing margins and restored. Professional restoration of 

many leaves. Magnificent leather bindings. 

Less than twenty Hebrew books printed in Bolonia; this magnificent Machzor is one 

of the last books printed there.

Opening Price: $6000 163



דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - דפוסי שנות הר‘ והש‘  | 87 

164. ספר הנהגת החיים – הספר הראשון בלאדינו – שאלוניקי, שכ“ד

”אשר  הלאדינו,  בשפת  מוסרי  חיבור  וירה.  דילה  ריגימיינטו  אינטיטולאדו  ליברו  החיים –  הנהגת  ספר 
חבר החכם השלם הכולל כמהר“ר משה אלמושנינו נר“ו“, עם חבור על פשר החלומות ”אשר חבר המחבר 
עצמו לדרישת השר המאושר האדון דון יוסף נשיא...“. [שאלוניקי], שכ“ד [1564]. דפוס יצחק בן יוסף 

יעב“ץ. 
לאחר  שנפוצה  ספרד,  יהודי  של  שפתם   – הלאדינו!  בשפת  שנדפס  הראשון  החיבור  זהו  הנראה,  ככל 

הגירוש בקהילות יוצאי ספרד בארצות המזרח. 
הספר  בסוף  בעברית.  העמודים  בצדי  נרשמו  והעניינים  הפרקים  ראשי  בעברית.  גם  ומפתחות  הקדמה 

נדפס ”ביאור המלות הזרות“ (לאדינו-עברית). 
רבי משה אלמושנינו (רע“ו בערך-ש“ם, אוצר הרבנים 14420). רב גאון ומופלא, מחכמי שאלוניקי במאה 
”תפילה  משה“,  ”תורת  בעל  שפות.  במספר  ושלט  ורפואה  מדע  גם  למד  ופילוסוף,  דרשן  פוסק,  ה-16. 
למשה“ ו“ידי משה“. כן חבר פירוש על פירושו של אבן עזרא ועל רש“י, כתב חידושים, שיטות בש“ס, 

ועוד.
רישומי בעלות. חתימה בכת“י איטלקי: ”מקנה מכמ“ר רפאל שבתי...“.

קסד, [2] דף (חסרים: 2 דף אחרונים). 17 ס“מ. מצב טוב. כתמים (דפים רבים נקיים), סימני עש בשוליים הפנימיים. 
שולי דפים אחרונים משוקמים באופן מקצועי. חיתוך דפים חדש בצבע הכריכה. כריכת עור חדשה מהודרת.

פתיחה: $3500

164. Sefer Hanhagat HaChaim – First Book in Ladino – Salonika, 

1564

Sefer Hanhagat HaChaim – Libro intitolado rigimeinto dila vira. Ethical composi-

tion in Ladino, “composed by the wholesome scholar Rabbi Moshe Almosnino”, with 

composition on meaning of dreams “which the author himself composed upon the 

request of minister Sir Don Yitzchak Nassi…”. [Salonika], [1564]. Printing press of 

Yitzchak son of Yosef Ya’abetz.

Apparently, this is the first composition printed in the Ladino language! – The lan-

guage of Jews of Spain, which was prevalent, following the Expulsion, throughout 

natives of Spain in the Eastern countries. 

Preface and index in Hebrew as well. Outline of chapters and table of content listed 

on page margins in Hebrew. Explanation of foreign words (Ladino-Hebrew) printed 

at end of book. 

Rabbi Moshe Almosnino (1516 - c.1580, Otzar Ha-Rabbanim 14420). Among the 

greatest Salonika scholars of the 16th century and Rabbi of Salonika. Halachic author-

ity, speaker and philosopher who was also well versed in science, medicine and several 

languages. Authored “Toraht Moshe”, “Tefila LeMoshe” and “Yedei Moshe”. He also 

wrote a commentary on the Ibn Ezra and Rashi, authored novella, methodologies in 

Shas and more.

Ownership notations. Signature in Italian handwriting: “Acquisition from Rabbi 

Raphael Shabtai…”. 
164, [2] leaves (missing: last 2 leaves). 17cm. Good condition. Stains (many leaves unblem-

ished), moth stains on inner margins. Margins of last leaves professionally restored. New 

paper cut in color of binding. New elegant leather binding. 

Opening Price: $3500 164
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166. ספר יוחסין - קראקא, ש“מ - שמ“א

הוספות:  עם  זכות,  אברהם  רבי  מאת  התורה,  קבלת  הראשון ושלשלת  מאדם  הימים  דברי  יוחסין,  ספר 
אגרת רב שרירא גאון; מאמר רביעי מספר יסוד עולם לרבי יצחק הישראלי; הגהות רבי משה איסרליש 

[הרמ“א]; סדר עולם זוטא. קראקא, ש“מ-שמ“א [1580-1581]. [דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ]. 
לי־ קנה-קנו:  דף  הנוכחית.  בהוצאה  נוספו  אברהם]  עד  מאדם  הדורות  [סדר  ה-ז  דפים  שניה.  מהדורה 
קוטים מספר אורחות עולם לר‘ אברהם פריצול. בדף קנו, ב: ”אלה דברי הגאון מהר“ר משה איסרליס 
ז“ל: סדר הקבלה שהעתקתי מספר יסוד עולם... וכל מקום שחדשתי בו דבר אצלו כתבתי הג“ה... ”. רוב 

המהדורות הבאות מבוססות על מהדורה זו. 
צנזורה.  מחיקות  בשער.  מזרחית  חתימה  בעלות,  רישומי  בודדים.  קרעים  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   20 דף.  קסח 

כריכת עור עתיקה, פגומה. 

דף ז/2 חלק ברוב הטפסים, אולם היו כאלה שהודבק בהם דף עם תאריכי החומשים [ראה תקליטור מפעל 
הביבליוגרפיה רשומה 0178012]. בטופס שלפנינו הדביקו המדפיסים דף חלק על הטקסט המדובר. 

פתיחה: $2000

166. Genealogy Book – Krakow, 1580-1581 

Genealogy book, chronicles from Adam HaRishon and chain of events leading to re-

ceiving of the Torah, by Rabbi Avraham Zacut, with additions: Letter by Rav Shrira 

Ga’on; fourth article from book Yesod Olam by Rabbi Yitzchak HaYisraeli; glosses by 

Rabbi Moshe Iserlish [the Rama]; Seder Olam Zuta. Krakow, [1580-1581]. [Printing 

press of Yitzchak son of Aharon of Prostich]. 

Second edition. Leaves 5-7 [order of generations from Adam until Avraham] added in 

present edition. Leaf 155-156: Collection from Sefer Orchot Olam by Rabbi Avraham 

Prizol. Leaf 156, B: “Words of the Ga’on Rabbi Moshe Iserlish: … which I have copied 

from Sefer Yesod Olam… and in each place where I added a Chiddush I wrote…”. 

The majority of the following editions are based upon this edition. 
168 leaves. 20cm. Good condition, stains. Single tears. Ownership notations, Oriental 

signature on title page. Censorship erasures. Ancient damaged leather binding. 

Leaf 7/B blank in majority of copies, however some contain glued leaf with dates of 

Chumashim [see Bibliography Institute CD record 0178012]. In this copy the printers 

glued a blank leaf on the abovementioned text. 

Opening Price: $2000

165. אגרת התשובה – קראקא, שמ“ו

ספר אגרת התשובה, לרבינו יונה גירונדי, ”אשר עליה פקד וצוה הרא“ש ז“ל לקרותה בכל שבוע שחל ר“ח 
להיות בתוכה“. קראקא, [שמ“ו 1586]. 

י“ץ“,  לועז  מארץ  הק“ק  ש“צ  אלמוני  ”פלוני  הדפוס  לבית  המביא  של  מעניינת  הקדמה  לשער  מעבר 
המספר על ”סכנות רבות ועצומות“ שפקדו אותו בדרכו לעיר קראקא, ועל הדפסת ספר זה כמנחת תודה 

על הצלתו. 
בתחילה בשם ”דרשת הנשים“ בתוך ספר היראה לרבינו  במהדורה זו, נוסף ”הדרוש השלישי“, שנדפס 
יונה (שאלוניקי רפ“ט), והפך מאז בכל המהדורות לחלק בלתי נפרד והמשך ישיר של ”אגרת התשובה“. 
כמו כן, נוספו במהדורה זו ”דברי מוסר חכמים... ספר המוסר“ - הוא החלק הראשון של הצוואה המיוחסת 

לרמב“ם (שכתב לבנו רבי אברהם), וכן ”דרך טובה“ – ספר המוסר של רבי יוסף בן צדיק. 
קרטון  כריכת  באיטלקית.  בעלות  ורישומי  חותמות  בשוליים.  ובלאי  רבים  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.   21 דף.  יב 

בלויה. 

 .HebrewBooks בטופס שלפנינו נמצא שינוי טיפוגרפי בעמוד האחרון, בהשוואה לטופס שבאתר

פתיחה: $1000

165. Igeret HaTeshuva – Krakow, 1586 

Sefer Igeret HaTeshuva by Rabbenu Yonah Gerondi, “which the Rosh commanded and 

instructed to read on the week of Rosh Chodesh”. Krakow, [1586]. 

On reverse side of title page interesting preface by printer “anonymous cantor of con-

gregation of Lo’ez country”, who relates “the tremendous dangers” which befell him on 

his way to Krakow, and the printing of this book as a tribute of thanks for his rescue. 

This edition contains the “Drush HaShlishi”, which was printed at first under the 

name “Drashat HaNashim” in Sefer HaYirah by Rabbenu Yonah (Salonika, 1529), 

and ever since became an integral and direct continuation of Igeret HaTeshuva in all 

editions. As well, this edition contains “Divrei Musar Chachamim… Sefer HaMusar” 

– which is the first section of the will attributed to the Rambam (which he wrote to 

Rabbi Avraham), as well as “Derech Tova” – Musar book by Rabbi Yosef ben Tzaddik. 
12 leaves. 21cm. Fair condition, many stains and wear on margins. Signatures and Italian 

ownership notations. Worn cardboard binding. 

This copy contains a topographic change on the last page, in comparison with the copy 

which appears on the HebrewBooks site. 

Opening Price: $1000
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168. רב אלפס – קראקא, שנ“ז – הגהות עתיקות

שנ“ז  קראקא,  חולין.  ומסכת  נשים  סדר  ב‘,  חלק  אלפס,  רב  ספר 
1597. דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ.

בכתיבה  חתימה  בשער  שונות.  מתקופות  בעלות  ורישומי  חתימות 
נאום  בזה  צורי  אלקי  ”חנני  ההדפסה:  מתקופת  קדומה  אשכנזית 
משה בהר“ר יוסף שליט“א ביר--“ [בירגל?]. בגליונות הספר עשרות 
הגהות עתיקות באותו כת“י משנות הש‘ [המאה ה-16-17]. חתימה 
נוספת: ”האי מאן דבעי למכתב שמי‘ אל יכתוב אלא בריש מגילתא, 

הק‘ ליזר בהמנוח משה לאמסום...“. 
חלק  מהדפים.  בחלק  וכתמים  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 35.5  רסח 
מההגהות מעט קצוצות. כריכה עתיקה, עץ מחופה בעור מעוטר בתחרי־

טים, עם אבזם מתכת שלם ושרידי אבזם נוסף, קרעים בשדרת הכריכה.

פתיחה: $2000

168. Rav Alfas – Krakow, 1597 – Ancient 

Glosses

Rav Alfas, Volume 2, Seder Nashim and Tractate 

Chulin. Krakow, 1597. Printed by Yitzchak ben Aharon 

of Prostich. 

Signatures and owners’ inscriptions from various times. 

On title page, signature in early Ashkenasi handwrit-

ing from time of printing: “Moshe ben Yoseph Bir—” 

[Birgel?]. The book’s sheets have dozens of ancient glosses 

in that same handwriting from the 16th -17th century. 
268 leaves. 35.5cm. Good-fair condition, wear and stains 

to some pages. Some glosses are slightly cut off. Antique 

binding, leather-covered wood decorated with engravings, 

with one complete buckle and remnants of another buckle, 

tears to binding spine. 

Opening Price: $2000

167. ספר האגודה – קראקא, של“א

אלכסנדר  רבי  הש“ס,  מסכתות  סדר  על  דינים  פסקי  האגודה,  ספר 
זוסלין הכהן. קראקא, של“א [1571]. דפוס יצחק בן אהרן מפרוס־

טיץ. מהדורה ראשונה.
כל  בראש  נאים,  בתחריטי-עץ  מסכת  כל  בראש  הפתיחה  אותיות 

סדר נוספה מסגרת מקושטת.
ד, רמד דף [במקור: ד, רן דף; חסרים: ששה מדפי המפתחות], דפים פה-קח 
נכרכו בטעות בין דפים רכא-רכב. 28 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, סימני עש, 

קרעים גסים בשוליים עליונים. דפי המפתחות מנותקים. 

פתיחה: $500

167. Sefer Ha’Agudah – Krakow, 1571 

Sefer Ha’Agudah, Halachic rulings on order of tractates 

of the Shas, Rabbi Alexander Zuslin HaCohen. Krakow, 

[1571]. Printing press of Yitzhcak son of Aharon of 

Prostitz. First edition. 

First letters at beginning of each tractate of fine wooden 

etchings; decorated frame added at beginning of each 

order.
4, 244 leaves [originally: 4, 250 leaves; missing: six index 

leaves], leaves 85-108 erroneously bound between leaves 

221-222. 28cm. Fair condition. Stains, moth marks, coarse 

tears on upper margins. Index leaves detached. 

Opening Price: $500

167
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169. שאלות ותשובות הר“ן - רומא, ש“ה-ש“ו

רבתי  רומי  גירונדי.  נסים  רבנו  הגאון  הגדול  הרב  ותשובות  שאלות 
[רומא], ש“ה-ש“ו [1545-1546]. דפוס יצחק דלטאש, בנימין מאר־

ניינו ואנטוניאו בלאדאו. 
יחיד  יד  כתב  פי  על  שנדפסה  הר“ן,  שו“ת  של  הראשונה  המהדורה 
[”כאשר מצאנו בספר ההעתק שהיה יחיד בעולמו“]. בספר הגהות 
בראשי  פותחות  מהן  שכמה  דלטאש,  יצחק  רבי  המדפיס  מאת 
התיבות ”אי“ל“ [=אמר יצחק לאטאש]. שאלה ב נמצאה בכתב היד 
בקולופון  בעצמו.  תשובה  כתב  דלטאש  יצחק  ורבי  תשובה  ללא 
כותב: ”רוח ה‘ נסי נוססה בי אשר ראיתי תשובות הגאון רבנו נסים... 
מתנוססות מן העפר אשר הושלכו שם, מתנשאות עד שמי מרומים 

במעשה הדפוס הזה... ”. 
איטלקי  בכת“י  חתימה  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   18.5 עמ‘.   [33] קעג, 
הת־ מתוך  עניינים  עמודים [קיצור  בשולי  כת“י  הגהות  בעלות.  ורישומי 

שובות]. כריכה פגומה. 

פתיחה: $1600

169. HaRan Responsa – Rome, 1545-1546 

Responsa by the great rabbi, the Ga’on Rabbeinu Nissim 

Gerondi. Rome, [1545-1546]. Printing press of Yitzchak 

D’latash, Binyamin Marneinu and Antonio Bladau. 

First edition of HaRan Responsa, which was printed 

according to a single manuscript [“as we have found in 

the sole copy”]. The book contains glosses by the printer 

Rabbi Yitzchak D’latash, a few of which begin with the 

initials “Ayal” [=Amar [said] Yitzchak Latash]. Question 

2 was found in the manuscript without a response for 

which Rabbi Yitzchak D’latash wrote an answer. The 

colophon notes: “The spirit of G-D envelops me as I 

have viewed the responses of Rabbeinu Nissim…”. 
173, [33] pages. 18.5cm. Good condition, stains. Signature 

in Italian handwriting and ownership notations. 

Handwritten glosses on leaf margins [summary of topics 

of responses]. Damaged binding. 

Opening Price: $1600

170. רבינו בחיי על התורה – ריווא דטרינטו, שי“ט

ספר רבינו בחיי בר אשר, פירוש על התורה בארבעה דרכים: מדרש, 
יעקב  דפוס   .[1559] שי“ט  דטרינטו,  ריווא  קבלה.  שכל  פשט, 

מרקריאה. 
וראש  רב  אוטליניגי,  יוסף  רבי  הדפוס  מייסד  נזכר  השער  בעמוד 
חומש.  כל  בראש  מקושטות  תיבות-פתיחה  בקרימונה.  הישיבה 
בקולופון: ”ותהי השלמתו בשושן פורים שנת שי“ט לפ“ק פה ריווא 
ההדפסה,  משנות  ריקים  דפים  קונטרס  נכרך  הספר  [עם  דטרינט“. 

בדף הראשון כת“י דרוש על ”נעיצת סוף התורה לתחילתה“].
רפו דף. 19.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש. חותמת. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

170. Rabbeinu Bechayei on the Torah – Riva 

Di Trento, 1559

Rabbeinu Bechayei Bar Asher, fourfold commentary 

on the Torah: Midrash, Pshat, Sechel, Kabala. Riva Di 

Trento, 1559. Ya’akov Markria printing. 

The printer, Rabbi Yosef Otlingi rabbi and rosh ye-

shiva in Cremona is mentioned on title page. Decorated 

opening letters at the beginning of every chumash. On 

colophon: “It was completed on Shushan Purim 1559 

here in Riva Di Trento”. [Bound together with the book 

is a pamphlet of empty leaves from time of printing, on 

first leaf is a manuscript of homiletics].
286 leaves. 19.5cm. Good condition, stains, moth marks. 

Stamp. New binding.

Opening Price: $500
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171. שלחן ערוך - מהדורה ראשונה (ונציה 1565)

שלחן ערוך, חלק אבן העזר וחלק חושן משפט, לרבינו יוסף קארו. ונציה, שכ“ה (1565). מהדורה ראשונה 
בכת“י  הגהה  איטלקי.  בכת“י  חתום  בעלות  רישום  בראגאדין].  אלוויזא  [דפוס  המחבר,  בחיי  שנדפסה 

איטלקי.
שוליים  פגיעות  עם  חלקם  טוב,  במצב  הדפים  רוב  משתנה,  מצב  ס“מ.   24.5 דף.   [1] קסה,  ריק];  דף   1] דף,  עט 

(משוקמות), פגעי עש וכתמים. כריכה חדשה מהודרת.

פתיחה: $1800

171. Shulchan Aruch – First Edition (Venice 1565) 

Shulchan Aruch, Even Ha’ezer and Choshen Mishpat, by Rabbi Yosef Karo. Venice, 

(1565). First edition which was printed during lifetime of author. Signed ownership 

notation in Italian handwriting. Gloss in Italian handwriting. 
79 leaves. [1 blank leaf]; 165, [1] leaves. 24.5cm. Varying condition, majority of leaves in 

good condition, some with (restored) damage to margins, moth damage and stains. New 

elegant binding. 

Opening Price: $1800

172. שלחן ערוך, ונציה שנ“ג - סט שלם 

שלחן ערוך, ”לפני זקנים עם נערים בכרך קטן למען ישאוהו בחיקם“. ארבעת החלקים: אורח חיים, יורה 
דעה, אבן העזר וחושן משפט. ונציה, שנ“ג-שנ“ד 1593-1594. דפוס זואן דיגארה.

בחלק מהכרכים חתימות ורישומים שונים בעברית ואיטלקית מרבי ”מרדכי עזרא קנטון מבוזולו“.
4 כרכים, כ-18 ס“מ. מצבים טוב-בינוני, נייר איכותי ובהיר, פגעי עש משוקמים בחלק מהדפים. מעט פגעי בלאי. 

כריכות עור מפוארות, משופשפות.

פתיחה: $3500

172. Shulchan Aruch, Venice, 1593 – Complete Set 

Shulchan Aruch, “For elderly and young… in one small-scale easy-to-carry at all 

time volume”. Four sections: Orach Chaim, Yoreh De’ah, Even Ha’ezer and Choshen 

Mishpat. Venice, 1593-1594. 

Some sections contain signature and various notations in Hebrew and Italian by Rabbi 

“Mordechai Ezra Canton of Bozzolo”.
4 volumes, approx. 18cm. Good-fair condition, quality pale paper, restored moth damage 

on some leaves. Some wear. Elegant worn leather bindings. 

Opening Price: $3500 171
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173. אוסף ספרים מדפוסי שנות הר‘ והש‘ – עותקים חסרים

 [190] מתוך  דף   [115] ראשונה.  מהדורה  רע“ז 1517].  [קושטא,  אשר.  רבינו  ותשובות  שאלות  ספר   •
במקור. • ספר תולעת יעקב, מאת רבי מאיר גבאי. [קושטא, ש“ך 1650]. מהדורה ראשונה. [44] דף מתוך 
מט-תח (חסרים:  דפים  שי“ט 1559].  דטרינטו,  [הריב“ש]. [ריווא  ששת  בר  תשובות   • במקור.  דף   [80]
(חסרים  יג-קיג  דפים  שי“ח 1558].  דטרינטו,  [ריווא  קארו.  יצחק  רבי  יצחק,  תולדות  ספר   • דף).  כ-64 
תחילה וסוף כ-14 דף). • שערי תשובה, עם ספר היראה. רבינו יונה מגירונדי. [קראקא, שמ“א 1581]. 13 
דף מתוך 44 במקור. • ספר תפלה למשה. רבי משה אלמושנינו. [קראקא, ש“נ 1589]. דפים ה-עא (חסרים 
תחילה וסוף, כ-17 דף). • ספר נוה שלום. רבי אברהם שלום. [ונציה, של“ה 1574]. דפים יג-רטו, [9] דף 
(חסרים תחילה וסוף כ-22 דף). • שנים עשר דרשות להר“ן. [ונציה, שנ“ד 1594]. דפים ח-פח (חסרים 
תחילה וסוף, כ-9 דף). • ספר הכוזרי, עם פירוש קול יהודה. [ונציה, שנ“ד 1594]. נמצא סוף הספר, דפים 
ריו-רצט. • ספר דברי שלום. רבי יצחק אדרבי. [ונציה, שנ“ז 1597]. נמצא סוף הספר, דפים קמד-קסח. • 
ספר נשמת שבתי הלוי. רבי שבתי הורוויץ בעל ”שפע טל“. [פראג, שע“ו 1616]. דפים י-כז מתוך כט דף.

11 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1200

173. Collection of Books of Printings of 

16th-17th Century – Incomplete Copies

See list in the Hebrew description. 
11 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $1200

172
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174. אוסף חלקי ספרים חשובים 

ממהדורות  חסרים  עותקים  ספרים,  וחלקי  דפים  של  גדול  אוסף 
חשובות ונדירות, רובם ממהדורות שנדפסו במאות ה-16 וה-17.

בין הספרים: • לבוש הבוץ וארגמן, רבי מרדכי יפה. [קראקא שנ“ט? 
עם  רבה,  מדרש   • עתיקות)  בעלים  (חתימות  ראשונה?].  מהדורה 
פירוש מתנות כהונה. [שאלוניקי, שנ“ד]. • נשמת חיים, רבי מנשה 
ג‘קטיליה.  יוסף  רבי  אורה,  שערי   • תי“ב].  ישראל, [אמשטרדם,  בן 
ספר   • ובסוף).  בתחילה  דפים  ושני  שער  (חסרים  תע“ה]  [אופיבך, 

ציוני על התורה, רבי מנחם ציוני. [קוריץ, תקמ“ה]. • ועוד.
[קושטא  תהלים,  מדרש  מהספרים:  קטעים  הבודדים,  הדפים  בין 
[קרימונה,  חזקוני,   • ר“ע].  [קושטא,  קטן,  מצוות  ספר   • רע“ב]. 
שי“ט]. • דפים מספרי שלחן ערוך משנות הש‘, חלקם מהמהדורה 
הראשונה. • שערי צדק, לרבי יוסף גיקטיליא, [דפוס משנות הש‘ – 

לא רשום ביבליוגרפית]. • ועוד.
עשרות פריטים, מאות דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

174. Collection of Sections of Important 

Books 

Large collection of leaves and sections of books, incom-

plete copies of important and rare editions, majority from 

editions which were printed during 16th and 17th century. 

See list in the Hebrew description.
Dozens of items, hundreds of leaves, various sizes and 

conditions. 

Opening Price: $300

175. לב האריה – ונציה, שע“ב

מאמר לב האריה, עצות ותרגילים לזכרון, ”עם התרי“ג מצוות ע“פ 
אריה  יהודה  רבי  מאת  זו“,  מלאכה  פי  על  אותם  ללמוד  הרמב“ם... 

ממודינא. ונציה, שע“ב [1612]. דפוס יקומו סרזינה.
רישומי  וקרעים.  עש  סימני  כתמים,  בינוני.  מצב  ס“מ.   18.5 דף.   [5] יח, 

בעלות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

175. Lev Ha’aryeh – Venice, 1612 

Lev Ha’aryeh article, recommendations and exercises 

for memorization, “with 613 commandments based on 

the Rambam… to be studied in accordance with the 

recommendations”, by Rabbi Yehuda Aryeh of Modena. 

Venice, [1612]. 
18, [5] leaves. 18.5cm. Fair condition. Stains, moth marks 

and tears. Ownership inscriptions. New binding. 

Opening Price: $300

176. שו“ת דברי ריבות – ונציה, שמ“ז

ונציה,  אדרבי,  יצחק  מרבי  ותשובות  שאלות  ריבות,  דברי  ספר 
אותיות  עם  גארה  די  זואן  דפוס  שניה.  מהדורה  שמ“ז 1586.  חשון 

הבונבירגי.
רבי  הגאון   - ס“ט“  חזן  אליהו  הצעיר  קוני  ”לעבודת  בעלות:  חתימת 
אליהו חזן (תר“ה-תרס“ח), רבה של אלכסנדריה, בעל ”תעלומות לב“.

קצד, [1], קצד-קצח דף. 28 ס“מ. מצב טוב, נייר מעט כהה ונקבי עש קלים, 
שיקום עתיק בדף השער. כריכת חצי-עור ישנה, מעט פגומה.

פתיחה: $400
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176. Divrei Rivot Responsa – Venice, 1586 

Divrei Rivot, responsa by Rabbi Yitzchak Adrabi. Venice, 

month of Cheshvan, 1586. Second edition. Printing press 

of Zuan Di Gara with the Bombirgi letters. 

Ownership inscriptions: “For the service of my Creator, 

Eliyhau Chazan” – The Ga’on Rabbi Eliyahu Chazan 

(1845-1908), rabbi of Alexandria, author of Ta’alumot Lev. 
194, [1], 194-198 leaves. 28cm. Good condition, slightly 

dark paper and minor moth holes, ancient restoration on 

title page. Old and worn cardboard and leather binding.

Opening Price: $400

177. ארבעה טורים - הנאו, ש“ע / מאירת עינים - פראג, 

שפ“ח
1. ארבעה טורים, אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט. עם 
הגהות רבי אברהם מפראג, [הנאו, ש“ע 1610 דפוס הנש יאקופא]. 
מעט הגהות. רישומי לידות מעניינים וחתימות בעלים רבות מאזור 

גרמניה בשנים תט“ז-תק“ג. 
דף. 30.5  קם  ריק]   1] נט;  ריק]   1] צא;  ריק]   1] ט-קיז;  שער), [7],  (חסר 
ס“מ. מצב טוב- בינוני. כ -30 דף ראשונים בלויים ומנותקים. שאר הספר 

במצב טוב. כריכה עתיקה מפוארת, עץ ועור, שרידי אבזמים. 

2. שולחן ערוך חושן משפט, עם מאירת עינים (סמ“ע) מרבי יהושע 
שניה  מהדורה  כ“ץ].  משה  דפוס   ,1628 שפ“ח  [פראג,  כהן.  ולק 

מוגהת, של ספר הסמ“ע. 
(חסר שער והקדמות) ה-שך, א-יב (חסר בסוף המפתחות כמה דפים). 28.5 
במצב  הספר  שאר  דפים,  במספר  עש  ופגעי  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ. 

טוב. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $250

177. Arba’ah Turim – Hanau, 1610 / Meirat 

Einayim – Prague, 1628

1. Arba’ah Turim, Orach Chaim, Yoreh De’ah, Even 

Ha-Ezer, Choshen Mishpat. With glosses by Rabbi 

Avraham of Prague, [Hanau, 1610]. Few glosses. 

Interesting birth records and numerous ownership sig-

natures from the region of Germany between the years 

1656-1743.
(Missing title page), [7], 9-117; [1 blank] 91; [1 blank] 59; 

[1 blank] 140 leaves. 30.5cm. Good-fair condition. First 

30 leaves worn and detached. Remainder of book in good 

condition. Antique, luxurious leather and wooden bind-

ing with engravings, (signed) clasp remnants.

2. Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with Meirat 

Einayim by Rabbi Yehoshuha Volk Cohen. [Prague, 

1628, Moshe Katz Printing Press]. Second proofread 

edition of Sefer Meirat Einayim. 
(Missing title page and introductions) 5-320, 1-12 (missing 

few leaves at end of indexes). 28.5cm. Good-fair condition, 

wear and moth damage on several leaves, remainder of 

book in good condition. unoriginal binding.

Opening Price: $250
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178. 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]

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

כהכנה לדרשתו. אולי מדובר על קהילת האנוסים באמשטרדם, או קהילת אנוסים אחרת].
קיו דף. 15 ס“מ. מצב טוב, כתמים, נקבי עש. כריכת-עור מקורית מהודרת, עם אבזמי שרוך לסגירה (שרוך אחד חסר). 

פתיחה: $400

178. 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 notation 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 describes 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 congre-

gation 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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תנ“ך ותהילים 
Bibles and Tehilim

179. תנ“ך – המבורג, 1588 – אותיות חלולות

ממהדורות  אחת   .[1588 [שמ“ח  המבורג,  כתובים.  נביאים,  תורה, 
בהן  בהמבורג,   (1586-1589) שמ“ו-שמ“ט  בשנים  שנדפסו  התנ“ך 
שאינן  האותיות  ואילו  רגילים,  בגופנים  השורש  אותיות  מופיעות 
השורש  אותיות  הושלמו  מילה  בכל  חלול.  בגופן  נדפסו  שורשיות 
העורך  הקדמת  הספר  בראש  המילה.  אותה  מעל  זעירות  באותיות 
בלטינית, הכוללת טבלה של הדקדוק העברי עם הסברים בלטינית. 
שערים   - ראשון?  שער  [חסר  עמ‘  א‘קמא-א‘תקעב   ,[1] א‘קלה,  דף;   [23]
נפרדים לנביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים]. 36.5 ס“מ. מצב טוב-

שיקום  עש.  פגעי  בהקדמה.  מנותקים  דפים  שני  וקמטים.  כתמים  בינוני. 
בהדבקת נייר. רישומים בכת“י לציון הפטרות השנה. כריכת עור עתיקה.

פתיחה: $600

179. Bible – Hamburg, 1588 – Hollow Letters

Torah, Nevi’im, Ketuvim. Hamburg, [1588]. One of the 

Bible editions printed between 1586-1589 in Hamburg. 

The root-letters are printed in regular fonts, while the 

letters which are not root letters are printed in a hollow 

font. Each word has root letters completed in tiny let-

ters above the word. Editor’s preface in Latin appears at 

beginning of book, which contains a Hebrew grammar 

chart with explanations in Latin.
[23] leaves. 1135, [1], 1141-1572 pages [missing first title 

page? - separate title pages for the Nevi’im Rishonim, 

Nevi’im Acharonim and Ketuvim]. 36.5cm. Good-fair con-

dition. Stains and creases. Two leaves of preface detached. 

Moth damage. Scotch tape restoration. Handwritten nota-

tions indicating yearly Haftarot. Antique leather binding.

Opening Price: $600

180. חמשה חומשי תורה – עם תרגום לטיני – ונציה, שי“א

בלטינית.  וביאור  תרגום  עם  מגילות.  וחמש  תורה  חומשי  חמשה 
ונציה, [שי“א] 1551. דפוס יושטיניאן. 

בעמוד  מוגדלת  בצורה  נדפס  המדפיס  סמל  לשמאל.  מימין  נדפס 
חמש  ובתחילת  החומשים  בתחילת  עץ  בפיתוח  כותרות  האחרון. 
מגילות. בסוף ספר דברים נוסף הקטע (בעברית) ”מעלת משה“ - על 
גדולתו של משה רבנו (לא מצויין בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה). 
בדף  קל  שיקום  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   20 דף.   CCVIII  ;376-209  ,[2]
השער. חתימה ורישומי בעלות. כריכת עור משולבת עם שיקום הכריכה 

העתיקה. 

פתיחה: $2500

180. Chamisha Chumshei Torah – With 

Latin Translation – Venice, 1551

Chamisha Chumshei Torah and five Megillot. With 

Latin translation and commentary. Venice, 1551. 

Printed from right to left. Emblem of printer enlarged 

on last leaf. Wooden etched titles at beginning of 

Chumashim and beginning of five Megillot. End of 

Sefer Devarim contains section (in Hebrew) “Ma’alat 

Moshe” – regarding the greatness of Moshe Rabbeinu 

(not listed in Bibliography Institute CD). 
[2], 209-376; CCVIII leaves. 20cm. Good condition, stains. 

Minor restoration on title page. Signature and ownership 

notations. Leather binding combined with restored an-

cient binding. 

Opening Price: $2500
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182. חמשה חומשי תורה עם תרגום – אמשטרדם, 1631 – 

מנשה בן ישראל – עותק נאה
[שצ“א- אמשטרדם,  והפטרות.  התרגום  עם  תורה,  חומשי  חמשה 

שצ“ב] 1631-1632. דפוס מנשה בן ישראל.
מול  העברי  המקור  עמודות,  בשתי  נדפס  להפטרות.  מיוחד  שער 
התרגום הארמי. דף ב (הדף שאחרי השער) חסר כאן ובכל הטפסים 
מגלות.  חמש  ללא  נדפס  בשער,  המצויין  למרות  כן,  כמו  הידועים. 

ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0333780.
אבזמי  עם  בעור,  מחופה  עץ   - עתיקה  כריכה  במיוחד.  נאה  עותק 

מתכת לסגירה.
רנה; מו, [1] דף. 21.5 ס“מ. מצב טוב. כתמים. פגמים וקרעים בכריכה. 

פתיחה: $1000

181. תנ“ך פריז 1538-1543 – שלשה חלקים 

שלשה כרכים שונים ממהדורת התנ“ך המפוארת שנדפסה בעברית 
רצ“ט-ש“ג  בשנים  בפאריש“,  ובביתו...  סטפנוש  רוברטוש  ”במצות 
קארלוש  של  החוזרת  מההדפסה  מגילות  חמש  (כולל:   1539-1543

סטפנוש בשנת שט“ו 1554).
1. ספר תהלים, מרחשון שנת ש‘, 1539. 

משוקמות.  פטריה  ופגיעות  כתמים  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ,  עמ‘, 25  קנא 
פגעי עש. כריכה חדשה.

2. דברי הימים, ש“ג 1543; ספר עזרא, ש“א 1541; ספר איוב, ש“א 
סטפנוש;  קארולוש  דפוס   ,1554 שט“ו  חשון  מגילות,  חמש   ;1541
ספר  ש‘ 1540;  אלול  ירמיהו,  ספר  רצ“ט 1538;  תשרי  ישעיה,  ספר 

דניאל, ש‘ 1540; ספר יחזקאל, ש“א 1541. 
ועש  עובש  פגיעות  בינוני,  מצב  רחבים,  שוליים  איכותי,  נייר  ס“מ,   24
התחלפו  איוב  בספר  כה  (מעמ‘  גליונות  חילופי  למטה,  הדפים  בשולי 
שחסרו  הדפים  נמצאים  ישעיה  בספר  כה  ומעמ‘  ישעיה  לספר  הגליונות 
ספירת  עם  ובלאטינית,  בעברית  מיוחד  שער  ספר  לכל  איוב).  בספר 

181. Paris Bible 1538-1543 – Three Sections 

Three different volumes of the elegant Bible edition which 

was printed in Hebrew in Paris (includes: five Megillot of 

the 1554 reprint).

1. Sefer Tehillim, Marcheshvan, 1539.
151 pages, 25cm., fair-poor condition, stains and restored 

mildew damage. Moth damage. New binding. 

2. Divrei HaYamim, 1543; Sefer Ezra, 1541; Sefer Iyov, 

1541; Five Megillot, Cheshvan 1554, Karlosh Stephenosh 

Press; Sefer Yishaya, Tishrei 1538; Sefer Yirmiyahu, Elul 

1540; Sefer Daniel, 1540; Sefer Yechezkel, 1541. 
24cm., quality paper, wide margins, fair condition, mildew 

and moth damage on lower margins of leaves, misplace-

ment of sheets (from page 25 in Sefer Iyov sheets from Sefer 

Yishaya appear and from page 25 in Sefer Yishaya the 

missing leaves from Sefer Iyuv appear). Separate title page 

in Hebrew and Latin for each title page, with pertinent 

page count and pamphlets. Bound together with ancient 

leather binding [original from period of printing?]. 

3. Sefer Ezra, 1541; Sefer Iyov, 1541; Sefer Yirmiya, Elul 

1540; Sefer Yechezkel, 1541; Sefer Daniel, 1540; Five 

Megillot, 1554. 
24cm., quality paper, wide margins, good condition, moth 

damage. Many handwritten comments in Latin. Each 

book contains special title page in Hebrew and Latin, with 

pertinent page count and pamphlets. Bound together in 

ancient parchment binding [original from period of print-

ing?], with Latin notations on spine. 

Opening Price: $1000

דפים וקונטרסים מיוחדת לו. כרוכים יחד בכריכת עור עתיקה [מקורית 
מתקופת ההדפסה?]. 

3. ספר עזרא, ש“א 1541; ספר איוב, ש“א 1541; ספר ירמיהו, אלול 
חמש   ;1540 ש‘  דניאל,  ספר   ;1541 ש“א  יחזקאל,  ספר   ;1540 ש‘ 

מגילות, שט“ו 1554.
רבות  הערות  עש.  פגעי  טוב,  מצב  רחבים,  שוליים  איכותי,  נייר  ס“מ,   24
ספירת  עם  ובלאטינית,  בעברית  מיוחד  שער  ספר  לכל  בלטינית.  בכת“י 
דפים וקונטרסים מיוחדת לו. כרוכים יחד בכריכת קלף עתיקה [מקורית 

מתקופת ההדפסה?], עם כיתובים בשדרה בלטינית. 

פתיחה: $1000
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183. קונקורדנציה – באזל, שצ“ב 1632

בוכס־ יוהאנס  מאת   ,Concordantiae Bibliorum Hebraicae

סוף  בַּ [שצ“ב] 1632.  באזל,  הראשון).   Johannis Buxtorfi) טורף 
– לוח הפרשיות. כולל שער עברי: ”קונקורדנציה על דניאל ועזרא“; 
בסוף לוח הפרשיות נדפס קולופון: ”נדפס בבסיליאה במצות האדון 
בני  אל  השלימ“ה  אשר  בשנת  בביתו  קויני“גו  לודווי“ג  המהולל 

ישראל“ [1630, אך למעשה הספר נדפס שנתיים לאחר מכן].
אשר  הבן,  בוכסטורף  יוהאנס  של  בלטינית  הקדמה  הספר  בפתח 
”מאיר  הקונקורדנציה  על  בהתבסס  הקונקורדנציה,  את  השלים 

נתיב“ של רבי יצחק נתן.
כתמים  טוב.  מצב  ס“מ.   41 דף,   [456] עמ‘,   19 במיוחד,  וגדול  עבה  כרך 

ובלאי. כריכת קלף עתיקה, פגומה.

פתיחה: $200

182. Chamisha Chumshei Torah with 

Translation – Amsterdam, 1631 – Menashe 

Ben Yisrael – Fine Copy 

Chamisha Chumshei Torah, with translation and 

Haftarot. Amsterdam, 1631-1632. Menashe Ben Yisrael 

Press. 

Special title page for Haftarot. Printed in two columns; 

Hebrew source facing Aramaic translation. Leaf 2 (leaf 

following title page) missing in this copy and in all 

known copies. As well, in spite of notation on title page, 

printed without the five Megillot. See Bibliography 

Institute CD, record 0333780. 

Especially fine copy. Ancient binding – leather-covered 

wood, with metal clasps for closure. 
255; 46, [1] leaves. 21.5cm. Good condition. Stains. Damage 

and tears on binding. 

Opening Price: $1000

183. Concordance – Basel, 1632 

Concordantiae Bibliorum Hebraicae, by Johannes 

Buxtorf I. Basel, 1632. At end – table of Parshiot. Includes 

Hebrew title page: “Concordance on Daniel and Ezra”; 

printed colophon at end of table of Parshiot: “Printed in 

Basilia under the command of the esteemed Sir Ludwig 

König in his home in the year 1630” [however, the book 

was actually printed two years later]. Beginning of book 

contains preface in Latin by Johannes Buxtorf, the son, 

who completed the concordance, based on the Meir 

Nativ concordance of Rabbi Yitzchak Natan.
Especially thick and large volume, 19 pages, [456] leaves, 

41cm. Good condition. Stains and wear. Ancient damaged 

parchment binding. 

Opening Price: $200

184. תורה נביאים וכתובים – ארבעה כרכים – אמשטרדם, 

1724-1722
[תפ“ב-תפ“ד  אמשטרדם,  וכתובים.  נביאים  תורה  ועשרים,  ארבעה 

1724-1722]. דפוס שלמה פרופס.
אח־ נביאים  ראשונים,  נביאים  מגילות,  עם  [תורה  כרכים  ארבעה 
מאויר  הראשון  שערים,  שני  הראשון  הכרך  בראש  כתובים].  רונים, 
בפיתוח נחושת, עם דמויות משה ואהרן, דגם בית המקדש ומעמד 
הר סיני. בשערי הכרכים האחרים, דמויות מלאכים, נשר ותחת כנפיו 

תיאור פגישת יוסף עם יעקב ואחיו בירידתם למצרים.
ארבעה כרכים. [4], קס; שעד, [2] דף. 18 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכות 

עתיקות, בלויות. באחת מהן אבזמי מתכת. 

פתיחה: $400
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185. חמשה חומשי תורה - עם תרגום להולנדית - אמשט־

רדם, 1899
יוסף לקח, חמשה חומשי תורה וחמש מגלות, עם הפטרות, תפלות 
ויוצרות, ”מתורגמים ומבוארים בלשון ארצנו“. אמשטרדם, [תרנ“ט 

 .[1899
חמשה חלקים בחמשה כרכים. עם פירוש ותרגום בשפה ההולנדית. 
ספירת עמודים משתנה. 19. 5ס“מ. מצב טוב-מאד, מעט כתמים. כריכות 

מקוריות, מוכתמות. 

פתיחה: $200

186. קצור אלשיך על חמש מגילות – מהדורה מיניאטורית 

- אמשטרדם, שנת נח“ת 1698
”זאת תורה אשר שם משה“ – קיצור פירושי רבינו משה אלשיך על 
השירים,  שיר  על  העמקים  שושנת  החיבורים:  (כולל  מגילות  חמש 
איכה,  מגילת  על  ניחומים  דברי  רות,  ומגילת  אסתר  מגילת  פירוש 
1698.חתימות  חת“ן  שנת  אמשטרדם,  קהלת.  מגילת  ופירוש 

עתיקות:“הק‘ נתנאל“, ”... מהור“ר הירש“.
קלה דף (ספירת-דפים משובשת). 11 ס“מ. מצב טוב-בינוני, מעט כתמים 

ומעט בלאי, נקבי עש קלים, כריכת עור מקורית, בלויה ופגומה.

פתיחה: $400

185. Chamisha Chumshei Torah – With 

Dutch Translation – Amsterdam, 1899

Yosef Lekach, Chamisha Chumshei Torah and Five 

Megillot, with Haftarot, prayers and Piyuttim [liturgi-

cal hymns], “translated and commentated in the lan-

guage of our country”. Amsterdam, [1899]. 

Five sections in five volumes. Includes Dutch commen-

tary and translation. 
Varying pagination. 19.5cm. Very good condition, few 

stains. Original stained bindings.

Opening Price: $200

186. Kitzur Alshich on Five Megillot – 

Miniature Edition – Amsterdam, 1698 

“Zot Torah Asher Sam Moshe” – abbreviated version 

of commentary of Rabbi Moshe Alshich on the five 

Megillot (includes compositions: Shoshanat Ha’amakim 

on Shir HaShirim, commentary on Megillat Esther and 

Megillat Ruth, words of condolence on Megillat Eicha, 

and commentary on Megillat Kohelet. Amsterdam, 

1698. Ancient signatures: “Netanel”, “… Rabbi Hirsch”. 
135 leaves (faulty pagination). 11cm. Good-fair condition, 

few stains and some wear, minor moth holes, original 

leather binding, worn and damaged. 

Opening Price: $400

184. Torah Nevi’im and Ketuvim – Four 

Volumes – Amsterdam, 1722-1724 

Arba’a Ve’esrim, Torah Nevi’im and Ketuvim. 

Amsterdam, [1722-1724]. Shlomo Props Printing Press.

Four volumes [Torah with Megillot, Nevi’im Rishonim, 

Nevi’im Achronim, Ketuvim]. Beginning of first volume 

contains two title pages, first illustrated with copper etch-

ing, with images of Moshe and Aharon, model of First 

Temple and Revelation on Mount Sinai. Title pages of 

other volumes contain images of angels, vulture and be-

neath wings description of reunion of Yosef with Ya’akov 

and his brothers upon their descent to Egypt. 
Four volumes. [4], 160; 374, [2] leaves. 18cm. Good condi-

tion, stains. Ancient worn bindings, one of which contains 

metal clasp. 

Opening Price: $400
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187. ספר אפריון, רבי שלמה גנצפריד – אונגוואר, 1864

חידושים  לי“.  עשיתי  אפריון  מחוללי  אל  ”בעזרת   – אפריון  ספר 
 .[1864 [תרכ“ד  אונגוואר,  גאנצפריד.  שלמה  רבי  מאת  התורה,  על 

מהדורה ראשונה.
את החיבור הנוכחי הדפיס המחבר באותה שנה בה הדפיס לראשונה 
את חיבורו המפורסם ”קיצור שולחן ערוך“ (שנזכר כבר בשער הספר 

שלפנינו).
תו-ספר של הרב מאיר מאירי [פויערוורגר], לונדון.

עו דף. 21.5 ס“מ. מצב טוב. כתמים, סימני עש. כריכה בלויה.

פתיחה: $250

187. Sefer Apiryon, Rabbi Shlomo Ganzfried 

– Ungvar, 1864 

Sefer Apiryon. Chiddushim on the Torah by Rabbi 

Shlomo Ganzfried. Ungvar, [1864]. First edition. 

This composition was printed by the author in the same 

year that he printed his famous composition Kitzur 

Shulchan Aruch (already mentioned in this title page) 

for the first time. 

Ex libris of Rabbi Meir Meiri [Feuerwerger], London. 
76 leaves. 21.5cm. Good condition. Stains. Moth marks. 

Worn binding. 

Opening Price: $250

188. ספרי תהילים עם תרגומים ללאדינו – קושטא, 

1745/1835
• ספר כתובים, (תהילים, משלי, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי 
הספר  בראש  אסא.  אברהם  רבי  מאת  לאדינו  תרגום  עם  הימים), 
תפילות ”יהי רצון“ קודם ואחר אמירת תהלים. קושטא, תק“ה 1745. 

חתימת רבי ”רפאל מדיני“ ורישומים נוספים בכת“י.
ספר  שסט-שעו,  קפט-רד,  דפים  (חסרים  ובסוף  באמצע  חסר  עותק 
בלויים  ראשונים  דפים  משתנה,  מצב  ס“מ.   21 בשלמות).  נמצא  תהילים 

ופגומים. לא כרוך. 

• ספר תהלים, אין לאדינו, קושטא, 5596 (תקצ“ו 1836).
עותק חסר סוף (חסר דפים פז-צח). 20 ס“מ. מצב בינוני, בלוי מאד וכתמי 

פטריה. לא כרוך.

פתיחה: $200

188. Books of Psalms with Ladino 

Translation – Constantinople, 1745/1835

• Ketuvim, (Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezra, 

Nechemya, and Chronicles), with Ladino translation 

by Rabbi Avraham Asa. Prayers Yehi Ratzon for saying 

before and after reciting Psalms at the beginning of 

the book. Constantinople, 1745. Signed Rabbi Refael 

Medini and additional handwritten inscriptions. 
Missing copy at middle and end (Leaves 189-204, 369-376 

are missing, Book of Psalms is complete). 21cm. Varied 

condition, first leaves worn and damaged. Unbound.

• Book of Psalms, without Ladino, Constantinople, 

1836.
Copy missing the end (Leaves 87-98 missing). 20cm. Fair 

condition, very worn with fungus stains. Unbound.

Opening Price: $200

189. סדור קרבן מנחה / תהילים - וילנא, תרנ“ז-תרס“ב

 .1902 תרס“ב  ווילנא,  לנשים,  המיועד  כל-בו  סידור  מנחה,  קרבן 
כרוך עם קרבן מנחה חלק שני, ספר תהילים עם מעמדות, ווילנא, 

תרנ“ז, 1897. 
[4], 618, 112 עמ‘; 288 עמ‘. 23 ס“מ. נייר דק ומעט יבש, מצב בינוני, פגעי 
בלאי רבים (עם קרעים וחוסרים בטקסט), בעיקר בסידור. כתמים ופגעי-

עש קלים. כריכת עור מעוטרת ומפוארת, מקורית.

פתיחה: $200

189. Korban Mincha Prayer Book / Tehillim 

– Vilnius, 1897-1902

Korban Mincha, all-inclusive prayer book for women, 

Vilnius, 1902. Bound with Korban Mincha second sec-

tion, Sefer Tehillim with Ma’amadot, Vilnius, 1897. 
[4], 618, 112 pages; 288 pages. 23cm. Fine and slightly dry 

paper, fair condition, extensive wear damage (with tears 

and missing text), especially in prayer book. Stains and 

minor moth damage. Elegant and magnificent original 

leather binding. 

Opening Price: $200
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191. תהלים - אוטרכט, 1688

ספר תהלים - Liber Psalmorum. אוטרכט (הולנד), [תמ“ח] 1688. 
מהדורות  שתי  נדפסו  במקביל  עמוד.  מול  עמוד  ולטינית,  עברית 

נוספות, בתרגום לאנגלית ולהולנדית. 
8 עמ‘; 240, [2] דף. 12. 5 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. כריכת קלף בלויה. 

רישומי בעלים. 

פתיחה: $300

190. ספר תהלים – שתי מהדורות – ליוורנו

ונקודות...  טעמים  ”...בחוקי  איטלקית,  מתורגם  תהלים  • סדר 
בעברית  בעלות  (רישום   .1838 תקצ“ח  ליוורנו,  ש“י“.  מנחת  לבעל 
• ספר  אורוייטו“).  ציון  בן  ”שלמה  של  תרל“ד  משנת  ובאיטלקית 
פדיון  תפילות,  תהלים,  מזמורי  סגולות  רש“י,  פירוש  עם  תהלים, 

הנפש לחיד“א ועוד. ליוורנו, תרפ“ז [1927].
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

191. Tehillim – Utrecht, 1688 

Sefer Tehillim – Liber Psalmorum. Utrecht (Holland), 

1688. 

Hebrew and Latin, page facing page. Two additional 

editions printed concurrently, with a translation into 

English and Dutch. 
8 pages; 240, [2] leaves. 12.5cm. Good condition, stains 

and wear. Worn parchment binding. Ownership notations. 

Opening Price: $300

190. Tehillim – Two Editions – Livorno

• Seder Tehillim translated into Italian, “…with te’amim 

and vowels…according to the author of Minchat Shai”. 

Livorno, 1838. (Owner’s inscriptions in Hebrew and 

Italian from 1874 of Shlomo Ben Zion Oroyeto). • 

Tehillim with Rashi commentary, segulot of Tehillim 

chapters, prayers, Chida’s pidyon nefesh, etc. Livorno, 

1927.
Varied size and condition.

Opening Price: $250
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192. פסח לה‘ - קושטא - 1559

פסח לה‘, פרוש ההגדה עפ“י הקבלה, ”חברו... החכם המקובל כה“ר חיים ן‘ גבאי זצ“ל, בריה דמר חסידא 
הרמב“ג [רבי מאיר אבן-גבאי] זלה“ה“. קושטא, [ש“כ 1559]. דפוס יוסף חכם הלוי.

4 דף, 18.5 ס“מ. בלויים בשוליהם עם חסרון (משוחזרים בשיקום מקצועי). כריכת עור מפוארת.

ממוספרים  בלתי  דפים  ובו 4  הראשון  הקונטרס  רק  נמצא  הטפסים  ברוב  נשלמה.  לא  כנראה  ההדפסה 
הקונטרס  גם  עתה  נמצא  בירושלים  הספרים  בית  בטופס  קושטא).  דפוסי  ברשימת  יערי  רשם  גם  (וכך 
מאד  חסרים  הידועים,  העותקים  כל  ביותר.  נדיר  עניא“.  לחמא  ב“הא  המסתיים   8-5 הדפים  ובו  השני 

בשוליהם, בעותק שלפנינו רוב השחזור נעשה עם הדפים המקוריים.
אוצר ההגדות 21.

פתיחה: $2500

הגדות של פסח 
Passover Haggadot

192. Pesach LaShem – Constantinople – 1559

Pesach LaShem, Kabbalistic commentary of Haggada, “composed by… the Kabbalist 

scholar Rabbi Chaim ben Gabai… Rabbi Meir Ibn Gabai”. Constantinople, [1559]. 

Printing press of Yosef Chacham HaLevi.
4 leaves, 18.5cm. Wear on margins with missing sections (professionally restored). Elegant 

leather binding. 

Printing apparently incomplete. Majority of copies contain only first pamphlet 

which consists of 4 unnumbered leaves (as listed by Ya’ari in list of printings of 

Constantinople). National Library in Jerusalem is presently in possession of the 

second pamphlet which consists of leaves 5-8 and ends with “Ha Lachma Anya”. 

Exceptionally rare. All known copies, substantially missing on margins; in this 

copy majority of restoration performed on original leaves.

Otzar HaHaggadot 21. 

Opening Price: $2500192
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194. הגדה של פסח ”ארבעה יסודות“ (ביידיש) – אמשטרדם, 

תקמ“ג
אמשטרדם,  עולם.  עמודי  וארבע  יסודות  ארבע  פסח...  של  הגדה 

[תקמ“ג 1783]. 
הדינים והפירושים כתובים יידיש-דייטש. ארבעת היסודות הם יסוד 
היראה, יסוד האהבה, יסוד העבודה ויסוד הברכה; גם במהדורה זו 
וגם במהדורה העברית, שנדפסה באמשטרדם באותה שנה, מופיעים 
רק שני היסודות הראשונים. ההסכמות בפתח הגדה זו הן ההסכמות 
 .(204 יערי   ;305-306 ההגדות,  אוצר  (ראה  העברית  המהדורה  מן 

מהדורה זו ביידיש נדירה יותר מהמהדורה העברית.
[2], נד דף, 21.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ומעט בלאי. חתימות ורישו־

מי בעלים בעברית ובלועזית. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

193. ברכת המזון - דאש בענשן (עם הגדה של פסח וציורים) 

- פרנקפורט דמיין, תפ“ז - מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית
שבת  זמירות  עם  בנעשן.  דאש   - פולין  אשכנז  כמנהג  המזון,  ברכת 
והגדה של פסח. ביאור עברי-טייטש, ציורים תחריטי-עץ. פרנקפו־
רט דמיין, [תפ“ז 1729]. דפוס שלמה זלמן אפטרוד ומשה במבורג 

”באותיות אמשטרדם“. 
חסרון,  עם  בלאי  פגעי  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.  נב), 20.5  דף  (חסר  דף  נא 

כתמים וכתמי יין ומזון. כריכת עור (מקורית) בלויה.

ההגדות  באוצר  רשומה  אינה  ביבליוגרפית,  לא-ידועה  מהדורה 
וביערי, ואינה מופיעה בתקליטורי הביבליוגרפיה. בתקליטור מפעל 
 159 רשומה  ההגדות  ובאוצר   0182592 רשומה  הביבליוגרפיה 
בה:  הדפים  שספירת  המדפיסים,  מאותם  אחרת  מהדורה  נרשמה 
בעותק  ל-מה.  בדפים  נמצאת  פסח  של  וההגדה  דף  טו-מו, [1]  טו, 
מכן  ולאחר  נ/1  דף  עד  לג/2  בדפים  פסח  של  הגדה  סדר  שלפנינו 
הפותח  נוסף  דף  [חסר  נא/2  בדף  המסתיים  הנהנין  ברכת  סדר 
נדיר  מעותק  מעט  שונים  והציורים  העימוד  רצון“].  ”יהי  בתפילת 

נוסף שהופיע בקטלוג ”קדם“, מכירה 19 פריט 122. 

פתיחה: $300

194. Passover Haggada Arba Yesodot 

(Yiddish) – Amsterdam, 1783

Passover Haggada… Arba Yesodot V’Arba Amudei 

Olam. Amsterdam, [1783].

Laws and commentaries in Yiddish-Deitsch. The four 

foundations (Yesodot) are the foundation of fear (of 

Heaven), the foundation of love, the foundation of 

service and the foundation of blessing. In this edition 

as in the Hebrew edition printed in Amsterdam that 

same year, only the first two foundations appear. The 

approbations at the beginning of this haggada are from 

the Hebrew edition (see Otzar HaHagadot, 305-306; 

Ya’ari 204). 
[2], 54 leaves, 21.5cm. Good-fair condition. Stains and 

minor wear. Owners’ signatures and inscriptions in 

Hebrew and foreign language. New binding.

Opening Price: $250

193. Birkat HaMazon – Das Benshen 

(with Passover Haggadah and 

Illustrations) – Frankfurt am Main, 1729 – 

Bibliographically Unknown Edition

Birkat HaMazon – Das Benshen, according to Polish 

Ashkenaz custom. With Zemirot Shabbat and a 

Passover Hagadah. Hebrew-Teitsch explanations, draw-

ings and wood etchings. Frankfurt am Main, [1729]. 

Shlomo Zalman Aptrod and Moshe Bamberg Printing 

in “Amsterdam letters”. 
51 leaves (missing leaf 52), 20.5cm. Fair-poor condition, 

wear damage with omission to text, stains, food and wine 

stains. (Original) worn leather binding.

Bibliographically unknown edition, no record in 

Otzar HaHaggadot and Ya’ari or in Bibliographic CDs. 

A different edition by the same printers appears in the 

Bibliography Institute CD record 0182592 and Otzar 

HaHaggadot record 159. The page count there, is: 15, 

15-46, [1] leaves with the Passover Haggadah on leaves 

30-45. In this copy, the Passover Haggadah appears on 

leaves 33/2 and 50/1, followed by Birkat HaNehenin 

ending on leaf 51/2 [missing additional leaf beginning 

with prayer Yehi Ratzon]. Layout and illustrations 

slightly differ from additional rare copy which ap-

peared in Kedem catalogue, auction 19 item 122.

Opening Price: $300
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195. תשע הגדות שנדפסו באמשטרדם

 .[1783 [תקמ“ג  אמשטרדם,  יסודות“.  ”ארבע  פסח,  של  הגדה   •
[מהדורה ביידיש, שיצאה במקביל למהדורה בעברית. גם כאן נדפסו 
רק שני ה“יסודות“ הראשונים]. (אוצר ההגדות 306). • הגדה ללילי 
איורים.  עם  מודלר.  שמואל  רבי  מאת  הולנדית“,  תרגום  ”עם  פסח, 
נדפסה באמשטרדם במספר מהדורות. לפנינו מהדורת תר“מ 1880; 
 • ההגדות 1536, 1901, 2327).  (אוצר  ותרס“ו 1906  תרנ“ד 1894; 
אמשטרדם,  איורים.  ללא  הנ“ל.  התרגום  עם  פסחים,  ללילי  הגדה 
תרל“ה 1874 (אוצר ההגדות 1442). • סדר הגדה ללילי פסחים, עם 
תרגום להולנדית, ו“עם איזה דברים על מקורה... לר“א לנדסהוטה“. 
אמשטרדם. שלוש מהדורות: תרע“ז 1917; תרפ“ו 1926, תר“ץ 1930. 
(אוצר ההגדות 2663, 3019, 3203). • הגדה ללילי פסח, עם תרגום 
להולנדית ואיורים. אמשטרדם, תשי“ח 1958. (אוצר ההגדות 4542).

סה“כ 9 הגדות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $550

195. Nine Haggadot Printed in Amsterdam 

See list in the Hebrew description.
Total of 9 Haggadot. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $550

196. אוסף מגוון של הגדות מארצות שונות

ותוי-נגינה.  ציורים  אנגלית,  תרגום  נאטען,  מיוזיק  מיט  הגדה,   •
השער  ביבליוגרפית,  ידועים  לא  מעטפת  שערי   .1912 ניו-יורק, 
האחורי חסר בחציו. (יערי 1812; אוצר ההגדות 2552). • הגדה, עם 
תרגום למאראטית. בומבי, 1891. נייר שביר, מצב בינוני-גרוע (יערי 
1341; אוצר ההגדות 1827). • הגדה כמנהג ספרדים עם פתרון ערבי 
ההגדות  אוצר   ;2556 (יערי  בערך].   1890] וינה,  וציורים,  (אלג‘יר) 
1800). • הגדה עם פתרון ערבי ופתרון צרפתי וציורים. וינה, 1934. 
שמורים,  לליל  ההגדה  סדר   •  .(3467 ההגדות  אוצר   ;2183 (יערי 
תרגום לגרמנית. רדלהיים, 1872. (יערי 1043; אוצר ההגדות 1403). 
 ,?1900] רדלהיים,  לגרמנית.  תרגום  שמורים,  לליל  ההגדה  סדר   •
 .[2145 ההגדות  אוצר   ;2648 ביערי  המופיעה  המהדורה  כנראה 
לגרמנית.  תרגום  שמורים,  לליל  ההגדה  סדר   • מקורית.  כריכה 
פרנקפורט דמיין, 1921. (יערי 1928; אוצר ההגדות 2844). • סדר 
 .1936 דמיין,  פרנקפורט  לגרמנית.  תרגום  שמורים,  לליל  ההגדה 
כריכה מודפסת מקורית. (יערי 2229; אוצר ההגדות 3597). • סדר 
 .1938 דמיין,  פרנקפורט  לגרמנית.  תרגום  שמורים,  לליל  ההגדה 
(מהדורה אחרונה לפני השואה. יערי 2263; אוצר ההגדות 3667). • 
בערך].  בזל, [1946-7  לגרמנית.  תרגום  שמורים,  לליל  ההגדה  סדר 
(יערי 2489; אוצר ההגדות 4151). • הגדה ליל התקדש חג, תרגום 
• הגדה  ההגדות 2289).  לגרמנית. ברלין, 1905. (יערי 1679; אוצר 

מגדל עדר, ווילנא, תרצ“א 1931. (יערי 2678; אוצר ההגדות 3385).
12 הגדות, גדלים 19-21 ס“מ. מצבים משתנים, טוב עד בינוני-גרוע.

פתיחה: $200

196. Diverse Collection of Haggadot of 

Various Countries

Collection of 12 Haggadot printed in: New York, 

Bombay, Vienna, Frankfurt am Main, Rödelheim, 

Vilna, Berlin and Basel. 

See list in the Hebrew description.
12 Haggadot, 19-21cm. Varying conditions, good to 

fair-poor. 

Opening Price: $200

197. אוסף הגדות של פסח 

 1946 [תש“ו  פרנולד,  הפליטה]  שארית  [מחנה  פסח.  של  הגדה   •
בערך]. מעטפת קרטון מצויירת. (יערי 2636; אוצר ההגדות 4018). 
• הגדה של פסח. בהוצאת צעירי אגודת ישראל באמריקה, הדפסה 
 ;2342 (יערי   .1947 תש“ז  [ניו-יורק],  הפליטה.  לשארית  מיוחדת 
געגנווארט  דער  פון   – פסח  של  הגדה   •  .(4065 ההגדות  אוצר 
בואנוס  בירנצווייג.  נחום  מאת   ,1933-1945 האחרונה)  (מהתקופה 
סבל  על  הערות  עם  מסורתית,  לא  הגדה   .1947 [תש“ז]  איירס, 
לצרפתית  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה   • הנאצי.  במשטר  היהודים 
 • ההגדות 4218).  אוצר  (יערי 2396;  [תש“י] 1950.  פריז,  ואיורים. 
[טהרן],  ערביות).  (באותיות  לפרסית  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה 
של  הגדה   • איראן“.   – התורה  ”אוצר  בהוצאת   ,[?1971 [תשל“א? 
פסח, עם תרגום לערבית-יהודית ולאנגלית. ירושלים, תרס“ה 1905. 
(יערי 1688; אוצר ההגדות 2303). כריכת מזכרת מירושלים, עץ-זית 

מגולף.
שש הגדות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $280

195196
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198. הגדה של פסח – קורפו, 1877

[תרל“ז  קורפו,  ספרדים.  ק“ק  כמנהג  פסח,  של  והגדה  ַעְרִבית  ספר 
.[1877

נב דף. 17.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. דפים מנותקים. כריכה פגומה.

יערי 1120; אוצר ההגדות 1489. 
נדיר! בקורפו נדפסו תריסר כותרים עבריים בלבד.

פתיחה: $1000

197. Collection of Pesach Haggadot

See list in the Hebrew description.
Six Haggadot. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $280

198. Pesach Haggadah – Corfu, 1877

Evening prayers and Pesach Haggadah, as customary in 

Sephardic congregations. Corfu, [1877]. 
52 leaves. 17.5cm. Good-fair condition. Stains. Detached 

leaves. Damaged binding. Ya’ari 1120; Otzar HaHaggadot 

1489. 

Rare. Only a dozen Hebrew titles printed in Corfu. 

Opening Price: $1000

199. שבע הגדות - חסידות

• חלקת בנימין, מהאדמו“ר רבי בנימין המגיד מזאלוזיץ. מונקאטש, 
גבורות  הגדה,   • ההגדות 3296).  אוצר  (יערי 2150;  [תר“ץ] 1930. 
אוצר   ;1575 (יערי   .1900 תר“ס  וורשא,  ישראל.  וכנסת  ישראל 
ההגדות 2121). • הגדה, גבורות ישראל ומטה משה. ברלין, תרפ“ח 
1928. (יערי 2080; אוצר ההגדות 3123). • הגדה, אור זורח, ברסלב. 
ירושלים, תרפ“ז 1927. (יערי 2058; אוצר ההגדות 3083). • הגדה, 
באר מים, ירושלים, תרצ“ה 1935. (יערי 2204; אוצר ההגדות 3510). 
(יערי   .1947 תש“ז  ירושלים,  (סוכוטשוב),  משמואל  שם  הגדה,   •
2335; אוצר ההגדות 4046). • הגדה קול יהודה (מאדמו“רי בעלזא). 

סאטמר, תרצ“ז 1937. (יערי 2259; אוצר ההגדות 3660).
7 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $400

197
198

199
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199. Seven Haggadot – Hassidism 

See list in the Hebrew description.
7 books, various sizes and conditions, majority in good to 

good-fair condition. 

Opening Price: $400

200. תשע הגדות - הונגריה

• הגדה ”חתם סופר“ ו“חתן סופר“, וינה, תרמ“ד 1884. (יערי 1233; 
אוצר ההגדות 1636). • מסך הפסח, מבעל ה“כתב סופר“ ובנו רבי 
(יערי  ראשונה  מהדורה  תרנ“ז 1897.  דראהביטש,  סופר.  ליב  יצחק 
1521; אוצר ההגדות 2025). • מעשי למלך, עם הגדת פקסימיליה 
של הגדה כתובה ומצויירת ביד, שניתנה ל“חתם סופר“ בשנת תקע“ו. 
הלל   •  .(4287 ההגדות  אוצר   ;2409 (יערי   .1951 תשי“א  ניו-יורק, 
נרצה, רבי משה גרינוולד בעל ”ערוגות הבושם“, בערגסאס, תרפ“ב 
1922. מהדורה ראשונה (יערי 1934; אוצר ההגדות 2848). • נחלת 
תרע“ט  קליינוארדיין,  טשעקע.  אב“ד  בריסק  צבי  נתן  רבי  אבות, 
ערבי   •  .(2705 ההגדות  אוצר   ;1896 (יערי  יחידה  מהדורה   .1919
פסחים, רבי עמרם בלום. בודפסט, תרפ“ז 1927. (יערי 2044; אוצר 
ההגדות 3059). • דברי יוסף, רבי יוסף קליין ראב“ד סערדאהעלי. 
מוקאטש, תרצ“ג 1933. (יערי 2179; אוצר ההגדות 3452). • הגדה 
ההגדות  אוצר  (יערי 1950;  תרפ“ב 1922.  קלוזענבורג,  ציורים,  עם 
2886). • נאות דשא, רבי שמואל דוד אונגאר אב“ד נייטרא. מאונט-
קיסקא (ניו-יורק), תש“י 1950. מהדורה ראשונה (יערי 2392; אוצר 

ההגדות 4171). 
9 ספרים, גודל ומצב משתנים, חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $500

200. Nine Haggadot – Hungary

See list in the Hebrew description. 
9 books, various sizes and conditions, ownership stamps 

and signatures.

Opening Price: $500

201. אוסף תריסר הגדות עם פירושים

(אוצר  תרו“ם 1886.  לבוב,  קלוגר.  שלמה  מרבי  יוצר,  ידי  מעשה   •
ההגדות 1693). • חלוקא דרבנן, למברג, תרנ“ד 1893. (יערי 1438; 
מערי  מנויים  רשימת  עם  וואריאנט  עותק   -  1924 ההגדות  אוצר 
רשומה 0186733).  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  ראה  הונגריה, 
 ;1766 (יערי   .1909 תרס“ט  פיעטרקוב,  מהחיד“א,  הרגל  שמחת   •
אוצר ההגדות 2433). רישומי בעלות של האדמו“ר רבי מנחם נחום 
רבינוביץ מקוידינוב. • הגדה, עם ביאורים וציורים, ווילנא, תרל“ח 
1878. (יערי 1129; אוצר ההגדות 1499). • גאולת ישראל, עם סיפורי 
ההגדות 1225).  נפלאות, למברג, [1864?]. (יערי 902; 1437; אוצר 
• מאמר יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ. פאדגורזע, 1899. (יערי 1568; 
תרל“ה 1875.  ווארשא,  חורין,  בית  מעלה   • ההגדות 2096).  אוצר 
(אוצר ההגדות 1449). • מעשה ניסים, רבי יעקב מליסא. ווארשא, 
1894. (יערי 1450; אוצר ההגדות 1953). • ברכת השיר, ממהרא“ל 
צונץ. ווארשא, תרמ“א 1880. (אוצר ההגדות 1578). • ברכת השיר, 
שמורים,  ליל   •  .(3504 ההגדות  (אוצר   .(1935) תרצ“ה  ווארשא, 
אוצר   ;2081 (יערי   .1928 תרפ“ח  ווילנא,  השולחן“,  ”ערוך  מבעל 
ההגדות 3124). מחזה אברהם, רבי אביש מפראנקפורט. פיעטרקוב, 

תרפ“ח 1928. (יערי 2109; אוצר ההגדות 3162).
12 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $700

201. Collection of Twelve Haggadot with 

Commentaries 

See list in the Hebrew description. 
Twelve books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $700

201

200



108 | מאי 2012

203. חמש הגדות מדפוסי ליוורנו

• שכיות החמדה, פסח מעובין, ליוורנו, [תרט“ו 1855]. (יערי 742; 
[תרל“ג- מערבי“  משה  ”אליהו  רבי  חתימת   .(1005 ההגדות  אוצר 
תרע“ט, מגדולי חכמי המקובלים בארם צובה וירושלים] • חכם לב, 
אוצר  (יערי 1290;  תרמ“ז 1887.  ליוורנו,  מג‘רבה.  חדאד  כמוס  רבי 
תרל“ה  ליוורנו,  חמוי.  אברהם  רבי  הבחירה,  בית   • ההגדות 1720). 
חקת   • ובני משפחתו).  חדאד  רבי עזיזי  1875. (חתימות ורישומים 
הפסח, ליוורנו, תרכ“ד 1864. דף עא הושלם בצילום. (אוצר ההגדות 
1221). • יפה עינים - בדרכי שמים, רבי יוסף כנאפו. ליוורנו, תר“ס 

1900. (יערי 1580; אוצר ההגדות 2128).
5 ספרים, גודל ומצב משתנים

פתיחה: $400

204. שש-עשרה הגדות עם ביאור הגר“א

אברהם“  ”גאולת  וביאור  מווילנא  הגר“א  ביאורי  עם  הגדות  אוסף 
לפיוט  הגר“א  ביאור  רק  נדפס  מההגדות  בחלק  אברהם.  רבי  מבנו 
”חד גדיא“. רוב ההגדות מהשנים תרי“ז-תרצ“ה 1857-1935. [לחלק 

מההגדות עותקים כפולים].
16 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

202. שש הגדות - ארצות המזרח

• הגדה כמנהג בגדאד, עפ“י ה“בן איש חי“. ירושלים, תרע“ד 1914. 
בגדאד  כמנהג   • ההגדות 2606).  אוצר  יערי 1842;  (שער-מעטפת. 
ההגדות  אוצר   ;1288 (יערי   .1887 תרמ“ז  ליוורנו,  ערבי.  ותרגום 
ההגדות  (אוצר  תרפ“ד 1924.  תונס,  א  חלק  וישועה,  רנה   •  .(1722
2955). • הגדה, עם תרגום לערבית (תונס) וציורים. ליוורנו, [תרס“ד 
תרצ“ג  ליוורנו,  כנ“ל,   •  .[2270 ההגדות  אוצר   ;1666 יערי   ,1904
פשט,  פסח,  של  הגדה   •  .(3451 ההגדות  אוצר   ;2178 (יערי   .1933
ההגדות  אוצר  בערך,  [תש“י  תוניס,  [צרפתית].  ופראנציץ  ערבי 

.[4224
6 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

203. Five Haggadot – Livorno Printings

See list in the Hebrew description. 
5 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

204. Sixteen Haggadot with Vilna Ga’on 

Commentary 

Collection of Haggadot with commentary of the 

Vilna Ga’on and commentary Ge’ulat Avraham by 

his son, Rabbi Avraham. Some Haggadot printed only 

with Vilna Ga’on commentary for song Chad Gadya. 

Majority of Haggadot from 1857-1935. [Some Haggadot 

appear in duplicate copies]. 
16 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $800

202. Six Haggadot – Levant 

See list in the Hebrew description. 
6 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400
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206. אוסף הגדות עם תרגומים שונים

• הגדה של פסח, ”כמנהג אשכנזים וספרדים“, עם תרגום לצרפתית 
 .(3165 ההגדות  (אוצר   .1928 [תרפ“ח]  דמיין,  פרנקפורט  ואיורים. 
שנות  בודפסט,  או  [וינה  להונגרית.  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה   •
לפרסית].  תרגום  פ‘ארסי“ [עם  תרג‘מה  הגדה ”בא  סדר   • התר“ץ]. 
פסח,  של  הגדה   •  .(3267 ההגדות  (אוצר   .[1930] תר“ץ  ירושלים, 
עם תרגום לאיטלקית, ”עם כמה צורות על כל האותות והמופתים“ 
[איורים בדיו כחולה]. ליוורנו, [תרס“ד 1904]. (אוצר ההגדות 2272). 
+ מהדורה נוספת, שנדפסה בליוורנו, תרפ“ז [1927]. גם בזו נדפסו 
לבנך,  והגדת  ספר   •  .(3090 ההגדות  (אוצר  כחולה.  בדיו  הציורים 
 .[1946 [תש“ו  ג‘רבה,  לערבית-יהודית.  תרגום  עם  פסח  של  הגדה 
ליל   •  .(3997 ההגדות  (אוצר  ורוד.  נייר  על  מודפסת  מעטפת  עם 
שמורים – הגדה עם תרגום ללאדינו. תל-אביב, [תש“י 1950]. (אוצר 
ברוסית.  וביאורים  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה   •  .(4236 ההגדות 

ירושלים, תשל“ג [1973].
סה“כ 8 הגדות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

205. הגדות של פסח – שואה ושארית הפליטה

ארבע הגדות שנדפסו סביב תקופת השואה: • סדר הגדה של פסח, 
חוסט.  אב“ד  גרינוואלד  יחזקיה  יעקב  רבי  אזוב,  אגודת  פירוש  עם 
ההגדות 3887).  (אוצר  [תש“ב] 1942.  (סאטמר),  סאטמארנעמעטי 
תש“ו  פרנולד,  הבעש“ט.  מתלמידי  ליקוטים  עם  לפסח,  הגדה   •
תש“ז  בוקרשט,  פסח.  של  הגדה   • ההגדות 4019).  (אוצר   .[1946]
1947. (אוצר ההגדות 4033). • דער תורה קוואל (מעינה של תורה), 
על חג הפסח. רבי אלכסנדר זושא פרידמן [הי“ד]. [ניו-יורק], תש“ח 

.[1948]
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

206. Collection of Haggadot with Various 

Translations 

See list in the Hebrew description.
Total of 8 Haggadot. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

205. Pesach Haggadot – Holocaust and 

She’erit HaPletah

Four Haggadot which were printed during the period of 

the Holocaust.

See list in the Hebrew description.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

207. הגדה עם תרגום באותיות ערביות

ערבי באותיות  תרגום  עם  ספרדים,  ק“ק  כפי מנהג  פסח,  של  הגדה 
מאת  מודעה  לשער  מעבר  ת“ש].  [קהיר,  ציורים).  (עם  ערביות. 

המו“ל, פליכס מזרחי. 
בגב  קרעים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   19.5 עמ‘.   64 מעטפת]  שער   1]

המעטפת.

בתקליטור  נרשמה  לא  המודפסת  המעטפת   .3759 ההגדות  אוצר 
מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $200

207. Haggada with Arabic Letter 

Translation 

Sephardic Pesach Haggada, with Arabic translation in 

Arabic letters. (Including illustrations). [Cairo, 1940]. 

On reverse side of title page notice by publisher, Flichs 

Mizrachi.
[1 title cover] 64 pages. 19.5cm. Good-fair condition, tears 

on spine of cover. 

Otzar HaHaggadot 3759. Printed cover unlisted in 

Bibliography Institute CD. 

Opening Price: $200
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209. דסתור דו שב פסח – המדאן, 1930

(איראן),  המדאן  פסח).  לילות  שני  (=הוראות  פסח  שב  דו  דסתור 
[תר“צ 1930 בערך]. 

קונטרס מודפס בן שני דפים, מכיל סדר ”קדש ורחץ“, עם הוראות 
בפרסית-יהודית [באותיות עבריות].

אוצר ההגדות 3218.
[4] עמ‘. 16 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים בשולי הדפים (ללא פגיעה 

בטקסט).

וספר  שלפנינו  הקונטרס  עבריים,  כותרים  שני  רק  נדפסו  בהמדאן 
”זמירות ישראל“ (תרפ“א 1921).

פתיחה: $250

210. מסכת פורים – קראקא, תרל“ח

עם  גמרא,  בדמות  היתולי  חיבור  שכורים.  תלמוד  מן  פורים  מסכת 
”הגדה לליל שכורים“ ו“סליחות לפורים“. קראקא, [תרל“ח] 1878.

כ דף. 18.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $180

208. אוסף הגדות של פסח

• הגדה של פסח, שער השמים, מהגאון בעל של“ה הקדוש. וורשא, 
[תרמ“ד] 1884. (יערי 1213; אוצר ההגדות 1639). • הגדה של פסח, 
עהרנפלד].  שמואל  [רבי  סופר“  וה“חתן  סופר“  ה“חתם  פירושי  עם 
וינה, תרמ“ד 1884. חסר דף אחרון (יערי 1233; אוצר ההגדות 1636). 
בערבית-יהודית.  הוראות  עם  אלסיסתו.  תרתיב  פסח,  של  הגדה   •
סוסה, [תר“ץ 1930 בערך]. (אוצר ההגדות 3322). • הגדה של פסח, 
עם פירוש באר שמואל. רבי שמואל רוזנברג מאונסודרף. מונקאטש, 
פסח,  של  הגדה   • ההגדות 3394).  אוצר  (יערי 2162;  תרצ“א 1931. 
בתלת לוגאת, פשט, ערבי ופראנציץ [בשלוש שפות: עברית, ערבית 
(אוצר  מודפסת  מעטפת  בערך].   1940 [ת“ש  תוניס,  וצרפתית]. 
ההגדות 3841). • הגדה של פסח, פשט ערבי ופראנציץ. תוניס, [תש“י 

1950 בערך]. (דפוס צילום של ההגדה הקודמת. מעטפת מודפסת).
6 הגדות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

209. Destur Du Shev Pesach – Hamadan, 

1930 

Destur Du Shev Pesach (=instructions for both eves of 

Pesach). Hamadan (Iran), [c. 1930]. Printed two leaf 

pamphlet; contains order of Kadesh U’Rechatz, with 

instructions in Jewish Persian [in Hebrew letters].

Otzar HaHaggadot 3218.
[4] pages. 16cm. Fair condition, stains, tears on leaf mar-

gins (without damage to text). 

Only two Hebrew titles printed in Hamadan; this pam-

phlet and Sefer Zemirot Israel (1921).

Opening Price: $250

210. Tractate Purim – Krakow, 1878 

Tractate Purim of Talmud Shikorim. Humorous com-

position in Gemara format, with Haggadah for Eve of 

Shikorim and Selichot for Purim. Krakow, 1878. 
20 leaves. 18.5cm. Good condition, stains. New binding. 

Opening Price: $180

208. Collection of Pesach Haggadot 

See list in the Hebrew description.
6 Haggadot. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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יהדות איטליה - מכתבים ומסמכים, כתבי יד וספרים 
Italian Jewry – Letters, Manuscripts and Books

211. פסקים על העירוב בקהילת ורונה - כתב יד מאויר

רבי  ישראל,  אליהו  רבי  נוויירה,  מנחם  רבי  מאת  (איטליה),  ורונה  בקהילת  העירוב  על  פסקים  יד,  כתב 
יעקב אשכנזי די קורונה ורבי יעקב חזק. ורונה, תקכ“ה 1765. 

כתב יד מאויר, כתיבת סופר נאה בכתב רש“י איטלקי, עם עיטורים מרשימים בסגנון הרוקוקו. בעמוד 
השער איור מגן-דוד, סמל כהונה, ושני אריות אוחזים במגדל. 

פתיחת כתב היד מופנית אל פרנסי העיר ומתארת את בעיית העירוב בעיר ורונה, המוקפת בנהר מצדה 
האחד, את בני הקהילה הנכשלים מדי שבת וחג בטלטול ברחובות העיר ואת הפתרון ההלכתי שהציע 
רבה הקודם של ורונה רבי חזקיה מרדכי באסאן. הכותב, רבה של ורונה ונכדו של הרב באסאן, מודיע 
על כוונתו לתקן את עניין העירוב בעיר, עורך לפניהם את פסקו בנושא זה ופסקיהם של רבנים נוספים, 
ומזכיר בין היתר את תפקיד הפרנסים ”לעמוד בהיכל המלך לבא לפניו, להתחנן לו ולבקש מלפניו, ירשנו 

להקים העירוב על תלו, בהרמנא דמלכא יה“ר אשר אנחנו עבדיו הנאמנים... ”. 
לאחר מכן, מובאים שני שירי פתיחה ותקציר הנושא בשפה האיטלקית. בהמשך מובא נוסח עירוב מיוחד 
לעיר ורונה: ”בדין יהא שרא לנא לאפוקי ולעיולי... במשך חמשים שנה המתחילים היום עש“ק כ“ז לחדש 
אלות שנת התקכ“ה... מבתינו או מחצרינו... לחצר הגיטו שלנו ומחצר הגטו שלנו להם... חוץ מקונוינטו 

הנקרא בשמו דילי צטילי שיצא מכלל זה ההיתר... ”. 
בדפים הבאים מובאים בזה אחר זה, פסק הלכה ארוך מאת רבי מנחם נוויירה בעניין העירוב בורונה; שני 
פסקי הלכה מאת זוג שליחי ירושלים שנזדמנו לורונה ומאשרים את פסקו של הרב נוויירה: רבי אליהו 
ישראל (תע“ה-תקמ“ד, מחבר ’קול אליהו‘, רב באלכסנדריה שבמצרים). החותם:“דברי אנוש מזער ומעפר 
דל הוא הסובב בשליחותייהו דקמאי רבנן סבוראי דבקרתא רבתא דבירושלים וחותם פה וירונה... ”. ורבי 
יעקב אשכנזי די-קורונה (נפטר תקכ“ט, מחכמי ירושלים הנודעים) החותם: ”צעיר המשתלח מירושלים 
עד בית חדודו“; ופסק נוסף מאת רבי יעקב חזק (תלמיד הרמח“ל), רבה של פאדובה הסמוכה. בפסקים 

אלו חומר הלכתי רב ופרטים חשובים על קהילות איטליה באותם ימים. 
כתב היד מסתיים בתיאור העירוב שהוקם ”אחר הרשות... ממע‘ רוממות מושל העיר ונתפרסם הערוב 
בבה“כ לעיני כל עדת בני ישראל ומכאן ולהבא נעשה לנו היתר לטלטולי חפצים הצריכים לנו ביום ש“ק 

בכל פנה וצד... ”, עם תקנות מפורטות כיצד להתנהג לאחר תיקון העירוב. 
החכם והרופא רבי מנחם נוויירה (תע“ז-תקל“ז), רב ומו“ץ בוירונה, מחבר ”ימי תמימים“ וספרים נוספים. 
תשובות בהלכה ממנו נדפסו בחלק ב‘ לספר ”פני יצחק“ מאת רבו וסבו רבי מרדכי חזקיה באסאן (מנטובה 
תק“ד). המקובל רבי עמנואל חי ריקי מכנהו (בהסכמה ל“פני יצחק“): ”האיש החשוב שלם במדותיו חסיד 

ועניו הגביר המפואר החכם הרופא... ”. 
[40] עמ‘ כתובים. 28 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וסימני רטיבות, מעט סימני עש. כריכה פגומה. 

211פתיחה: $5000
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212. מכתב בחתימת המהרי“ט אלגאזי ורבי יעקב חזן

מכתב אישור על קבלת תרומה מ“נדבת וקופת ארץ ישראל“ שבקהילת פרארה (איטליה). מאת ”אנחנא 
הבאים על החתום שלוחי ומורשי עה“ק ירושלים ת“ו... ” - רבי יום טוב (המהרי“ט) אלגאזי ורבי יעקב 

חזן. פרארה, שנת יבואו ויירש“ו את הארץ [תקל“ב 1772]. 
שתי חתימות רבניות בכת“י מזרחי-מסולסל וקליגרפי: ”יום טוב אלגאזי ס“ט“ ו“הצעיר יעקב לבית חזן 
ס“ט“. בתוך הדברים מוזכרת נדבת בני קהילת פרארה ”שהתנדבו ביום צרתם וביום תעניתם מפני חמת 

ריבוי הגשמים... ”, וכן פרטים על הכסף שקיבלו החותמים כצידה לדרך, ואיחולי ברכות לבני הקהילה. 
הגאון המקובל רבי יום טוב [המהרי“ט] אלגאזי (תפ“ז-תקס“ב, אוצר הרבנים 7916), מגדולי חכמי ירו־
רבי  תלמיד  בירושלים.  לציון“  כ“ראשון  שכיהן  אלגאזי  יעקב  ישראל  רבי  בן  החיד“א.  של  וידידו  שלים 
תק“ל-תקל“ה השנים  בין  אל“.  ”בית  המקובלים  בישיבת  הרש“ש  ותלמיד  בכסף“  ”נחפה  בעל  נבון  יונה 
(1770-1775) יצא כשליח ירושלים לארצות אירופה, יחד עם חברו רבי יעקב חזן, אף הוא מחכמי ירושלים 
(נפטר תקס“ב, אוצר הרבנים 9631). במהלך שליחותם עברו בטורקיה, איטליה, צרפת, הולנד, גרמניה, 
כתב  את  אלגאזי  המהרי“ט  מצא  זו  שליחות  במהלך  אפריקה.  וצפון  באירופה  נוספות  וארצות  פולין, 
היד של הלכות נדרים ובכורות להרמב“ן והדפיסו מאוחר יותר עם פירושו המפורסם ”הלכות יום טוב“. 
בהיותם בפרנקפורט דמיין ראה אותו החתם סופר וכתב עליו ועל חיבורו בהתפעלות רבה: ”מכירו הייתי 
לשעבר, בהיותו שליח ציון בפ“פ דמיין... והארץ האירה מכבודו, אמנם עדיין לא הגיע לחצי כבוד הראוי 
נראה  לא  למלך‘  ה‘משנה  חבור  ומיום  וחלה...  בכורות  על  טוב‘  יום  ’הלכות  זה  מחיבור  הנראה  לפי  לו, 
כחבור הזה“. בחזרתו לירושלים נתמנה המהרי“ט אלגאזי על מקומו של הרש“ש כראש ישיבת המקובלים 
הספרים:  את  גם  חיבר  הנזכר,  חיבורו  מלבד  לציון“.  ה“ראשון  לתפקיד  מונה  תקמ“ב  ובשנת  אל“  ”בית 

שמחת יום טוב, קדושת יום טוב, יום טוב דרבנן, ועוד. 
וכפי  האלקים“,  מלאך  כמראה  ומראהו  להכירו  זכיתי  אלגאזי: ”ואני  המהרי“ט  על  כתב  ניפי  חננאל  רבי 

הנראה היה זה בעת ביקורו בפרארה בשנת תקל“ב, אז חתם על המסמך שלפנינו. 
דף (כתוב בחלקו העליון). 24 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קרעים גסים (פגיעה במספר מילים). 

פתיחה: $1000

211. Rulings Regarding Eiruv of Verona Congregation – 

Illustrated Manuscript 

Manuscript, rulings pertaining to the Eiruv of the Verona (Italy) congregation, by 

Rabbi Menachem Neveira, Rabbi Eliyahu Yisrael, Rabbi Ya’akov Ashkenazi Di Corona 

and Rabbi Ya’akov Chazak. 1765. 

Illustrated manuscript, fine scribe writing in Italian Rashi letters, with impressive or-

naments in Rococo style. Title page contains illustration of Star of David, symbol of 

priesthood, and two lions grasping a turret. The opening lines of the manuscript are 

directed towards the community leaders and describe the problem of the Eiruv in the 

city of Verona which is surrounded with a river on one side; the community members 

who repeatedly backslide every Shabbat and holiday while carrying throughout the 

streets of the city and the the Halachic solution which the former Rabbi of Verona, 

Rabbi Chizkiya Mordechai Bassan, proposed. The writer, Rabbi of Verona and grandson 

of Rabbi Bassan, presents his intention to reconstruct the Eiruv of the city; presents his 

ruling and the rulings of additional rabbis regarding this matter, and mentions, among 

the rest, the obligation of the community leaders “to plead before the King and request 

from him to allow the Eiruv…”. 

Following this, two introductory poems as well as a summary in Italian are presented. 

Later on, the version of the special Eiruv of the city of Verona is presented.

Following leaves contain lengthy Halachic ruling by Rabbi Menachem Neveira regard-

ing the Eiruv of Verona; Halachic rulings by two emissaries from Jerusalem who hap-

pened to arrive in Verona and approved of the ruling of Rabbi Neveira: Rabbi Eliyahu 

Yisrael (1715-1784, author of Kol Eliyahu, Rabbi in Alexandria, Egypt) who signs: 

“… Rabbi of Jerusalem signing here in Verona…”. And Rabbi Ya’akov Ashkenazi 

Di Corona (passed away in 1769, among the well-known scholars of Jerusalem) who 

signs: “Young emissary of Jerusalem…”; additional ruling by Rabbi Ya’akov Chazak 

(disciple of the Ramchal), Rabbi of adjacent Padua. This rulings consist of Halachic 

material of significant content and important details regarding the Italian congrega-

tions during that period. 

Manuscript concludes with description of the Eiruv which was erected “After being 

granted permission… from the esteemed governor of the city and after the Eiruv 

has become publicized in synagogue before the Jewish congregation, from now on 

we are permitted to carry objects which are necessary for us on Shabbat…”, along 

with detailed regulations of how to conduct oneself after the erection of the Eiruv. 

The Torah scholar and physician Rabbi Menachem Neveira (1717-1777), rabbi and 

Halachic authority in Verona, author of Yemei Temimim and additional books. His 

Halachic responsa was printed in section 2 of the book Pnei Yitzchak by his rabbi and 

grandfather Rabbi Mordechai Chizkiya Bassan (Mantua 1744). The Kabbalist Rabbi 

Emanuel Chai Riki refers to him as (in the approbation to Pnei Yitzchak): “The promi-

nent person of wholesome character, righteous and humble philanthropist, glorious 

scholar and physician…”. 
[40] written pages. 28cm. Good-fair condition, stains and mildew marks, few moth stains. 

Damaged binding. 

Opening Price: $5000
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213. אוסף דפי כת“י מהעיר וירצילי באיטליה - שד“רים מארץ הקודש

אוסף דפי כת“י, מהעיר וירצילי (ורצ‘לי Vercelli; איטליה), רובם חתומים על ידי שד“רים מארץ הקודש.
• שטר ראיה בעניין בירור חוב ל“קופת ירושלים“ בעיר ורצ‘לי, מסביבות שנת הת“ק, בחתימת רבי אברהם 
בן אשר [נפטר תקל“ב, מחכמי ומקובלי ירושלים (החיד“א מכנהו ”הרב החסיד“), נשלח בשנת תק“א יחד 
עם חברו רבי יצחק זרחיה אזולאי - אבי החיד“א לארצות מערב-אירופה, דרך קושטא (ביקורו שם נזכר 
נבחר  תקל“א  ובשנת  ענוים“  ”יפאר  ישיבת  בראש  עמד  לירושלים  בחזרתו  ואיטליה.  שלפנינו)  במסמך 
לראשון לציון]. • כתב יד חתום משנת תקל“ז. אישור על קבלת תרומה, מאת רבי מסעוד בונאן ”שליח 
ומורשה מעה“ק צפת“ [נולד ת“ק, יצא בשליחות צפת לאירופה המערבית, פגש בהמבורג את רבי יהונתן 
אייבשיץ והצדיק אותו במחלוקת הקמיעות, לאחר מכן היה לרבה של צפת - ראה חומר מצורף]. • אישור 
קבלת תרומה משנת תקצ“ט. חתומים ”שלוחי עה“ק ירוש‘ תוב“ב...“: ”הצעיר וזעיר בן ציון אברהם ס“ט“, 
ו“הצעיר שלמה חמווי ס“ט“. • אישור על קבלת תרומה וברכות משנת הת“ר, ל“אנשי הוועד“ של קהילת 
ורצילי. מאת רבי נתן ב“ר חיים עמרם [נפטר תרל“א; שליח חברון, נשלח בשנת תקצ“ה, בעקבות מרד 
איברהים פחה. בעת שהותו באיטליה הביא לדפוס את ספרי אביו ”קרבן פסח“ ו“מטעם המלך“. חיבר 
ספרים רבים]. • שטר חוב. ורצ‘לי, תמ“ג [1683]. • תשובה הלכתית בכת“י. איטלקית ועברית. נשלחה 

לקהילת טורינו. [תקצ“א? 1831?].
סה“כ 6 פריטים. גודל ומצב משתנים (מצב כללי טוב).

פתיחה: $500

212. Manuscript Signed by Rabbi Yom Tov Algazi and Rabbi Ya’akov 

Chazan 

Manuscript, authorization of receipt of donation by “Eretz Israel Contribution Fund” 

of Ferrara (Italy) congregation. By “… emissaries of the Holy City of Jeruslaem…” – 

Rabbi Yom Tov (Maharit) Algazi and Rabbi Ya’akov Chazan. Ferrara, [1772]. 

Two rabbinical signatures in calligraphic curly Oriental handwriting: “Yom Tov 

Algazi” and “Ya’akov Chazan”. The donation of the members of the Ferrara congrega-

tion is noted, as well as details regarding the money which the signing rabbis received 

for the journey, along with greetings to the members of the community. 

The Ga’on Kabbalist Rabbi Yom Tov [Maharit] Algazi (1727-1802, Otzar HaRabbanim 

7916), among the scholars of Jerusalem and associate of the Chida. Son of Rabbi 

Yisrael Ya’akov Algazi who served as chief rabbi of Jerusalem. Disciple of Rabbi Yona 

Navon author of Nechpa BaKesef and disciple of Rabbi Shalom Sharabi in the Beit Kel 

Kabbalist Yeshiva. Between 1770-1775 was sent as emissary of Jerusalem to European 

countries, together with his associate Rabbi Ya’akov Chazan, who was also among the 

scholars of Jerusalem (passed away in 1802, Otzar HaRabbanim 9631). During the 

course of their journey they passed through Turkey, Italy, France, Holland, Germany, 

Poland, and additional countries in Europe and North Africa. During this journey 

the Maharit Algazi discovered the manuscript of laws of Nedarim and Bechorot by the 

Ramban and later on printed it together with his famous commentary Hilchot Yom 

Tov. While they were in Frankfurt am Main the Chatam Sofer saw him and enthusi-

astically wrote regarding him and his composition: “I formerly knew him, when he 

was sent as emissary to Am Main… and the city was glowing from his honor, how-

ever he did not receive half the honor of which he is worthy; apparently from this 

composition on laws of Yom Tov on Bechorot… and from the composition of the 

Mishneh LaMelech a composition such as this one has never been seen”. Upon his 

return to Jerusalem the Maharit Algazi was appointed as successor of Rabbi Shalom 

Sharabi as Rosh Yeshiva of the Beit Kel Kabbalist Yeshiva and in 1782 was appointed 

as chief rabbi. Aside from the abovementioned composition, he also composed the 

books: Simchat Yom Tov, Kedushat Yom Tov, Yom Tov Derabanan, and more. 

Rabbi Chananel Nepi stated in reference to the Maharit Algazi: “I was fortunate to 

know him and he had the appearance of a divine angel”. Apparently, this was during 

his visit in Ferrara in 1772, when he signed this document. 
Leaf (written on upper section). 24cm. Good-fair condition, coarse tears (damage to sev-

eral words). 

Opening Price: $1000

213. Collection of Manuscript Leaves From Vercelli, Italy – 

Rabbinical Emissaries From The Holy Land 

Collection of manuscript leaves from the city of Vercelli (Italy), majority of which are 

signed by rabbinical emissaries from the Holy Land. 

• Evidence note regarding clarification of debt to “Jerusalem Fund” in city of Vercelli, 

from approximately the 1740’s, signed by Rabbi Avraham ben Asher [passed away in 

1772, among the scholars and Kabbalists of Jerusalem (the Chida refers to him as “HaRav 

HaChassid”). Was sent in 1741 together with his friend Rabbi Yitzchak Zerachia Azulai 

– father of the Chida, to countries in Western Europe, via Constantinople (his visit there 

is mentioned in this document) and Italy. Upon his return to Jerusalem he headed the 

Yefa’er Anavim Yeshiva and in 1771 was appointed as Chief Rabbi]. • Signed manuscript 

from 1777. Confirmation of receipt of donation, by Rabbi Massud Bonan “authorized 

emissary of Holy City of Safed” [born in 1740, was sent as emissary of Safed to Western 

Europe; in Hamburg met Rabbi Yehonatan Eibeshitz who justified him in talisman po-

lemic, and later on became rabbi of Safed – See attached material]. • Confirmation of 

receipt of donation from 1839. Signed “emissaries of the Holy City of Jerusalem…”: 

“Young Ben Zion Avraham”, and “Young Shlomo Chamoy”. • Confirmation of receipt 

of donation and blessings from 1840, to “Members of the Committee” of the Vercelli 

congregation. By Rabbi Nathan son of Rabbi Chaim Amram [passed away in 1871; 

emissary of Hebron, sent in 1835 following the Ibrahim Pacha uprising. While he was 

in Italy he printed his father’s books Korban Pesach and Matam HaMelech. Authored 

many books]. • Promissory note. Vercelli, [1683]. • Halachic response in handwriting. 

Italian and Hebrew. Sent to Turin. [1831?]. 

Total of 6 items. Various sizes and conditions (general condition good).

Opening Price: $500
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214. פנקס רישום נדבות לבית הכנסת – פירארה, תל“ח

כתב יד, פנקס רישום נדבות לבית הכנסת. [פירארה], [תל“ח 1678].
התחייבויות  של  רבים  רישומים  א“ב.  בסדר  לשוניות  עם  וארוך,  צר  בפורמט  פנקס  ואיטלקית.  עברית 
נדבה לבית הכנסת, בעבור ”מצוות“ שונות: הוצאת ספר תורה, ”הפטרה“, עלייה לתורה ועוד. מכיל שמות 
רבים של חברי הקהילה, בתוכם מוזכר ”כמהר“ר מעלת החכם רבי פלטיה מונציליסי“ – רבה של פירארה 
(אוצר הרבנים 16861א), וחכמים נוספים (רבי מרדכי קארפניטי, רבי אלישע פינצי). שנת תל“ח (1678) 

נזכרת מספר פעמים בתוך הרישומים. (מחיקות בהעברת קו, כנראה לציון כי הנדבה שולמה). 
כ-100 עמ‘ כתובים. 29 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, קרעים גסים, כתמים וסימני רטיבות קשים.

פתיחה: $500

214. Notebook for Writing Donations to Beit HaKnesset – 

Ferrara, 1678

Manuscript, notebook for writing donations to Beit HaKnesset. [Ferrara], [1678].

Hebrew and Italian. Long narrow notebook, with tabs in alphabetical order. Many 

inscriptions of pledges to donate to the Beit HaKnesset, for various mitzvoth: remov-

ing the Torah scroll from the ark, haftara, aliya l’Torah, etc. Has many names of 

community members including “The Chacham Rabbi Paltia Montzilisi” – Rabbi of 

Ferrara (Otzar HaRabbanim 16861a), and other scholars (Rabbi Mordechai Karpaniti, 

Rabbi Elisha Pintzi). The year 1678 is mentioned a number of times in the inscriptions. 

(Erasures by crossing out, apparently when pledges were fulfilled). 
c.100 written pages. 29cm. Fair-poor condition, crude tears, stains and heavy moisture 

marks.

Opening Price: $500
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215. כתב יד – פנקס המנהגים של בית הכנסת הספרדי 

בפרארה
המאה  [פרארה,  בפרארה“.  הספרדים  בה“כ  של  ”מנהגים  יד,  כתב 

ה-19]. 
התפילה  מנהגי  רישום  עם  ואיטלקית,  בעברית  כתב-יד  מחברת 
ראש  ופורים,  חנוכה  הרגלים,  שלושת  השנה,  בשבתות  והפיוטים 

חודש, ברית מילה, שבת חתונה ועוד. 
כ-40 עמ‘ כתובים. 19 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכת נייר בלויה. 

פתיחה: $300

216. שטר מקהילת פרארה– תע“ה

בכמ“ה  פינחס  ל“כמ“ה  פרארה  קהילת  גבאי  מאת  התחייבות  שטר 
נחמיה הכהן“. פרארה, תע“ה [1715]. 

שני  ידי  על  חתום  ארוך  שטר  עבה.  נייר  על  נאה  איטלקית  כתיבה 
עדים, המפרט את התחייבות קהילת פרארה למקבל השטר, ר‘ פנחס 
מדי  נשמתו  את  ולהזכיר  פטירתו,  לאחר  תמיד  נר  להדליק  הכהן, 
שבת ויום טוב ב“בית הכנסת הגדולה“. הסיבה לכך: ”בהיות שכמ“ה 
גדולות  הוצאות  והוציא  צבאות  ה‘  קנאת  קנא  הנ“ל  הכהן  פינחס 
ונוגשיו,  לוחציו  מיד  ישראל]  קודש  [=קהילת  הקק“י  את  להוציא 
אותה  ופדה  והציל  הטובה  מחשבתו  לו  עלתה  דשמיא  ובסייעתא 
כנודע בידיעה ברורה בסוד ישרים של מע‘ בני הוועד... לא הטריח 
את הקק“י לשלום לו אפי‘ שוה פרוטה מהוצאות הנ“ל, ואמר שכל 
מה שעשה לשמו של הקב“ה עשה... ”. בהמשך מבואר בפרוטרוט 
ובאופנים רבים כי התחייבות זו היא תמידית ולא ניתנת לשינוי או 

לביטול בשום צורה שהיא. 
שטר ההתחייבות נכתב גם באיטלקית ונחתם בחותמת רשמית. 

[2] עמ‘. 45 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני קיפול. 

פתיחה: $200

215. Manuscript – Notebook of Customs of 

Sephardic Synagogue of Ferrara

Manuscript, “customs of Sephardic synagogue of 

Ferrara”. [Ferrara, 19th century]. 

Handwritten notebook in Hebrew and Italian, with 

listing of customs of prayer and poems for Shabbat, 

Pesach, Shavuot and Sukkot, Chanukah and Purim, 

Rosh Chodesh, Brit Mila, Shabbat of wedding and more. 
Approx. 40 written pages. 19cm. Good condition, stains. 

Worn paper binding. 

Opening Price: $300

216. Bill From Ferrara Congregation – 1715

Obligatory bill by manager of synagogue of Ferrara 

congregation to “the honorable Rabbi Pinchas son of 

Rabbi Nechemia HaCohen: Ferrara, [1715]. 

Fine Italian writing upon thick paper. Lengthy bill 

signed by two witnesses, which specifies the obligations 

of the Ferrara congregation towards recipient of the 

bill, Rabbi Pinchas HaCohen, to light a candle after his 

death and to commemorate his soul every Shabbat and 

holiday in “The Great Synagogue”. The reason for this: 

“Since Rabbi Pinchas HaCoehn spent large sums to 

rescue the Jewish congregation from its oppressors, 

and with G-D’s help he rescued and redeemed… he 

did not request that the community repay…”. It also 

clarifies and specifies in great detail that this obligation 

is eternal and irrevocable. 

The obligatory bill was also written in Italian and sealed 

with an official stamp. 
[2] pages. 45cm. Good condition, stains, folding marks. 

Opening Price: $200

217. פנקס מוהל של רבי שלמה לאמפרונטי

כתב יד - פנקס מוהל. [פרארה, איטליה], בין השנים תקי“ג-תקמ“ג 
 .(1753-1783)

לאמפרונטי,  שלמה  רבי  של  המוהל  בפנקס  מדובר  הנראה,  כפי 
שמזכיר מספר פעמים את מילת ילדי אחיו הצעיר רבי ברוך מרדכי 

לאמפרונטי. 
מכיל 226 רישומי בריתות, עם פרטים ושמות רבים של נכבדי וחכמי 
קהילות איטליה. ביניהם: רבי שמואל ידידיה נורצי, הרב והרופא רבי 

שלמה צאמוראני, רבי שמואל שר שלום פינצי ועוד. 
הגאון רבי שלמה לאמפרונטי, בנו של הגאון רבי יצחק לאמפרונטי 
וכאביו  בפרארה,  רב  הנודעים.  איטליה  מחכמי  יצחק“,  ”פחד  בעל 
היה בקי גם בחכמת הרפואה. העמיד תלמידים רבים, ביניהם מחכמי 
אלחנן  שבתי  רבי  פאדובה),  (אב“ד  פינצי  רפאל  יצחק  רבי  איטליה: 
רבי  גוריציאה),  (אב“ד  ריג‘ייו  אברהם  רבי  פרארה),  (מרבני  פיסארו 
חננאל ניפי (אב“ד צינטו), רבי שלמה צאמוראני ועוד. היה בין החו־
לקים על פסקו של ה“נודע ביהודה“ בפולמוס המפורסם על גילוח 
שלמועד,  בחולו  תגלחת  בניהו,  מאיר  כך:  על  (ראה  המועד  בחול 

ירושלים תשנ“ה). ראה חומר מצורף. 
[16] עמ‘ כתובים. 15 ס“מ. מצב טוב, כתמים, קרע בודד. מספר רישומים 

בכתב יד דהוי. 

פתיחה: $300

215

216
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217. Notepad of Circumciser Rabbi Shlomo 

Lampronti 

Manuscript – Notepad of circumciser. [Ferrara, Italy], 

between 1753-1783. 

Apparently, this is the notepad of circumciser Rabbi 

Shlomo Lampronti, who notes the circumcision of 

the children of his younger brother, Rabbi Baruch 

Mordechai Lampronti, several times. 

Contains 226 listings of circumcisions, along with de-

tails and numerous names of notables and scholars of 

Italian congregations. Including: Rabbi Shmuel Yedidya 

Nortzi, Rabbi Dr. Shlomo Zamorani, Rabbi Shmuel Sar 

Shalom Finzi and others. 

The Ga’on Rabbi Shlomo Lampronti, son of the Ga’on 

Rabbi Yitzchak Lampronti, author of Pachad Yitzchak, 

among the well-known scholars of Italy. Rabbi in 

Ferrara who, as his father, was proficient in medicine. 

Taught many students, among them some of Italy’s 

scholars: Rabbi Yitzchak Raphael Finzi (Av Beit Din of 

Padua), Rabbi Shabtai Elchanan Pissarro (among rabbis 

of Ferrara), Rabbi Avraham Regayev (Av Beit Din of 

Grecia), Rabbi Chananel Nepi (Av Beit Din of Cento), 

Rabbi Shlomo Zamorani and others. Was among the 

rabbis who disagreed with the ruling of the Noda 

B’Yehuda regarding shaving on Chol HaMo’ed (see: 

Meir Benayahu, shaving on Chol HaMo’ed, Jerusalem, 

1995). See attached material. 
[16] written pages. 15cm. Good condition, stains, single 

tear. Several faded handwritten notations. 

Opening Price: $300

218. שטר תנאים – פירארה, תקל“ז – חתימת רבי שלמה 

לאמפרונטי
מצהלות  קול  אורה...  היתה  ”ליהודים   – שמחה  וקול  ששון  קול 
חתנים בבית משה ואהרן...“, שטר תנאים בין שני כוהנים מקהילת 
פירארה: משה חיים, אבי הכלה ברכה מזל טוב, ואהרן חי, אבי החתן 

דוד. פירארה, תקל“ז [1777].
בדיו  כותרת  העמוד  בראש  נאה.  איטלקית  כתיבה  נייר,  על  כתב-יד 

מוזהבת. 
 - פיסארו“  שמואל  בכמה“ר  חי  משה  ”יצחק  רבי  כעדים:  חתומים 
מחכמי איטליה, רב בפיסארו, חותנו ורבו של רבי יהודה חי חזקיה 
לאמפרונטי  יצחק  והרופא  בכמהר“ר  ”שלמה  ורבי  מלאווידה. 
יצחק  רבי  הגאון  של  בנו  לאמפרונטי,  שלמה  רבי  הגאון  זצוק“ל“ – 
העמיד  הנודעים,  איטליה  מחכמי  יצחק“,  ”פחד  בעל  לאמפרונטי 
תלמידים רבים, השתתף בפולמוס המפורסם על גילוח בחול המועד 
(ראה על כך: מאיר בניהו, תגלחת בחולו שלמועד, ירושלים תשנ“ה).

דף גדול, כתוב משני צידיו. 38 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $500

218. Engagement Agreement – Ferrara, 1777 

– Signature By Rabbi Shlomo Lampronti 

Kol Sasson VeKol Simcha – “LaYehudim Hayta Orah… 

Kol Mitzhalot Chatanim BeVeit Moshe V’Aharon…”, 

engagement agreement between two Cohanim of the 

Ferrara congregation: Moshe Chaim, father of the bride 

Beracha Mazal Tov, and Aharon Chai, father of the 

groom David. Ferrara, [1777]. 

Handwriting upon paper, fine Italian writing. Head of 

leaf contains title in golden ink. 

Signed as witnesses: Rabbi “Yitzchak Moshe Chai 

son of Rabbi Shmuel Pissarro” – among the scholars 

of Italy, rabbi in Pissarro, father-in-law and rabbi of 

Rabbi Yehudah Chai Chizkiya of Lavida; and Rabbi 

“Shlomo son of Rabbi Dr. Yitzchak Lampronti” – The 

Ga’on Rabbi Shlomo Lampronti, son of the Ga’on Rabbi 

Yitzchak Lampronti author of Pachad Yitzchak, among 

the well known scholars of Italy who had many disciples, 

participated in the famous polemic regarding shaving 

on Chol HaMo’ed (for additional information see: Meir 

Bnayahu, shaving on Chol HaMo’ed, Jerusalem, 1995). 
Large leaf, written on both sides. 38cm. Good condition, 

few stains. 

Opening Price: $500

219. שני כתבי-יד - פיוט על הצלת קהילת פירארה 

משריפה
היהודים  בחצר  שנפלה  גדולה  מדליקה  הצלתנו  על  חדש...  ”שיר 
שלנו פה פירארה בשבת קדש אחרי מות הת“ר... ”. פירארה, [תרט“ו 

1855 בערך]. 
שני כתבי-יד, האחד כתוב בכתיבה איטלקית מרובעת, השני בכתיבה 

איטלקית בינונית. 
תיאור  ובו  לעד),  חי  אל  ברוך  (פותח:  בתים  עשר  חמשה  בן  פיוט 
בכל  הפיוט  נאמר  הקהילה,  ועד  תקנת  פי  על  השריפה.  מן  ההצלה 
יחידים  איזה  מלבד  אייר...  ער“ח  בליל  אל  ידידי  ”בחברת  שנה 

בבתיהם“. 
טוב.  מצב  ס“מ.   20 כתובים.  עמ‘   [4] כתובים;  עמ‘   [3] קונטרסים.  שני 

כתמים. סימני עש באחד הקונטרסים.

פתיחה: $250

217
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219. Two Manuscripts – Poem on Rescue 

of Ferrara Congregation From 

Conflagration

“Shir Chadash [new song]… regarding our rescue 

from a conflagration which erupted in the yard of 

the Jews in Ferrara on Shabbat Acharei Mot 18…”. 

Ferrara, [c. 1855]. 

Two manuscripts in Italian handwriting. Poem of fifteen 

stanzas (opens with: blessed is the eternal G-D), which 

describes the rescue from the conflagration. According 

to the ruling of the committee of the congregation, the 

poem is recited every year “in the company of… on eve-

ning preceding Rosh Chodesh Iyar… except for a few 

individuals who recite it in their homes”. 
2 Pamphlets. [3] written pages; [4] written pages. 20cm. 

Good condition. Stains. Moth damages to one of the 

pamphlets. 

Opening Price: $250

220. כתובה על קלף – פירארה, 1837

”מצא אשה מצא טוב“ – כתובה לנישואי החתן משה יעקב בסאנו, 
(איטליה),  פירארה  ויניציאני.  יונה  ר‘  בת  סוזאנא  צרפית  הכלה  עם 

סיון תקצ“ח [1837].
(מפרק  תהלים  מפסוקי  מסגרת  סת“ם.  כתיבת  קלף,  על  יד  כתב 

קכ“ח).
חתומים כעדים: רבי שמואל יצחק פינצי [מחכמי פירארה, חתנו של 
רבי יעקב חי ריקאנטי], ורבי יצחק אליהו מנחם אסקולי [מחבר ספר 

ראשית דעת, ליוורנו תר“א].
דף קלף. 33.5 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול. מעט כתמים, מספר נקבים.

פתיחה: $500

220. Ketubah Upon Parchment – Ferrara, 

1837 

“Matza Isha Matza Tov” – Ketubah of marriage of 

groom Moshe Ya’akov Bassano and bride Tzarfit Suzana 

daughter of Rabbi Yona Veniciani. Ferrara (Italy), Sivan 

[1837]. 

Handwriting upon parchment, scribe writing. Frame 

composed of verses of Tehillim (chapter 128). 

Signed as witnesses: Rabbi Shmuel Yitzchak Fintzi 

[among scholars of Ferrara, son-in-law of Rabbi Ya’akov 

Chai Recanati], and Rabbi Yitzchak Eliyahu Menachem 

Ascoli [author of Sefer Reshit Da’at, Livorno 1841]. 
Parchment leaf. 33.5cm. Good condition, folding marks. 

Few stains, several holes. 

Opening Price: $500
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221. שתי כתובות – איטליה, המאה ה-19

אברהם  החתן  לנישואי  כתובה   - מעליא  ובמזלא  טבא  • בסימנא 
קזיס עם הכלה נינה פאנו. מנטובה (איטליה), תר“ה [1845]. כתב-יד 

על נייר, מסגרת מעוטרת מפסוקים. חתימות עדים.
56 ס“מ. מצב בינוני, קרעים גסים בשוליים, פינה ימנית עליונה עם חסרון 

טקסט.

חנה  הכלה  עם  נורלינגי  שלמה  מצליח  החתם  לנישואי  • כתובה 
אסתר פינקרלי. ורונה (איטליה), תרי“ב [1852]. – כתיבת סת“ם על 
קלף דק. מסגרת מפסוקים. פרח באמנות מיקרוגפית. חתימות עדים.

40 ס“מ. מצב טוב, כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $300

221. Two Ketubot – Italy, 19th Century 

• Ketubah upon marriage of groom Avraham Kazis and 

bride Nina Pano. Mantua (Italy), [1845]. Handwriting 

upon paper, frame ornamented with verses. Signatures 

of witnesses. 
56cm. Fair condition, coarse tears on margins, upper right 

corner missing text. 

• Ketubah upon marriage of groom Matzliach Shlomo 

Norlingi and bride Chana Esther Pinkarli. Verona 

(Italy), [1852]. – Scribe writing upon thin parchment. 

Frame of verses. Micrographic flower. Signature of 

witnesses. 
40cm. Good condition, stains and folding marks. 

Opening Price: $300

222. ”לנפוצות יהודה וישראל“ - מכתב רבני וראשי קהילות 

דוכסות פארמא (איטליה) - 1758
של  בכת“י  חתימות  עם  מודפס  מכתב   - וישראל“  יאודה  ”לנפוצות 
זכריה  שמואל  רבי  המדינה  ורב  פארמא  דוכסות  קהילות  ראשי 
ראווינה. חותמים ”במקום הועד, פה העיר בוסיטו במדינת פארמא“, 

[כנראה נדפס בליוורנו], תקי“ח [1758].
מכתב-חוזר מאת ועד הקהילות שבדוכסות פארמה, שנדרשו לשלם 
ומאיימים  לירות,   600,000 סך  הדוכסות  בערי  המגורים  זכות  עבור 
עליהם בגירוש. במכתב מבקשים מקהילות איטליה לסייע להם. את 
הכסף יש לשלוח אל מנחם בן יעקב רבא, תושב רג‘יו, במדינת מודינא. 
אליעזר  ב“ר  זכריה  ”שמואל  רבי  המדינה,  רב  ידם:  בכתב  חתומים 
ועמו  הנ“ל“.  במדינה  הקודש  עבודת  את  עובד  זלה“ה,  ראוינה 
שמואל  בכמהח“ר  מיכאל  ”אברהם  רבי  ה“ממונים“:  אנשי  חתומים 
חיים פונטאנילה“, רבי ”אהרן עזריה בכמ“ר מרדכי לוי“. ואנשי ”ועד 

קטן“, הרבנים: ”דוד בכמהח“ר מצליח פונטאנילה“, ”עוזריאל בכמ“ר 
משה ספורנו“, ”משה זלמן בכמ“ר יעקב חי סואבי“, ”יהודה מצליח 

בכמ“ר יוסף חיים קרמי“ ו“משה חיים בכמ“ר אליעזר פנצי“. 
קלים  וקרעים  קמטים  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ,   34.5 עמ‘,   4

בשולי הדפים ובקפלי הנייר.

בדוכסות  היהודים  תולדות  סימונסון,  ש‘  זה:  מכתב  אודות  ראה 
מנטובה, א, ירושלים תשכ“ה, עמ‘ 331-330.

פתיחה: $300

222. L’Nefutzot Yehuda V’Yisrael – Letter 

by Rabbis and Community Heads of Parma 

Duchy (Italy) – 1758

L’Nefutzot Ye’uda V’Yisrael – Printed letter with 

handwritten signatures of Community heads of Parma 

Duchy and State Rabbi Shmuel Zecharya Ravina. 

Signed “At the place of the committee, here in the city 

of Busseto in the Parma State”, [apparently, printed in 

Livorno], 1758. 

Circular-letter by the committee of communities of 

the Parma Duchy, who were required to pay a total of 

600,000 liras for living rights in the duchy cities and 

were threatened with expulsion. The letter contains 

a request to Italian communities to assist them. They 

are asked to send the money to Menachem ben Ya’akov 

Raba, Reggio resident, in the State of Modena. 

Handwritten signatures of: The State Rabbi, Rabbi 

“Shmuel Zechaya ben Rabbi Eliezer Ravina, who 

serves the holy service in the aforementioned state”. 

Also signed by the “Appointed Men”: Rabbi “Avraham 

Michael ben Rabbi Shmuel Chaim Fontanila”, Rabbi 

“Aharon Azarya ben Rabbi Mordechai Levi”. And the 

men of the “small committee”, Rabbis: “David ben Rabbi 

Matzliach Fontanila”, “Ozriel ben Moshe Seforno”, 

“Moshe Zalman ben Ya’akov Chai Su’abi”, “Yehuda 

Matzliach ben Yosef Chaim Carmi” and “Moshe Chaim 

ben Eliezer Pantzi”.
4 pages, 34.5cm. high quality paper, creases and minor 

tears to leaf margins and paper folds. 

In regard to this letter see: S. Simonson, Toldot 

HaYehudim B’Duchsut Manitoba, Volume 1, Jerusalem 

1965, pages 330-331.

Opening Price: $300
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224. מכתב המלצה מרבני איטליה לטובת קהילת לוגו – 

תעודה היסטורית 
כתב יד, מכתבי המלצה מרבני קהילות ליוורנו, אליסנדריאה ואקווי, 

לטובת קהילת לוגו. [תק“ץ 1830]. 
מכתב המלצה שנכתב בליוורנו, לטובת שליחי קהילת לוגו שנקלעה 

לקשיים (ראה פריט קודם). 
”... קול שועת אנקת אחינו בני ישראל הנאנחים והנאנקים בעיר לוגו 
למנוחות  ונסעו  הלכו  נדדו  שרים  סוחריה  כי  באזננו...  עלתה  יע“א 
ליהודים  היו  צרורות...  צרות  לאנחות  אותם  ועזבו  מרגוע  למצוא 
האומללים רעבים גם צמאים ועוד זאת... כי בית קדשם ותפארתם 
מקדש מעט זה בהכנ“ס קרובה ליפול בידי שלא מב“ע [=מבני עמנו] 

מדלית איסר לפרו“ע פרעו“ת לשרי העיר... ”. 
[מחכמי  מועטי  דוד  רבי  והגאון  ליאוני  יהושע  רבי  הגאון  חתומים: 
ראה  תק“ץ.  שנת  בסביבות  נפטר  ימיו.  בסוף  לליוורנו  עבר  אלג‘יר, 

חומר מצורף], וסופר קהילת ליוורנו. 
בשולי הדף ובעברו השני מכתב המלצה לשני השליחים, חתום על 
ידי רבי מתתיה הלוי אב“ד אליסנדריה. ואחריו מכתב המלצה בכתב 
פואה  יחיאל  כמוהר“ר  בלא“א  ס“ט  יהודה  ”שלמה  רבי  וחתימת  יד 

זצ“ל משרת הקק“י“ בעיר אקווי. 
[2] עמ‘. 35. 5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, התפשטות דיו. סימני קיפול. 

פתיחה: $300

223. מכתב קהילת לוגו ומכתבי חכמי איטליה, 1830 - 

תעודה היסטורית חשובה

שמונה  בשוליו  פרארה.  קהילת  אל   ,(Lugo) לוגו  מקהילת  מכתב 
מכתבים מרבני איטליה. [איטליה], תק“ץ [1830]. 

קורות  על  מפורט  תיאור  ובו  לוגו,  מקהילת  בקשת-עזרה  מכתב 
הקהילה ותלאותיה, כיבוש העיר על ידי הצרפתים שגרר בעקבותיו 
מספר פוגרומים ביהודים, הכנסת היהודים לגיטו לאחר נסיגת הצ־
רפתים, בפקודתו של האפיפיור ליאו ה-12 וגזירות נוספות שהביאו 
המסים  ועול  הכלכלי  המצב  הידרדרות  המקום,  עשירי  להגירת 

שהושת על הקהילה היהודית. 
”ויהי כאשר גברו חילי הצרפתים ובאו בארצותינו העזו בני בליעל 
אנשי עולה.. וקשרו קשר לבזז ולשדד את חצרותינו ביד רמה והרג 
ואבדן ויתן את חילינו ביד שסים... ויקם מלך חדש שגזרותיו קשים 
וצוה להעביר המפוזרים ליכנס בגיט“ו ולא יוכלו להלוך אל נפשם 
בכפרים וק“ו בכל עיר ומדינה למצוא את מחיתם עד כי גדל צעקתם, 
ולנוצרים שאל יבואו אל בית היהודים לעשות שום מלאכה אפילו 
הקור...  בימי  הן  האש  לעשות  או  נר  להדליק  השבת  ביום  וגם  קלה 

ותהי שועת הזקנים והחולים והילדים רכים עד למאוד... ”. 
 - גאליקו  חי  אליהו  עלי  ורבי  גאליקו  סעדיה  רבי  מוזכרים  במכתב 
שליחי קהילת לוגו, שהתמנו לצאת ולאסוף כסף בקהילות איטליה 

לטובת יהודי לוגו. 
מספר  נוספו  המכתב  בסיום  רש“י-איטלקי.  בכתב-יד  סופר  כתיבת 
שורות בכתב-יד וחתימת רבה של לוגו - רבי יוסף צמח עובדיה פאנו, 

וחותמות הקהילה. 
וחותמת-שעווה  חתימה  בכתב-יד,  ארוך  מכתב  נוסף  הדף  בהמשך 
הנאמר  את  המאשר  בפרארה,  ומו“ץ  רב  ריגייו,  יששכר  רבי  של 
בתוך  לעזרתה.  לבוא  עם  לנדיבי  וקורא  לוגו  קהילת  של  במכתבה 

הדברים מזכיר גם את מצבה הרעוע של קהילת פרארה. 
בזה  עת,  באותה  איטליה  מחכמי  שבעה  הוסיפו  זה,  מכתב  לאחר 
אחר זה, מכתבי אישור והמלצה בכתב ידם וחתימתם על גליון הנייר 
מצינטו  ניפי  חננאל  רבי  הכותבים:  מכתב).  כל  שורות   13 עד  (כ-7 
(חותם: ”לא ליודעים ח“ן, רועה צאן קדשים פה צינטו“); רבי עזריה 
חיים סנגויניטי ממודינה; רבי מתתיה הלוי מאקווי; רבי חנניה אלחנן 
חי כהן מפירנצי; רבי יעקב ישראל קרמי מריגייו; רבי שבתי אלחנן 

טריויש מטריאסט; ורבי פנחס אשכנזי מורצ‘לי. 
כ-4 עמ‘ כתובים (גליון נייר גדול מקופל). 40 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני 

רטיבות, סימני קיפול ומעט קרעים. 

פתיחה: $500

223. Letter of Lugo Congregation and 

Letters of Scholars of Italy, 1830 – 

Important Historical Document 

Letter by Lugo congregation to Ferrara congregation. 

Margins of letter contain eight letters by rabbis of Italy. 

[Italy], [1830]. 

Letter by Lugo congregation requesting assistance; the 

letter contains a detailed description of occurrences and 

hardships in the community, conquest of the city by the 

French followed by a number of pogroms against the 

Jews; coercion of the Jews into a ghetto after the retreat 

of the French, under the command of Pope Leo XII and 

additional decrees which resulted in the emigration of the 

wealthy residents, deterioration of the economic state and 

burden of the taxes imposed upon the Jewish community. 

The letter mentions Rabbi Sa’adia Gallico and Rabbi Eli 

Eliyahu Gallico – emissaries of the Lugo community 

who were appointed to collect funds from the congrega-

tions of Italy for the benefit of the Jews of Lugo. 

Scribe writing in Italian Rashi handwriting. Conclusion 

of letter contains several additional handwritten lines by 

Rabbi of Lugo – Rabbi Yosef Tzemach Ovadia Pano, along 

with his signature, as well as stamps of the congregation. 

Continuation of leaf contains lengthy letter in the hand-

writing, signature and wax stamp of Rabbi Yissaschar 

Regayev, rabbi and Halachic authority in Ferrara, which 

authorizes that which is written in the letter of the 

Lugo congregation and appeals to the generous public 

to come to its assistance. Throughout the letter he also 

mentions the poor state of the Ferrara congregation. 

Following this letter, seven Italian scholars during 

that period, consecutively added letters of authoriza-

tion and recommendation in their handwriting and 

signature upon this sheet of paper (approx. 7 to 13 lines 

each letter). The writers: Rabbi Chananel Nepi of Cento 

(signs: “Lo LeYodim Chen”); Rabbi Azaria Chaim 

Sangauniti of Modena; Rabbi Matitya HaLevi of Acqui; 

Rabbi Chanania Elchanan Chai Cohen of Firenze; Rabbi 

Ya’akov Yisrael Karmi; Rabbi Shabtai Elchanan Trivish of 

Trieste; and Rabbi Pinchas Ashkenazi of Vercelli. 
Approx. 4 written pages (large folded sheet of paper). 

40cm. Good condition, stains, mildew marks, folding 

marks and few tears. 

Opening Price: $500
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225. שיר-חידה לחתונה –טריסטה, 1825

מרדכי...  רפאל  והנעלה...  היקר  הבחור  מודפס, ”בחתנת  שיר-חידה 
מורפורגו י“ץ עם רעיתו הכלה... בת הגביר כמ“ר יצחק שלום“, מאת 

חיי“ט[רבי יעקב יוסף חי] טיוולי. טריסטה, [תקפ“ה 1825 בערך].
שיר בן תשעה בתים. במרכז העמוד איור ”צורת החידה“: חייל נושא 
רובה ומולו אריה, וכתובת ”וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא 

שמו“.
39 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, קמטים ובלאי.

שבספריית  העותק  פי  על  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  נרשם 
ואלמדונה.

פתיחה: $500

224. Letter of Recommendation by Rabbis 

of Italy For Benefit of Lugo Congregation 

– Historical Document 

Manuscript, letter of recommendation by rabbis of 

congregations of Livorno, Alessandria and Acqui, for 

benefit of congregation of Lugo. [1830]. 

Letter of recommendation written in Livorno for the 

benefit of emissaries of the Lugo congregation which 

encountered great difficulties (see previous item). 

“… imploring cry of our brethren moaning and groan-

ing in the city of Lugo… its merchants have left them 

destitute with great distress… the unfortunate Jews are 

hungry and thirsty…”.

Signed: The Ga’on Rabbi Yehoshua Lioni and the Ga’on 

Rabbi David Mo’ati [among scholars of Algeria, moved 

to Livorno towards the end of his lifetime. Passed away 

in approximately 1830. See attached material], and 

scribe of Livorno congregation. 

Margins of leaf and reverse side of leaf contain letter of 

recommendation to both emissaries, signed by Rabbi 

Matitya HaLevi Av Beit Din of Alessandria, followed by 

a letter of recommendation in the handwriting and sig-

nature of Rabbi “Shlomo Yehuda son of Rabbi Yechiel 

Pu’ah” in the city of Acqui. 
[2] pages. 35.5cm. Good condition, stains, smearing of ink. 

Folding marks. 

Opening Price: $300

225. Poem-Riddle for Wedding – Trieste, 

1825 

Printed poem-riddle, “Wedding of dear exalted groom… 

Raphael Mordechai… Morforgvich and bride… daugh-

ter of philanthropist Rabbi Yitzchak Shalom”, by Rabbi 

Ya’akov Yosef Chai Tivoli. Trieste, [c. 1825]. 

Poem of nine stanzas. Center of page contains illustra-

tion of riddle: Soldier bearing a rifle and faced by a lion, 

with caption “VeKol Asher Yikra Lo Ha’adam Nefesh 

Chaya Hu Shmo”. 
39cm. Fair condition. Stains, creases and wear. 

Listed in Bibliography Institute CD according to 

Valmadonna Library copy. 

Opening Price: $500
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227. שמחת מצוה על חנוך הבית – פירנצה, 1793

שמחת מצוה על חנוך הבית – בית הכנסת איטליאנו בפירניצי. מאת 
רבי דניאל טירני. פירנצה, [תקנ“ג] 1793. 

אופרה בשתי מערכות, שכתב רבה המפורסם של פירנצי הגאון רבי 
דניאל טירני (ת“ק-תקע“ד, אוצר הרבנים 5251), בעל ”עיקרי הד“ט“, 
על  מחבר ”המוסיקא  בעירו.  לאיטליאנים  הכנסת  בית  חנוכת  לרגל 

דברי השירה הזאת... הוא... ר‘ מיכאל בולאפי“.
נדפס בהידור על נייר עבה ואותיות בשני צבעים (שחור ואדום).

יד דף. 20 ס“מ. מצב טוב-מאד. כריכת קרטון מוכתמת. העברת קו למחיקת 
מילה בשני מקומות.

פתיחה: $300

226. תקנות ”צרכי ציבור“ – פירנצה, 1778 

פירנצה,  הקהילה.  מסי  בעניין  תקנות   –  ”Legge Del צבור  ”צרכי 
[תקל“ח] 1778. איטלקית ועברית.

בשער ובפנים נזכר ”מעלת הרב הכולל הדיין המצויין החכם השלם 
ירושלים...“,  הקדש  עיר  ופקיד  שליח  נר“ו  בורלא  יעקב  כמוהר“ר 

שהסכים על התקנות.
15 עמ‘. 23 ס“מ, שוליים רחבים במיוחד. מצב טוב-מאד. 

פתיחה: $300

227. Simchat Mitzvah Al Chinuch HaBayit 

– Firenze, 1793 

Simchat Mitzvah Al Chinush HaBayit – Italiano 

Synagogue in Firenze. By Rabbi Daniel Terani. Firenze, 

1793. 

Two-series opera written by the famous rabbi of Firenze 

the Ga’on Rabbi Daniel Terani (1740-1814, Otzar 

HaRabbanim 5251), author of Ikarei Hadat, in honor of 

dedication of the Italian synagogue in his city. Author of 

“Musica Al Divrei Hashira Hazot… Rabbi Michael Bolaffi”. 

Elegantly printed upon thick paper with two-colored 

letters (black and red).
14 leaves. 20cm. Very good condition. Stained cardboard 

binding. Word crossed out with line in two places. 

Opening Price: $300

226. Tzorchei Tzibbur Regulations – 

Firenze, 1778

“Tzorchei Tzibbur – Legge Del” – Regulations pertain-

ing to community taxes. Firenze, 1778. Italian and 

Hebrew. 

“Virtue of the wholesome rabbi, excellent scholar and 

Dayan Rabbi Ya’akov Borla, emissary and clerk in the 

Holy City of Jerusalem…”, who approved the regula-

tions, mentioned in title page and in content. 
15 pages. 23cm., especially wide margins. Very good 

condition. 

Opening Price: $300226
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228. סמיכת רבי חננאל ניפי לאחיינו וחתנו רבי אברהם 

מיכאל קארפניטי
דודו  מאת  קארפניטי.  מיכאל  אברהם  לרבי  קלף,  על  סמיכה  כתב 

וחותנו רבי חננאל ניפי. צינטו (איטליה), [תקצ“ו? 1836?]. 
”... מעלת החבר אברהם מיכאל קארפניטי אשר מנעוריו ועד עתה 
לימוד....  אל  מלימוד  ישיבה  אל  מישיבה  חיל  אל  מחיל  הלך  סבב 
אותו  והרגלתי  עמי...  ולמד  שנה  עשרים  זה  מדרשי  בבית  וישב 
הוא  כי  יען  דיין,  ולא  עד  נעשה  לא  שקרוב  ואע“פ  וללמד...  ללמוד 
נכדי וחתני, מכל מקום לא יכולתי להתעלם להראות לכל בני ישראל 

שהוא ראוי והגון להורות ולדון... ”. 
חתימה בכתב יד רועד ומטושטש: ”... לא ליודעים ח“ן“ – חתימתו 
מחכמי  תקצ“ו),  טבת  (נפטר  ניפי  חננאל  רבי  הגאון  של  הידועה 
היה  מפורסם.  ודרשן  פוסק  פרארה),  (נפת  בצינטו  רב  איטליה, 
”זכר  חיבורו  בזכות  נודע  בפריז.  נפוליאון  של  ה“סנהדרין“  מחברי 
רבי  מאת  ישראל“  גדולי  ”תולדות  בספר  שנדפס  לברכה“  צדיקים 
אברהם  רבי  ירש  צינטו  ברבנות  מקומו  את  גירונדי.  שמואל  מרדכי 
(בסמיכה  בן-אחותו  גם  שהיה  וחתנו,  –תלמידו  קארפניטי  מיכאל 
גם  זה  בכינוי  לכנות  קדום  מנהג  לפי  אותו ”נכדי“ –  מכנה  שלפנינו 
אחיין). כפי הנראה, נכתבה הסמיכה על פי הוראתו של רבי חננאל 
ניפי, ויתכן כי החתימה הרועדת מעידה על כך שהדבר היה בזקנותו 

או סמוך לפטירתו. 
דף קלף. 18 ס“מ. מצב טוב, סימן קיפול. 

פתיחה: $250

228. Ordination by Rabbi Chananel Nepi to 

his Nephew and Son-In-Law Rabbi Avraham 

Michael Karpniti

Letter of ordination upon parchment, to Rabbi Avraham 

Michael Karpniti. By his uncle and father-in-law Rabbi 

Chananel Nepi. Cento (Italy), [1836?].

“… virtue of Avraham Michael Karpniti who has been 

so successful with his study from his youth… and he has 

studied in my Beit Midrash for twenty years and studied 

with me… and even though he is my grandson and son-

in-law I feel that it is necessary to inform everyone that 

he is fit and suitable to instruct and adjudicate…”. 

Signature in shaky and unclear handwriting: “… Lo 

LeYodim Chen” – Well known signature of the Ga’on 

Rabbi Chananel Nepi (passed away in Tevet 1836), 

among the scholars of Italy, rabbi in Cento, famous 

Halachic authority and preacher. Served as member of 

the “Sanhendrin” of Napoleon in Paris. Was known for 

his composition Zecher Tzadikim Livracha which was 

printed in the book Toldot Gedolei Yisrael by Rabbi 

Mordechai Shmuel Gerondi. His position in the Cento 

rabbinate was succeeded by Rabbi Avraham Michael 

Karpniti – his disciple and son-in-law, who was also son 

of his sister (in this ordination he refers to him as “my 

grandson” – according to an early custom of using this 

phrase for a nephew as well). Apparently, the ordina-

tion was written according to the instruction of Rabbi 

Chananel Nepi, and it is possible that the shaky signa-

ture indicates that this took place in his old age or close 

to the time of his demise. 
Parchment leaf. 18cm. Good condition, folding mark. 

Opening Price: $250

229. Manuscript – Keter Malchut – Cento, 

1859 

Manuscript, Sefer Keter Malchut. Cento (Italy), [1859]. 

Lengthy philosophical poem by Rabbi Shlomo ibn 

Gabirol. It was customary among Jewish congregations 

to read it on Yom Kippur. 

Fine manuscript in square vowelized letters. Contains 

cardboard binding ornamented with cutting and 

pasting craftsmanship. Spine of binding: “My book, 

Avraham Raphael Siroy, written on month of Elul 

1859 in city of Cento”. 
[25] leaves. 15cm. Good condition, few stains. Damaged 

binding. 

Opening Price: $400

229. כתב יד – כתר מלכות – צינטו, תרי“ט

כתב יד, ”ספר כתר מלכות“. צינטו (איטליה), תרי“ט [1859]. 
שיר פילוסופי ארוך מאת רבי שלמה אבן גבירול. בקהילות ישראל 

נהגו לקוראו ביום הכיפורים. 
קרטון  כריכת  עם  ומנוקדות.  מרובעות  באותיות  נאה  יד  כתב 
מעוטרת בעבודת יד של גזירה והדבקה. בגב הכריכה נכתב: ”ספר 
התרי“ט  שנת  אלול  לחדש  כתבתי  יצ“ו,  סירוי  רפאל  אברהם  שלי, 

בעיר צינטו“. 
[25] דף. 15 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $400
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230. כתב יד – תיקון נגד יצר הרע – צינטו, תרי“ט

כתב יד, תיקון נגד יצר הרע, ”כתבתי אני אברהם רפאל סירוי יצ“ו...”. 
צינטו (Cento, נפת פרארה), [תרי“ט 1859]. 

”ימצא  בספר  הובאה  רחמים,  שערי  (מספר  היצה“ר“  נגד  ”תפילה 
הכריכה  על  מצוייר.  שער  נוספות.  ותפילות  פאלאג‘י),  לר“ח  חיים“ 
ובתוכה  עין  בצורת  מסגרת  עם  אדומה,  בדיו  שער  איור  הקדמית 
קמיעות  האחורית הודבקו  הכריכה  בפנים  הרע“.  יצר  ”נגד  המילים 

קטנים, עם פסוקים, שמות קדושים ואיורים קבליים. 
[12] דף. 14 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכה פגומה. 

פתיחה: $300

231. בקשות לתוקע – כתב יד על קלף 

המאה  [איטליה,  קלף.  על  יד  כתב   – לתוקע“  ר“ה  ליום  ”בקשות 
ה-19?].

כתיבת סת“ם נאה, מנוקדת. 
תרבה  קדוש  נורא  ”אנא  שופר:  תקיעת  קודם  לבעל-תוקע  תפילות 
נוסח  [בשינויי   ” פניהם...  שמו  בניך  עולם  של  רבונו   ;” מחילתך... 
”קרע  אותיות  עם  ההוי“ה  שם  [שילוב  שט“ן  קר“ע  פסוקי  קלים]; 
”תקיעות  וסדרי   ,” המשפט...  אלוקי  מלפניך...  רצון  יהי  שטן“]; 

מיושב“ ו“תקיעות מעומד“. 
דף קלף. 42 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, מספר קרעים. סימני קיפול וקמטים. 

פתיחה: $300

230. Manuscript – Prayer For Protection 

Against Evil Inclination - Cento, 1859  

Manuscript, prayer for protection against evil inclina-

tion, “written by Avraham Raphael Siroy…”. Cento 

(Italy), [1859]. 

“Prayer against evil inclination” (from the book Sha’arei 

Rachamim, cited in the book Yimtza Chaim by Rabbi 

Chaim Palagi), and additional prayers. Illustrated title 

page. Front binding contains title illustration in red ink, 

with eye-shaped frame with words “against evil incli-

nation” inside. Small talismans, verses, Holy Names 

and Kabbalistic illustrations glued upon inside of 

back binding. 
[12] leaves. 14cm. Good condition, stains. Damaged 

binding. 

Opening Price: $300
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231. Prayers For Blower of Shofar – 

Manuscript Upon Parchment 

“Rosh HaShana Prayers for blower of Shofar” – 

Manuscript upon parchment. [Italy, 19th century?]. 

Fine vowelized scribe writing. 

Prayers for Shofar blower preceding Shofar blowing: 

“Please awe-inspiring and holy G-D, increase forgive-

ness…; Master of the Universe, your children…” [with 

slight version variations]; Kra Satan verses [integration 

of name of G-D’s being with letters “Kra Satan”; Yehi 

Ratzon Milfanecha Elokei HaMishpat…”, and order of 

“Tekiyot Meyushav” and Tekiyot Me’umad”.
Parchment leaf. 42cm. Fair condition, stains, several tears. 

Folding marks and creases. 

Opening Price: $300

232. אוסף כתבי יד – תפילות ופיוטים – איטליה

סופר  בכתיבת  חלקם  יד,  בכתב  ודפים  קונטרסים  של  מגוון  אוסף 
נאה. קמיעות, תפילות ופיוטים. [איטליה]. 

שמות  שמות,  צירופי  קלף.  על  יד  כתב  לשמירה.  קמיע   • ביניהם: 
מלאכים ואיור קבלי. • קמיע. כתב יד על נייר. • תפילה לערב ראש 
ברכיה  יצחק  כמהר“ר  ורבינו  מורינו  חברה  התפלה  ”זאת  חודש, 
התק“ע“.  צינטו...  בק“ק  החל“מ  הצעיר  אני  אותה  ותקנתי  מפאנו... 
• ”סדר ליל שביעי של פסח“, כתב יד נאה כרוך בכריכה. • ”קינה 
לומר קודם איכה בלילה“ (”על חרבן עיר קדש לקונן כל פה ינעם...“) 
• ”סדר ערבי ר“ח שאין בהם תחנה“. • קונטרס ”פזמונים“ לזמנים 
שונים. • ”קינה לי“ז בתמוז עד ט“ב“ (”ארים בקול בכיה...“) • ”תפלה 
נאה וחשובה לאומרה בכל יום“, עם חתימת הסופר בקולופון: ”רפאל 
בכ“ר קוניליאנו יצ“ו“ • שיר לפתיחת הארון (”אפתח שיר בשפתי...“) 

• תפילה להוצאת מת מקברו; ועוד.
 • משפט)  וחושן  העזר  אבן  (על  הלכתי  מחיבור  קטע   • מצורפים: 
שני“  ”כוזרי  בספר  בהם  נדרשת  שהתורה  המדות  מביאור  העתקה 

לרבי דוד ניטו (חסרה בתחילתה).
18 פריטים. עשרות דפים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

232. Collection of Manuscripts – Prayers 

and Piyutim – Italy

A varied collection of handwritten pamphlets and 

leaves, some in handsome scribal writing. Kami’ot, 

prayers and piyutim. [Italy]. 

For complete list, see Hebrew description. 
18 items. Dozens of leaves. Varied size and condition.

Opening Price: $400

233. Manuscript on Laws of Yoreh De’ah 

– Italy 

Manuscript, “laws of prohibited food in Yoreh 

De’ah…”. [Italy, 19th century]. 

Italian writing. Halchic composition on the Shulchan 

Aruch (Yoreh De’ah, Simanim 66-71), by anonymous 

writer. 
[40] written pages. 13.5cm. Good condition. Damaged 

cardboard binding. 

Opening Price: $200

233. כתב יד בהלכות יורה דעה – איטליה

כתב יד, ”דיני איסור אכילה בי“ד [=ביורה דעה]... מבצ“ר במדב“ר“. 
[איטליה, המאה ה-19]. 

כתיבה איטלקית. חיבור הלכתי על סדר השולחן ערוך (יורה דעה, 
סימנים סו-עא), מכותב לא ידוע.

[40] עמ‘ כתובים. 13.5 ס“מ. מצב טוב. כריכת קרטון פגומה. 

פתיחה: $200
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234. כתב-יד – פיוט – איטליה, 1842

כתב-יד, פיוט. [איטליה], ”שנת ומתוקי“ם מדבש ונפת צופים“ [תר“ב 
.[1842

כתיבה איטלקית נאה, על נייר עבה. פיוט בן 22 בתים, על סדר א“ב 
[פותח: אל נא אזון שיר וניחוחי]. בראש הדף פתיחה מליצית ארוכה 
[”אשר עין ראתה כל אלה ...אזכרה נגינתי בליל שמחת גילי כי הספר 

התורה הזה בא בצל קורתי ומצא כדי מנוחתו...“].
בשולי הדף נרשם ”למי שיח“ בהדגשת האותיות ”מי“ – כפי הנראה 

רמז למחבר הפיוט. 
דף, 45 ס“מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול, מעט קרעים.

פתיחה: $300

234. Manuscript – Poem – Italy, 1842

Manuscript, poem. [Italy], [1842]. 

Fine Italian writing upon thick paper. 22 stanza poem 

in alphabetical order. Beginning of leaf contains lengthy 

poetic introduction. 

Margins of leaf, “LeMi Si’ach” with letters “Mi” empha-

sized – apparently indicates composer of poem.
Leaf, 45cm. Good condition. Stains, folding marks, some 

tears. 

Opening Price: $300

235. דרשה לבר מצווה - איטליה

מורטירה“. [איטליה,  לוי  יצחק  הלוי...  מאת ”הנער  דרשה.  כתב-יד, 
המאה ה-19?].

קונטרס דרשה באיטלקית [לבר מצווה?] עם שילוב פסוקים ומדרשי 
חז“ל בעברית [מנוקדת], בתוספת מספר הקדמות וסיום בעברית. 

”ברשותך קדוש ישראל וברשות תורתך ובראשות מעלת נושאי דגל 
סבוראי... חברים מקשיבים, וברשות מעלת מורי ורבי  התורה רבנן 
ומנהיגי  פרנסי  מעלת  וברשות  אבי  אדוני  ברשות  ומיודעי...  אלופי 
חברת תלמוד תורה יר“ה וברשות כל הקהל הקדוש הזה... שמעו נא 

קול הנער הלוי...“.
הנער  שם  כנראה  מורטרה“,  לוי  יצחק  ”אני  נרשם:  הקונטרס  בסוף 

שנשא את הדרשה.
[28] עמ‘ כתובים. מצב טוב, כתמים רבים ובלאי. כריכה פגומה.

פתיחה: $250

235. Bar Mitzvah Homily – Italy 

Manuscript, homily. By “the youth HaLevi… Yitzchak 

Levi Morteira”. [Italy, 19th century?]. 

Pamphlet containing homily in Italian [for Bar 

Mitzvah?] with integration of verses and Midrashim 

of the Sages in Hebrew [vowelized], including several 

introductions and conclusion in Hebrew.

Listed at end of pamphlet: “I, Yitzchak Levi Morteira”, 

apparently name of youngster who delivered the homily.
[28] written pages. Good condition, many stains and wear. 

Damaged binding. 

Opening Price: $250

236. כתב יד – על אגדות חז“ל – איטליה, המאה ה-19

כתב יד. [איטליה, המאה ה-19?]. 
נכתב על ידי כמה כותבים, מכיל פירושים על אגדות חז“ל בתלמוד 
והעתקות קטעי גמרא, עם רישומים ”שייך לבית יהודה פ“ג דעירו־
בין... ”, ”שייך למאמר ג‘... ” וכדומה [כפי הנראה אלו הפניות לספר 

”עין יעקב“ (או בשמו האחר ”עין ישראל“) לרבי יעקב חביב]. 
רישום בעלות: ”מע‘ החכם מורה צדק רועה צאן של פירארא כמהר“ר 
עם  באיטלקית  ארוך  רישום  אכי“ר“.  לעד  יאיר  נר“ו  ריגייו  יששכר 

תאריך עברי 5542 [תקמ“ב 1782]. 
כ-22 עמ‘ כתובים. 19 ס“מ. מצב בינוני, כתמים קרעים ובלאי. 

פתיחה: $200
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236. Manuscript – On Aggadot Chazal – 

Italy, 19th Century 

Manuscript. [Italy, 19th century?]. 

Written by several authors; contains commentaries on 

Aggadot Chazal in the Talmud and copies of passages of 

the Gemara, with notations “belongs to Beit Yehuda… 

chapter 3 of Eiruvin…”, “belongs to article 3…” etc. 

[Apparently, these are references to the book Ein 

Ya’akov (also known as Ein Yisrael) by Rabbi Ya’akov 

Chaviv]. 

Ownership notation: “Wise Halachic authority of 

Ferrara Rabbi Yissaschar Rigio”. Lengthy notation in 

Italian with Hebrew date 5542 [1782]. 
Approx. 22 written pages. 19cm. Fair condition, stains, 

wear and tear. 

Opening Price: $200

237. כתב יד – סדר תיקון השולחן – איטליה

כתב יד, סדר תיקון השלחן לכל יום. [איטליה, המאה ה-19]. 
כך  ואחר  יצר  אשר  ויברך  ידיו  ויטול  הסעודה  קודם  נקביו  ”יבדוק 
הבעל תשובה אומר הוידוי כמו שכתוב בדף א‘ בשברון לב ומזכיר 

חטאיו שעשה... ”. 
המשנה  מהמקרא,  לימוד  קטעי  עבה.  נייר  על  מנוקד  סת“ם  כתב 
והתלמוד, הנאמרים קודם נטילת הידים ולפני ברכת המזון. בתוספת 
יום,  של  שיר   ,” סתימא...  קדם  מן  רעוא  ”יהא  קבלית:  תפילה 
”למנצח“. מסודר לפי ימות השבוע. עם ברכות הנהנין וברכת המזון. 
[1], א-ז, יב-כו (חסרים דפים ח-יא [בברכת המזון], וחסר בסופו [בתחילת 
קשים  כתמים  גסים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס“מ.   5  .21 השבת]).  יום  סדר 

(כנראה משימוש יום יומי על שולחן האוכל). רישומי בעלות. 

פתיחה: $200

237. Manuscript – Seder Tikun HaShulchan 

– Italy 

Manuscript, Seder Tikun HaShulchan for each day. 

[Italy, 19th century]. 

“… prior to mealtime, and will wash his hands and 

recite blessing of Asher Yatzar and then will say Viduy 

[confession] with heartbreak as written on leaf 1 and 

mention his sins…”. 

Vowelized scribe writing upon thick paper. Passages of 

study from the Torah, Mishnah and Talmud, recited 

prior to ritual washing of hands and Birkat HaMazon 

[grace after meals]. Includes Kabbalistic prayer: 

“Yeheh Rava Min Kadam Stima…”, Shir Shel Yom, 

Lamnatze’ach. Arranged according to the weekdays. 

Includes Birkot HaNehenin and Birkat HaMazon. 
[1], 1-7, 12-26 (missing leaves 8-11 [of Birkat HaMazon], 

and missing from end [at beginning of Shabbat prayers]). 

21.5cm. Fair condition. Coarse tears, severe stains (appar-

ently from daily use at table). Ownership notations. 

Opening Price: $200

238. כתב יד - פסק הלכה - איטליה, שנות הת“ק

בערך  תקס“ח  [איטליה,  אישות.  בענייני  ארוך  הלכה  פסק  יד,  כתב 
 .[c.1808

קונטרס ארוך מאחד מרבני איטליה. מכיל תשובה ארוכה בפולמוס 
הדברים  בראשית   .(1808) תקס“ח  משנת  אישות  בענייני  הלכתי 
מוזכרים ”מע‘[לת] החכם דוד נר“ו“ ו“הכהן הגדול כמוהררי“ך נר“ו“ 
שנחלקו בפרשה, והכותב מספר: ”וה“ה כמוהררי“ך נר“ו נתן לי רשות 
לעיין בדבר עד מקום שידי יד כהה מגעת ולהרצות הדברים לפני כסא 
מלכותו... הנני לעשות דבר המלך כתלמיד הדן לפניו...”. המוהררי“ך 
(תפ“ג-תקע“א),  הכהן  ישמעאל  רבי  הגאון  הנראה  ככל  הוא  הנזכר 

מגדולי חכמי איטליה, אב“ד מודינה, מחבר שו“ת זרע אמת. 
[13] עמ‘ כתובים. 11 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $300
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239. כתב יד – מפתח לספר כלי יקר – רבי שמשון כהן מודון

שלמה  אפרים  [לרבי  התורה  על  יקר“  ”כלי  לספר  מפתח  יד  כתב 
מלונטשטיץ], מאת רבי שמשון כהן מודון. [מנטובה], תפ“ה [1725]. 
בקולופון: ”תהלת  שס“ח.  פראג  דפוס  לפי  ממופתח  נושאים  קיצור 
ה‘ ידבר פי שהחייני וזכני להשלים... ביום ו‘ י“ח תמוז התפ“ה. איש 
והדר  הוד  ”בראותי  כי  בהקדמתו  הכותב  מודון“.  כהן  שמשון  צעיר 
אור יקרות בפירושיו וחדושיו, אמרתי לעשות לקופה אזנים להכין 

אותה לעזר ולהועיל... ”. 
מחכמי  (תל“ט-תפ“ז),  מודון  הכהן  שמשון  יעקב  בן  שמשון  רבי 
(מנטובה,  מוסר“  ”קול  מחבר  בריאל.  יהודה  רבי  תלמיד  מנטובה, 
תפ“ה) וחיבורים נוספים. לפנינו חיבור שלם שכתב סמוך לפטירתו 

ולא הספיק להדפיסו. 
[37] עמ‘ כתובים. 29 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $300

240. פנקס יזכור – איטליה

לנפ־ השכבה  תפילות  נוסח  עם  הכיפורים,  ליום  יזכור  פנקס  כת“י, 
למנוחת  הזאת,  הכנסת  בית  לצרכי  כסף  בעדם  הובא  ”אשר  טרים 

נפשם“. איטליה, [המאה ה-19?].
(כהן- אופיינים  איטלקיים  שמות  המוזכרים,  הנפטרים  שמות  בין 
ארא, גוואסטאלא, סיניגאליא, קאנטוני, בולונייזי, אורבינו, סנגוויטי, 

פינצי, רוויגי ועוד).
מחברת 4 דף ו-2 דפי פורזץ צבעוניים, מתוכם 2 עמ‘ כתובים. 23.5 ס“מ. 

מצב טוב.

פתיחה: $200

239. Manuscript – Index For Sefer Kli 

Yakar – Rabbi Shimshon Cohen Modon 

Manuscript, index for the book Kli Yakar on the Torah 

[by Rabbi Ephraim Shlomo of Luntshtitz], by Rabbi 

Shimshon Cohen Modon. [Mantua], [1725]. 

Indexed summary of topics according to 1608 Prague 

press. Colophon: “Praise G-D… who sustained me 

and… to complete… on Friday, 18th of Tamuz 1725. 

Young Shimshon Cohen Modon”. He writes in his 

preface: “Upon viewing his invaluable commentaries 

and Chiddushim, I decided to make it accessible to 

others to benefit from…”. 

Rabbi Shimshon son of Ya’akov Shimshon HaCohen 

Modon (1679-1727), among the scholars of Mantua, 

disciple of Rabbi Yehuda Brail. Author of Kol Musar 

(Mantua, 1725) as well as additional compositions. This 

is a complete composition which he authored just prior 

to his death and he did not live to see it printed. 
[37] written pages. 29cm. Good-fair condition, stains. 

Tears on margins. 

Opening Price: $300

240. Yizkor Notebook – Italy

Manuscript, yizkor notebook for Yom Kippur, with the 

prayers for the deceased “which money was given for 

them for the needs of this Beit HaKnesset, may their 

souls rest in peace”. Italy, [19th century?].

Amongst the names of the deceased, are typical Italian 

names. 
A notebook with 4 leaves and 2 color forzatz leaves, two 

pages have writing. 23.5cm. Good condition.

Opening Price: $200

238. Manuscript – Halachic Ruling – Italy, 

c. 19th Century 

Manuscript, lengthy Halachic ruling pertaining to 

marital relations. [Italy, c. 1808]. 

Lengthy pamphlet by one of the rabbis of Italy. Contains 

a lengthy response on a Halachic polemic regarding mar-

ital relations from the year 1808. At the beginning of the 

pamphlet the author mentions the “virtue of the scholar 

David” and “the Moharich” [initials] who disagreed 

regarding the issue, and he relates: “The Moharich 

[initials] granted me permission to study the matter 

to the best of my comprehension and to relate this 

before his majesty… “. The Moharich who is mentioned 

is apparently the Ga’on Rabbi Yishma’el HaCohen (1723-

1811), among the leading scholars of Italy, Av Beit Din of 

Medena, author of Zera Emet Responsa. 
[13] written pages. 11cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $300
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241. עין יעקב – ורונה 1650 – חתימת רבי יוסף יצחק גאליקו

לשונות  בתוספת  ”נדפס  שני.  חלק  יעקב)  (עין  ישראל  בית  ספר 
עתיק.  איטלקי  בכת“י  חתימה   .[1650 [ת“י  וירונה,  ז“ל“,  התוספות 
ורישומים  (קצוצה)  הגהה  יצ“ו“.  גליקו  יצחק  יוסף  שלי  הספר  ”זה 

שונים בלועזית. 
ב“ר יששכר גאליקו, מדייני ורבני מודינה בראשית  יצחק  רבי יוסף 
רבי  הוא  בנו  הרבה.  תלמידים  העמיד  ה-18),  (המאה  הת“ק  שנות 
רבי  של  דינו  בית  חבר  אפרים“,  ”שעשועי  בעל  גאליקו,  אפרים 

ישמעאל הכהן ממודינה].
מצב  ס“מ.   16.5 דף).   [1] רצה,  במקור:  בסופו,  דף   4 חסר  (עותק  דף  רצב 

בינוני, בלאי וכתמים, כריכת עור עתיקה מחודשת.

פתיחה: $200

241. Ein Ya’akov – Verona 1650 – Signature 

of Rabbi Yosef Yitzchak Galiko

Beit Yisrael (Ein Ya’akov) Vol. 2. “Printed with addi-

tion of the Tosfot versions”, Verona, [1650]. Signature 

in ancient Italian handwriting. “This book belongs to 

me Yosef Yitzchak Galiko”. Gloss (cutoff) and various 

inscriptions in foreign language.

Rabbi Yosef Yitchak son of Yissachar Galiko, a dayan 

and rabbi in Modena in the 18th century, taught many 

disciples. His son is Rabbi Efraim Galiko, author of 

Shashu’ei Efraim, member of the beit din of Rabbi 

Yishmael HaCohen of Modena.
292 leaves (copy missing 4 leaves at the end, originally: 

295, [1] leaf). 16.5cm. Fair condition, wear and stains, 

renewed antique leather binding.

Opening Price: $200

242. מחזור כמנהג בני איטליה – ונציה, 1742 – כריכה 

עתיקה עם עיטורי כסף
מחזור של כל השנה, כפי מנהג קהילות בני איטליה, חלק שני [ראש 
השנה ויום כיפור, סוכות ושמיני עצרת]. ונציה, [תק“ב 1742]. כרוך 
עם: ספר תפלת ישרים, פרק שירה ותפילות, מאת רבי יהודה אריה 

ממודינה. ונציה, [תקי“ד 1754].
חלק מנוסח השער נדפס בדיו אדומה. כרוך בכריכת עור עתיקה עם 

מסגרת ואבזמי כסף מעוטרים.
רישומי בעלות באיטלקית ובעברית משנת תקפ“ה - 1825.

רעד; יח דף. 16.5 ס“מ. מצב טוב. כתמים, סימני עש. נקב בשדרת הכריכה.

פתיחה: $1500

242. Italian Version Machzor – Venice, 1742 

– Ancient Binding with Silver Ornaments 

Yearly Machzor in version customary of Italian con-

gregations. Second section [Rosh HaShana and Yom 

Kippur, Sukkot and Shmini Atzeret]. Venice, [1742]. 

Bound together with: Sefer Tefilat Yesharim, Perek 

Shira U’Tefilot, by Rabbi Yehudah Aryeh of Modena. 

Venice, [1754]. 

Part of title page printed in red ink. Bound in ancient 

leather biding with frame and ornamented silver clasps. 

Ownership notations in Italian and Hebrew from 1825. 
274; 18 leaves. 16.5cm. Good condition. Stains, moth 

stains. Hole in spine of binding. 

Opening Price: $1500

243. סדר תפילת מנחה של ערב ראש חודש - ונציה, 1704

סדר תפלת מנחה של ערב ראש חדש ולחדש אלול, נדפס לבקשת 
חג“ח [=חברת גמילות חסדים]. דק“ק רוויגו. ונציה, [תס“ד 1704]. 

תפילות ופיוטים. שער מפואר. בדף ב רשימת שמות אנשי החברה. 
ח דף. 15 ס“מ. מצב בינוני, כתמים וסימני רטיבות. חיתוך דפים גס. כריכת 

קרטון פגומה. 

נדיר! בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה נרשם על פי צילום השער של 
העותק שבאוניברסיטת פאדובה. 

פתיחה: $500

243. Mincha Prayer for Erev Rosh Chodesh 

– Venice, 1704

Mincha prayer for Erev Rosh Chodesh and for month 

of Elul, printed by the request of Gemilut Chasadim 

Association. Rovigo. Venice [1704]. 

Prayers and poems. Magnificent title page. Leaf 2 con-

tains names of members of association. 
8 leaves. 15cm. Fair condition, stains and mildew marks. 

Coarse paper cut. Damaged cardboard binding. 

Rare! Bibliography Institute CD lists it according to 

photocopy of title page of copy of Padua University. 

Opening Price: $500
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245. זבחי כהן – עם לוחות איורים – ליוורנו, תקצ“ב

רבי  וניקור.  הריאה  בדיקת  שחיטה,  דיני  קיצור  כהן,  זבחי  ספר 
עברית   .[1832 [תקצ“ב  ליוורנו,  ליוורנו).  דק“ק  (שוחט  כהן  יצחק 

ואיטלקית.
הביבליוגרפיה  מפעל  (בתקליטור  מתקפלים  לוחות-ציור  שמונה 
איברי  של  אנטומיים  איורים  ובהם  לוחות!)  שבעה  רק  נרשמו 

הבהמה, סימני כשרות בעופות, ועוד.
64 עמ‘ + [8] לוחות הדפסים מתקפלים. 20 ס“מ (גודל מירבי של ההדפ־

סים: 37X31 ס“מ). מצב טוב, כתמים, מעט קרעים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

244. שו“ת הרמ“ז, ונציה תקכ“א

משה  רבי  המקובל  מהגאון  שו“ת  הרמ“ז,  ותשובות  שאלות  ספר 
זכות. ויניציאה, [תקכ“א 1761]. מהדורה ראשונה. הקדמה והסכמות 

בעברית ובלטינית.
הכריכה  בדפי  בלויה,  מקורית  כריכה  טוב,  מצב  ס“מ.   20.5 דף.  נח   ,[4]
כהונת   - קטורה  ”בני  השירים  מספר  דפוס  גליונות  דפי  נכרכו  (פורזץ) 

אברהם“ (ונציה תע“ט).

פתיחה: $200

245. Zivchei Cohen – With Illustration 

Plates – Livorno, 1832 

Sefer Zivchei Cohen, summary of laws of slaughter-

ing, examination of lung and gouging. Rabbi Yitzchak 

Cohen (slaughterer in Livorno). Livorno, [1832]. Hebrew 

and Italian. 

Eight folding illustration plates (Bibliography Institute 

CD lists only seven plates!), which contain anatomi-

cal illustrations of animal organs, signs of Kashrut in 

poultry, and more. 
64 pages + [8] folding illustration plates. 20cm. (Maximal 

size of plates: 37X31cm.) Good condition, stains, few tears. 

New binding. 

Opening Price: $300

244. Rabbi Moshe Zakut Responsa, Venice 

1761 

Responsa book by the Ga’on Kabbalist Rabbi Moshe 

Zakut. Venice, [1761]. First edition. Introduction and 

approbations in Hebrew and Latin.
[4], 58 leaves. 20.5cm. Good condition, original worn 

binding, bound with printed sheets of poetry book “Bnei 

Ktura – Kehunat Avraham” (Venice 1719). 

Opening Price: $200
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תמונות
Pictures

246. תמונת רבי שלמה הירשל (ברלין) - רבה של ק“ק 

אשכנזים בלונדון
תחריט: ”תמונת אדמ“ו החכם הכולל הגאון הגדול מה“ו שלמה, בן 
אדמ“ו הגאון הגדול מה“ו צבי זצ“ל. אב“ד דק“ק אשכנזים בלונדון 
צבי  וחכם  העשיל  מה“ו  הגאונים  היחוסי  שלשלת  יע“א.  והמדינה 

זצ“ל“. [לונדון, תקפ“ד 1824].
ולונדון,  (פולין)  פרענצלוי  אב“ד  הירשל-ברלין  שלמה  רבי  הגאון 
אב“ד  שאול  רבי  של  ובן-אחיו  ברלין  אב“ד  הירש  צבי  רבי  של  בנו 
האשכנזית  הקהילה  של  כרבה  אביו  מקום  על  כיהן  אמשטרדם. 
בלונדון ובמדינת אנגליה, משנת תקס“ב (1802) עד פטירתו בשנת 
שבישראל,  המיוחסות  למשפחות  נישאו  צאצאיו  כל  תר“ב (1842). 
ועברו לגור בפולין עפ“י הוראתו מטעם הכמוס שלא יגורו באנגליה 

(כלילת יופי, דף קלד-קלה).
22 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי בשוליים.

פתיחה: $150

246. Picture of Rabbi Solomon 

Hirschell (Berlin) – Rabbi of Ashkenazi 

Congregation of London

Etching: “Picture of the wholesome wise leader and 

mentor, Reverend Solomon, son of the great Rabbi Tzvi. 

Chief Rabbi of the German and Polish Jews in England. 

Lineage of Rabbi Heschel and the Chacam Tzvi” 

[London, 1824].

The Rev. Rabbi Solomon Hirschell-Berlin Av Beit Din 

of Prenzlau (Poland) and London, son of Rabbi Tzvi 

Hirsch Av Beit Din of Berlin and nephew of Rabbi Shaul 

Av Beit Din of Amsterdam. Succeeded his father as 

rabbi of Ashkenazi congregation of London, England 

from 1802 until his death in 1842. All of his descen-

dants married into families of utmost distinguished 

lineage and relocated to Poland in accordance with his 

concealed instruction that they not reside in England 

(Klilat Yofi, pp. 134-135). 
22cm. Good-fair condition, stains, wear on margins. 

Opening Price: $150

247. תמונת רבי עקיבא סופר בביקור הקיסר פרנץ יוזף - 

פרשבורג, 1913
הקיסר  בביקור  (תרל“ח-תש“כ),  סופר  עקיבא  רבי  הגאון  תמונת 

פרנץ יוזף בפרשבורג (ברטיסלבה) בשנת תרע“ג (1913).
עקיבא  ורבי  רעייתו,  לצד  במרכבתו  יושב  הקיסר  נראה  בתמונה 
הקהילה  בשם  לברכם  ניגש  פרשבורג,  העיר  כרב  אז  שכיהן  סופר, 

היהודית. המון מתקהל בצד הדרך.
9X14 ס“מ, מחולקת כגלויה. מצב טוב, בלאי קל.

פתיחה: $200

247. Photograph of Rabbi Akiva Sofer 

Visiting Kaiser Franz Joseph – Pressburg, 

1913

Photograph of Rabbi Akiva Sofer (1878-1960), visiting 

Kaiser Franz Joseph in Pressburg (Bratislava) in 1913. 

In the photograph, the Kaiser is sitting in his carriage 

next to his wife, and Rabbi Akiva Sofer who served at 

that time as Rabbi of Pressburg, approaches to greet 

them in the name of the Jewish community. Crowds of 

people crowd the sides of the road.
14X9cm, divided as a postcard. Good condition, minor wear. 

Opening Price: $200 246
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248. תמונת רבי פנחס שיק מקוברין

”תמונת הרב הגאון ר‘ פינחס בהגאון ר‘ אליהו שיק ז“ל – נפטר ביום 
כ“ב סיון שנת תרס“ג פה קאברין“. [קוברין, אחרי תרס“ג 1903].

אליהו  רבי  הגאון  בן  הרבנים 16966),  (אוצר  שיק  פנחס  רבי  הגאון 
אביו  פטירת  לאחר  הנודעים.  ליטא  מצדיקי  אליהו“.  ”עין  בעל  שיק 
אותו  למנות  דיסקין,  המהרי“ל  של  בעצתו  קוברין,  קהילת  החליטה 
לרב על מקום אביו, אך הוא סירב לכך בצניעותו המופלגת, ובמקום 
זאת שימש כמו“ץ הקהילה במשך כשלושים שנה עד פטירתו. דברי 
תורה בשמו מובאים לרוב בחיבורי אביו [ראה אודותיו חומר מצורף].

בינוני.  מצב  מקוברין).  צלם  חותמת  (עם  כגלויה  מחולקת  ס“מ,   15X8.5
שבר קיפול, קרעים בשוליים.

פתיחה: $150

249. תשלילי תמונות (נגטיב) של חתונת בת ה“מנחת 

אלעזר“ במונקאטש
שלשה תשלילי תמונות (נגטיב) מקוריים, מחתונת בתו היחידה של 
האדמו“ר בעל ”מנחת אלעזר“, במונקאטש, י“ז אדר תרצ“ג 15 במרץ 
1933. בתמונות נראה ה“מנחת אלעזר“ מגיע עם החתן בכרכרה מל־
כותית פתוחה. תמונת רחבת החופה המלכותית בתפארתה ותמונת 
תקריב של החופה. (למיטב ידיעתנו, תמונות אלו אינם ידועות כיום).

248. Photograph of Rabbi Pinchas Shick of 

Kobrin

“Photograph of the Ga’on Rabbi Pinchas son of the 

Ga’on Rabbi Eliyahu Shick – passed away on 22nd of 

Sivan 1903 in Kobrin”. 

The Ga’on Rabbi Pinchas Shick (Otzar HaRabbanim 

16966), son of the Ga’on Rabbi Eliyahu Shick author of 

Ein Eliyahu. Among well-known righteous individuals 

of Lithuania. Following the demise of his father, the 

Kobrin community, with the recommendation of the 

Maharil Diskin, decided to appoint him as rabbi in 

place of his father. However, with great humility he 

refused and instead served as Halachic authority of the 

congregation for approximately thirty years until his 

demise. Many Torah sayings in his name are presented 

in compositions of his father [for additional informa-

tion related to him see attached material]. 
15X8.5cm., divided as a postcard (with stamp of photog-

rapher from Kobrin). Fair condition. Tear on fold, tears 

on borders. 

Opening Price: $150

249. Negatives of the Wedding of the 

Minchat Eliezer’s Daughter in Munkatch

Three original negatives, of the wedding of the only 

daughter of the rebbe, author of Minchat Eliezer in 

Munkatch, March 15, 1933. In the photographs, the 

Minchat Eliezer is seen arriving with the bridegroom 

in an open royal carriage. A photograph of the square 

where the royal chupah took place in its glory and a 

close-up photograph of the chupah. (To our knowledge, 

these photographs are unknown today).

The bridegroom is Rabbi Baruch Yehoshua Yerachmiel 

Rabinowitz (1915-1998) son of Rebbi Nathan David of 

Pertziva (Poland) descendant of the Biala Rebbes. This 

wedding was documented in the newspapers as the 

largest Jewish wedding of those times. The borders were 

opened, and special train lines transported Jews from 

throughout Hungary to Munkatch. Dozens of media 

came to this historic wedding from all over the world. 

(See Encyclopedia L’Chasidut, Volume 3, 909-910 and 

attached material).
3 negatives, c.9X6cm. Good condition. 

Opening Price: $200

(תרע“ה-תשנ“ח),  רבינוביץ  ירחמיאל  יהושע  ברוך  רבי  הוא  החתן 
בן האדמו“ר רבי נתן דוד מפרציווא (פולין) מגזע אדמו“רי ביאלה. 
ביותר  הגדולה  היהודית  כחתונה  בעיתונות,  אז  תועדה  זו  חתונה 
הובילו  מיוחדים  רכבת  וקווי  נפתחו,  הגבולות  תקופה.  באותה 
זו  היסטורית  לחתונה  מונקאטש.  אל  הונגריה  קצוות  מכל  יהודים 
(ראה  העולם.  מרחבי  תקשורת  אנשי  של  רבות  עשרות  גם  הגיעו 

אנצי‘ לחסידות, ג‘ עמ‘ תתקט-תתקי ובחומר מצורף).
3 נגטיבים, כ-6X9 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

250. הכנסיה הגדולה השלישית – תצלום

תצלום שולחן הנשיאות של הכנסיה הגדולה השלישית של אגודת 
במרינבאד   (1937) תרצ“ז  אלול  י‘-י“ח  בימים  שהתקיימה  ישראל, 

(צ‘כוסלובקיה). 
בתצלום נראים האדמו“ר בעל ”אמרי אמת“ מגור והאדמו“ר מאלכ־
סנדר (יושבים יחד בשורה השניה), האדמו“ר מסדיגורה, רבי יהודה 

ליב צירלסון מקישינב, הרב רוזנהיים ועוד.
התאריך  עם  בגרמנית  שורות  מספר  השני  בצדו  כגלויה,  מחולק 

17.8.37 (י‘ אלול תרצ“ז), נשלח בדואר לד“ר אברהם שיף מברלין.
אגודת  של  גדולה  ”כנסיה  הכיתוב  עם  רשמית,  מעטפה  מצורפת 
התקיים  שבו  המלון  ותמונת  וצ‘כית,  גרמנית  בעברית,  ישראל“, 
מיוחדות  דואר  וחותמות  צכיים  בולים  עם  בדואר,  נשלחה  האירוע. 

של הכנסיה הגדולה השלישית. 
גודל תצלום: 9X14 ס“מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $150

248
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250. The Third Agudat Yisrael Convention 

– Photograph 

A photograph of the head table of the third Agudat 

Yisrael Convention that took place on the 10th-18th of 

Elul, 1937 in Marienbad (Czechoslovakia). 

The Gur Rebbe, the Imrei Emet and the Rebbe of 

Alexander are seen in the photograph (sitting together 

in the second row), the Rebbe of Sadigura, Rabbi Yehuda 

Leib Tzirlson of Kishinev, Rabbi Rosenheim etc. 

Divided like a postcard, on reverse side are several rows 

in German with the date Aug. 17, 1937 (10th of Elul 

1937), sent by post to Dr. Avraham Schiff of Berlin.

Enclosed is an official envelope, with the inscription 

Agudat Yisrael Convention in Hebrew, German and 

Czech, and a picture of the hotel where the event took 

place. Sent by post, with Czech postage stamps and 

special stamps of the Third Agudat Yisrael Convention. 
Size of photograph: 14X9cm. General good condition.

Opening Price: $150

251. תמונה מהלווית רבי מאיר שפירא מלובלין

תמונה מהלווית מחולל ”הדף היומי“ הגאון רבי מאיר שפירא אב“ד 
לובלין וראש ישיבת ”חכמי לובלין“. לובלין, חשון תרצ“ד (אוקטובר 
1933). מודפס על גלויה מחולקת עם חותמת הצלם מהעיר לובלין 
זצ“ל  פיעטרקאב  מלובלין  שפירא  מאיר  ר‘  ”הרב  בכת“י:  ורישום 
עם  מיטת  הוצאת  תמונת  היא  ”זאת  אחר:  בכת“י  רישום  תנצב“ה“. 

ארון הקדש של רבינו הגאוה“ק זצל“ה מאולם הישיבה הקדושה“.
 8X13.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים ופגיעות קלות.

פתיחה: $150

251. Photograph of the Funeral of Rabbi 

Meir Shapira of Lublin

A photograph of the funeral of the founder of Daf 

HaYomi, Rabbi Meir Shapira Rabbi of Lublin and Head 

of Chachmei Lublin Yeshiva. Lublin, October 1933. 

Printed on a divided postcard with the photographer’s 

stamp from the city of Lublin and handwritten in-

scription: “Rabbi Meir Shapira of Lublin Pietrekov”. 

Inscription in a different handwriting: “This is a photo-

graph of the removal of the bed with the Holy Ark of 

our Rabbi from the hall of the holy yeshiva”.
13.5X3cm. Good condition, stains and minor damage.

Opening Price: $150

252. תמונת ה“אהבת ישראל“ מויזניץ

”צורת הגה“ק וכו‘ מרן מוויזשניץ זצוק“ל“ – ציור בהדפסה ליטוגר־
פית, נדפס סמוך לפטירתו. 

גר“ורד  שטיינבערגער  הכהן  אלי‘  הק‘  ידי  ”מעשה  הציור:  בשולי 
[גרוסווארדיין] יצ“ו, תרצ“ז [1937] לפ“ק“.

אנצי‘   ;49-53 עמ  ב‘,  גליציה  אנצי‘  (תר“ך-תרצ“ו.  הגר  ישראל  רבי 
לחסידות ב‘, עמ‘ תקלח-תקמא). מגדולי האדמו“רים בדורו. אדמו“ר 
הגדולה  לחסידות  וויזניץ  הפכה  בתקופתו  תרנ“ג.  משנת  בוויזניץ 

בהונגריה מרמרוש וגליציה. נודע על שם ספרו ה“אהבת ישראל“. 
מחוץ  נבדק  [לא  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.  במסגרת. 35  נתון  מודפס,  ציור 

למסגרת].

פתיחה: $400

252. Picture of The Ahavat Yisrael of 

Vizhnitz 

“Image of Rabbi of Vizhnitz” – Illustration of litho-

graphic printing, printed around time of his death.

Margins of illustration: “By Eliyahu HaCohen 

Steinberger Grosswardein, 1937”.

Rabbi Yisrael Hager (1860-1781), among great geniuses 

of his generation. Served as Rebbe of Vizhnitz from 

1893. During his leadership Vizhnitz became the larg-

est Hassidism in Hungary, Marmarosh and Galicia. 

Known for his book Ahavat Yisrael.
Printed illustration, framed. 35cm. Good condition, stains 

[not examined outside of frame]. 

Opening Price: $400
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254. תמונת רבי יעקב קאפל רייך

”תמונת אדוננו מורנו ורבנו הרב הגאון ציס“ע מפורסם בכל תפוצות 
ישראל... מוהר“ר יעקב ראפל רייך זצ“ל מבודאפעסט“.

הגאון רבי יעקב קאפל רייך (תקצ“ח-תרפ“ט, אוצר הרבנים 10321), 
היהדות  וממנהיגי  הונגריה  רבני  מגדולי  סופר“,  ה“כתב  תלמיד 
האורטודקסית. החל לכהן ברבנות משנת תרי“ט. משנת תר“ן אב“ד 
בודאפסט. שימש גם כציר בסנאט העליון של הממלכה האוסטרו-

הונגרית ובתפקיד ”יועץ המלך“ פרנץ יוזף.
תמונה מודפסת, 35 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמי רטיבות.

פתיחה: $200

255. שתי תמונות חזון איש

בישיבת  תלמידים  בחינת  בעת  דסלר,  והרב  איש“  ה“חזון  תמונת   •
עם  מחולקת  גלויה  על  מקורית  (תמונה  השרון.  ברמת  ”השרון“ 

חותמת הישיבה). • תמונת ה“חזון איש“ ורבי יחזקאל סרנא.
2 תמונות, גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $200

253. צוואת ותמונת רבי אלעזר לעוו – ווייטצען, תרע“ט

דף מודפס – ”צוואת ותמונת רבינו הגדול הקדוש והטהור... מרן ר‘ 
אלעזר לעוו זצוק“ל האבד“ק אוהעל ואונגוואר...“. ווייטצען (ואץ), 
נוסח  נדפס  ובצדדים  במרכז,  מודפס  דיוקנו  בערך].  [תרע“ט 1919 

צוואתו. 
הגאון רבי אלעזר לעוו (תקצ“ט-תרע“ח) בעל ”פקודת אלעזר“, בנו 
של רבי ירמיהו לעוו אב“ד אוהל בעל ”דברי ירמיהו“. מגדולי הרבנים 
משנת  אוהל  ברבנות  כיהן  הצפונית.  בהונגריה  האורתודוקסיים 

תרל“ד. בשנת תרמ“ח התקבל לרבנות אונגוואר.
[לא  קיפול  וסימני  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.  במסגרת. 46  נתון  מודפס,  דף 

נבדק מחוץ למסגרת]. 

פתיחה: $250

254. Picture of Rabbi Ya’akov Koppel Reich 

“Picture of our esteemed leader and rabbi, the famous 

righteous genius throughout the entire Diaspora… 

Rabbi Ya’akov Koppel Reich of Budapest”. 

The Ga’on Rabbi Ya’akov Koppel Reich (1838-1929, Otzar 

HaRabbanim 10321), disciple of the Ktav Sofer, among 

the greatest rabbis of Hungary and among the leaders of 

Orthodox Jewry. Began serving in the rabbinate in 1859. 

From 1890 was Av Beit Din of Budapest. Also served 

as representative in the Senate of the Austro-Hungarian 

kingdom and as adviser to King Franz Joseph. 
Printed picture, 35cm. Good-fair condition, mildew stains. 

Opening Price: $200

255. Two Photographs of The Chazon Ish 

• Photograph of the Chazon Ish and Rabbi Dessler, 

while administering an exam to students of the Sharon 

Yeshiva in Ramat HaSharon. (Original photograph upon 

divided postcard with stamp of Yeshiva). • Photograph 

of the Chazon Ish and Rabbi Yechezkel Sarna. 
2 photographs, varying sizes, good condition. 

Opening Price: $200

253. Will and Picture of Rabbi Elazar Lev 

– Vietzen, 1919 

Printed leaf – “Will and picture of the great and holy 

rabbi… Rabbi Elazar Lev Av Beit Din of Ohel and 

Ungvar…”. Vietzen, [c.1919]. His portrait is printed in 

center with version of his will printed on sides. 

The Ga’on Rabbi Elazar Lev (1839-1918) author of 

Pekudat Elazar, son of Rabbi Yirmiyahu Lev Av Beit 

Din of Ohel, author of Divrei Yirmiyahu. Among lead-

ing Orthodox rabbis of Northern Hungary. Served in 

the rabbinate of Ohel from 1874. In 1788 was appointed 

to the rabbinate of Ungvar. 
Printed leaf, framed. 46cm. Good condition, stains and 

folding marks [not examined outside of frame]. 

Opening Price: $250
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256. שתי תמונות מהלווית הסבא מסלבודקה

מסלבודקה“,  ”הסבא  פינקל  צבי  נתן  רבי  מהלווית  תמונות  שתי 
הישיבה ”כנסת  ומתלמידי  ירושלים  מאנשי  דמויות  בתמונה  נראים 

ישראל“ בחברון. שבט תרפ“ז 1927.
2 תמונות, 9X14 ס“מ, על גלויות מחולקות.מצב טוב.

פתיחה: $200

256. Two Photographs of Funeral of Alter 

of Slobodka 

Two photographs of funeral of Rabbi Natan Tzvi Finkel 

“Alter of Slobodka”. Photographs depict two images 

of Jerusalem figures and students of Knesset Yisrael 

Yeshiva in Hebron. Shvat 1927.
2 photographs, 14X9cm., upon divided postcards. Good 

condition. 

Opening Price: $200

257. Two Photographs of Rebbe of Satmar

Two photographs of Rebbe Rabbi Yo’el Teitelbaum Av 

Beit Din of Satmar, strolling in the street accompanied 

by an entourage of Hassidim. 
2 photographs, 14.5X10.5cm., upon divided postcards. 

Good condition. 

Opening Price: $200

257. שתי תמונות האדמו“ר מסאטמר

הולך  סאטמר,  אב“ד  טייטלבוים  יואל  רבי  מהאדמו“ר  תמונות  שתי 
ברחוב עם פמליית חסידים. 

2 תמונות, 10.5X14.5 ס“מ. על גלויות מחולקות. מצב טוב.

פתיחה: $200

258. Collection of Passport Pictures – 

Rabbis and Heads of Yeshivot

Collection of various photographs of rabbis and heads 

of yeshivot, from c. 1950.

Photographs: Rabbi Yosef Kahaneman the Rabbi of 

Ponevezh, Rabbi Hillel Witkind Head of the Navaredok 

Yeshiva; Rabbi Mordechai Shulman Head of Slobodka 

Yeshiva; Rabbi Shmuel Rozovsky, Rabbi Twersky etc.
9 photographs, varied size and condition, most were used for 

official documents and some are have traces of official stamps. 

Opening Price: $200

258. אוסף תמונות פספורט - רבנים וראשי ישיבות

התש“ך  משנות  ישיבות,  וראשי  רבנים  של  שונות  תמונות  אוסף 
בערך.

ראש  ויטקינד  הלל  רבי  מפוניבז‘;  הרב  כהנמן  יוסף  רבי  תמונות: 
רבי  סלבודקה;  ישיבת  ראש  שולמן  מרדכי  רבי  נובהרדוק;  ישיבת 

שמואל רוזובסקי; הרב טברסקי ועוד.
9 תמונות, גודל ומצב משתנים, רובם שימשו לתעודות רשמיות ובחלקן 

שרידי חותמות רשמיות.

פתיחה: $200

259. אוסף תמונות פספורט – אדמו“רים ורבנים

אוסף תמונות שונות של אדמו“רים ורבנים, משנות התש“ך בערך
פרידמן;  יוסף  שלום  מרדכי  רבי  מסדיגורא  האדמו“ר  תמונות: 
משה  רבי  האדמו“ר  ובנו  הגר  מאיר  חיים  רבי  מויזניץ  האדמו“ר 
רוקח שליט“א האדמו“ר מבעלז (בצעירו־ דוב  רבי יששכר  יהושע; 
תו); האדמו“ר מטשרנוביל בני-ברק; האדמו“ר מנדבורנה בצעירותו; 
רבי  מבוהוש;  יצחק  רבי  האדמו“ר  שליט“א;  מקאליב  האדמו“ר 

אברהם האדמו“ר מאלכסנדר; ועוד.
ותעודות  זהות  לתעודות  שימשו  רובם  משתנים,  ומצב  גודל  תמונות,   11

רשמיות.

פתיחה: $300
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260. אוסף תצלומים - חסידות בעלז 

תצלו־ שלושה   • מבעלז.  אהרן  רבי  האדמו“ר  של  תצלומים  שני   •
מים של האדמו“ר הנוכחי מבעלז - רבי ישכר דב רוקח. שנים מהם 
כנראה מזמן היותו כבן תשע, כשהוא שוחה על קברו הטרי של דודו 
תצלום  כאדמו“ר.  מילא  מקומו  שאת  מבעלז,  אהרן  רבי  האדמו“ר 
נוסף משנות בחרותו. • ”בית בעלז“ - צילום של תמונות רבות עם 

”צורת הגהצ“ק אדמו“רי בעלזא זיע“א“.
מצורף הספר ”מבעלזא ועד ירושלים“ (שיצא לכבוד הדינר בארה“ב, 

ניו-יורק תשנ“ט). 
כמו כן מצורפות שתי תמונות [שונות] מודפסות, של האדמו“ר מא־
לכסנדר (בעל תפארת שמואל), עם כיתובים. (חותמות: ”בית מסחר 

ספרים וטליתות יהושע שאפירא, לאדז“).
סה“כ 6 תצלומים ו-2 תמונות מודפסות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

261. שלש תמונות רבי בערל שוורצמן

תמונות קבוצתיות של תלמידי ישיבת ”חברון“ לרגל מסיבת-פרידה 
לרגל  לארה“ב  נסיעתו  לפני  שוורצמאן,  דוב  רבי  הישיבה,  מבחיר 

נישואיו. ירושלים, תש“ז 1947.
רבי  הכלה  אחי  מלצר,  יהודה  צבי  רבי  הכלה  דוד  נראים:  בתמונות 
יצחק  רבי  פינקל,  דוד  רבי  גולדשמיד,  ישעיהו  רבי  קוטלר,  שניאור 
ועוד  שליט“א,  סלומון  אברהם  רבי  גרינברג,  יצחק  רבי  קוליץ, 

מבחירי הישיבה אשר נודעו אח“כ לגדולי הרבנים ומרביצי התורה.
הדור  מגאוני  (תרפ“ב-תשע“ב),  שוורצמאן  (בערל)  דוב  רבי  הגאון 
מייסד  המופלגת,  ובשקדנותו  גאוני  כעילוי  מנעוריו  נודע  האחרון. 

ישיבת פילדלפיה ומייסד וראש ישיבת ”בית התלמוד“ בירושלים.
של  תבליט  חותמות  קלות.  פגיעות  טוב,  מצב  ס“מ.   10X15 תמונות,   3

הצלם ”קובץ ירושלים“.

פתיחה: $200

260. Collection of Photographs – Belz 

Hassidism 

• Two photographs of the Rebbe Rabbi Aharon of Belz. 

• Three photographs of the present Rebbe of Belz – 

Rabbi Yissachar Dov Rokeach. Two of them apparently 

from when he was approximately nine years old, bend-

ing over the fresh grave of his uncle the Rebbe Rabbi 

Aharon of Belz whom he later succeeded as Rebbe. 

Additional photograph from adolescent years. • “Beit 

Belz” – photograph of many images of the holy Rebbes 

of Belz”. 

Attached is the book “MiBelz Ve’ad 

Yerushalayim” (published in honor of 

the USA dinner, New York, 1999).

As well, two [different] printed pictures 

attached, of Rebbe of Alexander (author 

of Tiferet Shmuel), with captions. 

(Stamps: “Yehoshua Shapiro Shop for 

Books and Prayer Shawls, Łódź). 
Total of 6 photographs and 2 printed pic-

tures. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

261. Three Photographs of Rabbi Berel 

Schwartzman 

Group photographs of students of the Chevron Yeshiva 

upon the occasion of a farewell party for elite student, 

Rabbi Dov Schwartzman, prior to his departure to the 

USA in honor of his marriage. Jerusalem, 1947.

Photographs depict: Uncle of bride Rabbi Zvi Yehudah 

Meltzer, brother of bride Rabbi Shneur Kotler, Rabbi 

Yishayahu Goldschmidt, Rabbi David Finkel, Rabbi 

Yitzchak Kulitz, Rabbi Yitzchak Greenberg, Rabbi 

Avraham Solomon, and additional prominent students 

of the Yeshiva who later became famous as Torah giants. 

The Ga’on Rabbi Dov (Berel) Schwartzman (1922-2011), 

among geniuses of the recent generation. Already from 

youth was known as a diligent genius and prodigy; es-

tablished Philadelphia Yeshiva and founded and headed 

Beit HaTalmud Yeshiva in Jerusalem. 
3 photographs, 10X15cm. Good condition, minor damage. 

Embossed stamps of photographer “Kovatz Yerushalayim”. 

Opening Price: $200

259. Collection of Passport Pictures – 

Rebbes and Rabbis

Collection of various photographs of rebbes and rabbis, 

from the 1950-s.

Photographs: Rebbe of Sadigura Rabbi Mordechai 

Shalom Yosef Friedman; Vizhnitz rebbes Rabbi Chaim 

Meir Hager and his son Rabbi Moshe Yehoshua; Rabbi 

Yissachar Dov Rokeach the Belz Rebbe (in his youth); 

Rebbe of Chernobyl Bnei Brak; Rebbe of Nadvorna in 

his youth; Rebbe of Kaliv; Rebbe Yitchak of Buhuşi; 

Rebbe Avraham of Alexander; etc. 
11 photographs, varied size and condition, most were used 

for ID cards and official documents.

Opening Price: $300
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262. שש תמונות מהפגישה ההיסטורית של גדולי התורה 

עם בן גוריון בענין ”גיוס בנות“
תמונות מהפגישה ההיסטורית של גדולי התורה עם בן-גוריון בענין 
חוק ”גיוס בנות“ ו“שירות לאומי“. ירושלים, ט“ז תמוז תשי“ג (1953).
במשלחת השתתפו זקני גדולי התורה באותו הדור: הגאון רבי איסר 
זלמן מלצר, הגאון רבי צבי פסח פראנק רבה של ירושלים, הגאון רבי 
מאיר קרליץ ונלוה אליהם העסקן האגודאי רבי מנחם פרוש. פרוטו־
קול הפגישה התפרסם בעתונות אותן הימים [ראה בחומר מצורף].

6 תמונות, כ-9X13 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $300

262. Six Photographs of Historical 

Meeting of Torah Giants With Ben Gurion 

Regarding Enlistment of Girls 

Photographs from historical meeting of Torah giants 

with Ben Gurion regarding statute of enlistment of girls 

and national service. Jerusalem, 16 Tamuz 1953.

Great Torah giants of that generation participated in the 

delegation: The Ga’on Rabbi Isser Zalman Meltzer, the 

Ga’on Rabbi Tzvi Pesach Frank Rabbi of Jerusalem, the 

Ga’on Rabbi Meir Karelitz, accompanied by the Aguddah 

politico Rabbi Menachem Porush. Meeting protocol was 

published in the press [see attached material]. 
6 photographs, approx. 13X9cm. Good condition. 

Opening Price: $300

261
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263. ספרי דבי רב, רבי דוד פארדו–שאלוניקי, תקנ“ט

ספרי דבי רב – פירוש רבי דוד פארדו לספרי [ברייתות על פרשיות 
נשא-וזאת הברכה]. שאלוניקי, [תקנ“ט 1799]. מהדורה יחידה.

[1], שטו דף. 27 ס“מ. מצב טוב. כתמים. שוליים תחתונים נחתכו על גבול 
הטקסט. סימני עש בכריכה.

פתיחה: $200

264. מגלת אסתר וספור המגילה – ערבית-יהודית – בומבי, 

1864
מגלת אסתר, ”לשון ושרח“ [הנוסח העברי ותרגום לערבית-יהודית, 
פסוק אחר פסוק]. עם ”ספור מגלת אסתר“ בערבית-יהודית. בומבי, 

הודו [תרכ“ד 1864]. דפוס-אבן.
האגרת...  ”העתקת  עם:  כרוך  אסתר“.  מגלת  ל“ספור  מיוחד  שער 
ששלחו בני משה רבינו“ [בומבי, תרמ“ו 1886]. (החלק העברי בלבד). 
סד; עב עמ‘ (דף אחרון קרוע וחסר); העתקת האגרת: יד עמ‘ (נמצא החלק 
העברי של האגרת. חסר: דף יט עם השירים והחלק הערבי). 15 ס“מ. מצב 
כריכת  בטקסט).  פגיעה  (עם  דפים  במספר  קרעים  ובלאי.  כתמים  בינוני. 

עור ישנה.

פתיחה: $300

263. Sifrei Devei Rav, Rabbi David Pardo – 

Salonika, 1799

Sifrei Devei Rav – Commentary by Rabbi David Pardo 

for Sifre [Breitot on Parshiot Naso-VeZot HaBracha]. 

Salonika, [1799]. Only edition. 
[1], 315 leaves. 27cm. Good condition. Stains. Lower mar-

gins cut bordering text. Moth marks on binding. 

Opening Price: $200

264. Megillat Esther and Story of Megilla 

– Jewish-Arabic – Bombay, 1864

Megillat Esther, “Lashon VeSerach” [Hebrew version 

and translation into Jewish-Arabic, verse following 

verse]. With “Story of Megillat Esther” in Jewish-

Arabic. Bombay, [1864]. Lithograph. Special title page 

for “Story of Megillat Esther”. Bound with: “Copy of 

letter… sent by children of Moshe Rabbeinu” [Bombay, 

1886]. (Hebrew section only). 
64; 72 pages (last leaf torn and incomplete); copy of letter: 

14 pages (contains Hebrew section of letter. Missing: leaf 

19 with songs and Arabic section). 15cm. Fair condition. 

Stains and wear. Tears on several leaves (with damage to 

text). Old leather binding. 

Opening Price: $300

דפוסי המזרח ודפוסי המזרח הרחוק 
Books Printed in the East and the Far East

265. כתובה – בומבי, 1936

בן  פרג‘  ”עבדא‘  החתן  לנישואי  כתובה   - שמחה“  וקול  ששון  ”קול 
סלמאן עאבד“ עם הכלה ”תאפחה בת יעקב אברהם ידגאר“. בומבי 

(הודו), תרצ“ו [1936].
הדפסה ליטוגרפית, ומילוי בכת“י. עיטור שער עם דמויות מלאכים, 
מגן-דוד ועוד. במרכז הכתובה חותמת אדומה של ”בית הכנסת מגן 

דוד באיכלה (Byculla) במבי יע“א“. חתימות עדים.
מעברה השני של הכתובה נדפס תרגום הכתובה לאנגלית. עם מילוי 

בכת“י וחתימות.
13 ס“מ. מצב בינוני. קמטים וכתמים, התפשטות דיו.

פתיחה: $200

265. Ketubah – Bombay, 1936 

“Kol Sasson V’Kol Simcha” – Ketubah for marriage of 

groom “Abdah Perej son of Salaman Abed” and bride 

“Tafcha daughter of Ya’akov Avraham Yadgar”. Bombay 

(India), [1936]. 

Lithographic printing, filled in in handwriting. Title 

page ornamented with images of angels, Star of David 

and more. Center of Ketubah contains red stamp of 

“Magen David Byculla Synagogue, Bombay”. Signatures 

of witnesses. 

Reverse side contains printed English translation of 

Ketubah; filled in in handwriting and with signatures. 
13cm. Fair condition. Creases and stains, smearing of ink.

Opening Price: $200
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266. רזיאל המלאך – כלכותה תר“ה 

”ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך“, קבלה וסגולות עם 
איורים קבליים. כלכותה, תר“ה (1845). רישומי סגולות בכתב-יד.

שמירה  וקמיעות  ידועות  סגולות  להרבה  המקור  הוא  זה  ספר 
ומנוסה  בדוקה  סגולה  היא  בבית  זה  ספר  החזקת  עצם  ליולדת. 
שלפנינו:  הספר  בשער  שכתוב  כפי  ומשריפות,  מפגעים  להצלה 
ולהצלחה  ונבונים,  חכמים  בנים  בני  לראות   [!] מועלה  ”סגולה 
ופגע  שד  וכל  בביתו,  ישלוט  שלא  המערכה  אש  ולכבות  ולברכה, 
רע לא יגור במגורתו, למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו, גנוז 
לו  יהיה  צרתו  ובעת  ובחילתו,  באוצרתו  וזהבו  כספו  אצל  וטמון 

תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה“. 
עש.  ונזקי  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  כחול-ירקרק,  נייר  ס“מ.   16 דף,  קלד 

כריכה ישנה.

פתיחה: $200

266. Raziel HaMalach – Calcutta 1845

“Book of First Man given to him by Raziel HaMalach”, 

kabala and segulot with kabalistic illustrations. 

Calcutta, 1845. Handwritten inscriptions of segulot. 

This book is the source for many known segulot and 

protection amulets for women giving birth. Just owning 

this book in your house is a proven segula of protec-

tion from harm and fire, as written on the title page of 

this book: “A great segula for seeing wise and clever 

grandchildren, for success and blessing, to extinguish 

fire that it should not rule in his home, and all devils 

and harm that should not strike his residence, for 

anyone who has this holy and honored book with 

him, hidden with his silver and gold in his treasury 

and his stronghold, in time of distress it will bring 

him speedy salvation. All bnei Torah will testify and 

tell this”.
134 leaves. 16cm. Blue-greenish paper, good-fair condi-

tion, stains and moth damage. Old binding. 

Opening Price: $200

267. ספר הישר – כלכתה, 1843

ספר הישר, ספור פרשיות התורה על פי מדרשים ומקורות נוספים. 
מחבר לא נודע. כלכתה, [תר“ג 1843]. 

נדפסו  בו  עותק  נרשם  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  וואריאנט. 
בתוספת  נמצאים,  לא  יח-כד  דפים  ואילו  שונה,  בצורה  ט-יז  דפים 
לפנינו  באחרים.  והוחלפו  נשרפו  או  אבדו  אלו  שדפים  ההשערה 

נמצאים כל הדפים המקוריים ומספור העמודים שלם. 
חתימת בעלים מזרחית. 

שוליים  עם  נקיים  הדפים  רוב  כתמים.  טוב.  מצב  ס“מ.   20 דף.   [1] קצג, 
האחרון.  בדף  קרעים  בלוי.  ומעט  מנותק  השער  דף  עש.  סימני  רחבים. 

כריכה מנותקת ופגומה. 

מהספרים הראשונים שנדפסו בכלכתה. 

פתיחה: $250

267. Sefer HaYashar – Calcutta, 1843 

Sefer HaYashar, stories of the Parshiot of the Torah 

according to Midrashim and additional sources. 

Unknown author. Calcutta, [1843]. 

Variant. Bibliography Institute CD lists a copy in which 

leaves 9-17 were printed in a different format, whereas 

leaves 18-24 do not exist; it is assumed that these leaves 

were lost or burned and replaced with others. This copy 

contains all original leaves and complete pagination. 

Oriental ownership notation.
193, [1] leaves. 20cm. Good condition. Stains. Majority of 

leaves clean with wide margins. Moth stains. Title page 

detached and slightly worn. Tears on last leaf. Detached 

and damaged binding. 

Among the first books printed in Calcutta.

Opening Price: $250
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269. דפוסי הודו – ארבעה ספרים

• ספר שיר השירים, עם תרגום יהונתן בן עוזיאל ותרגום לערבית-
נסים,  מעשה  סידור   • דפוס-אבן.   .[1862] תרכ“ב  בומביי,  יהודית. 
בומביי,  לערבית-יהודית.  תרגום  עם  השנה],  [לשבתות  ב  חלק 
[תרמ“ט 1888]. • ספר יורו משפטיך ליעקב, מוסר ומעשיות. רבי 

יעקב סוכארי. כלכתא, [תרמ“ב 1882]. 
• מצורפת חוברת מודפסת [לא מזוהה] בשפת המראטהי [הודו]. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

270. סדור ”אהל רחל“ לקהילת הספרדים – שנחאי, 1933

רחל  אהל  הכנסת  בית  של  ספרדים  ק“ק  מנהג  כפי  התפלות,  סדר 
בשנגהאי. עם תרגום לאנגלית. שנחאי, [תרצ“ג] 1933.

מכיל תפילות לערבי ולילי שבתות וחגים. עברית ואנגלית עמוד מול 
עמוד. בעריכת רבי מנחם מענדל ברוין ”חכם הכולל דק“ק שנגהאי“.
 Kindly return book on leaving the” :על המעטפת המודפסת

synagogue“ (נא להחזיר את הספר ביציאה מבית הכנסת).
[4], 36 דף. 21 ס“מ. מצב טוב. כתמים. קרעים במספר דפים. כרוך בשתי 

מעטפות קרטון מודפסות.

פתיחה: $200

268. דפוסי הודו - ארבעה ספרים

• הגדה עם דינים, בשפת המאראטי. [הודו]. (שער חסר ומשוחזר). 
שלום  אברהם  רבי  וכוונות.  תפילות  סגולות,  נפשו,  ימלט  ספר   •
תפילות  התמיד,  עבודת  ספר   • [תרמ“ד 1884].  כלכתה,  חמווי.  חי 
ופיוטים  פזמונים  ספר   • תרמ“ט [1889].  בומבי,  הספרדים.  כמנהג 
לא  מהדורה  שער,  (ללא  [הודו].  ששון).  קול  העמודים:  (בכותרות 

מזוהה).
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

269. Printings of India – Four Books 

See list in the Hebrew description.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $350

270. Ohel Rachel Prayer Book for 

Sephardic Congregation – Shanghai, 1933

Order of prayers as customary by Sephardic congrega-

tion of Ohel Rachel Synagogue in Shanghai. With trans-

lation into English. Shanghai, 1933. 

Contains pre-Shabbat, and Shabbat and Holiday eve-

ning prayers. Hebrew and English page facing page. 

Edited by Rabbi Menachem Mendel Braun “scholar of 

Kollel of Shanghai congregation”. 

Upon printed cover: “Kindly return book upon leaving 

the synagogue”. 
[4], 36 leaves. 21cm. Good condition. Stains. Tears on 

several leaves. Bound with two printed cardboard covers. 

Opening Price: $200

268. Printings of India – Four Books

• Haggadah with laws, in the Marathi [India] language. 

(Incomplete reconstructed title page). • Sefer Yemalet 

Nafsho, Segulot, prayers and intentions. Rabbi Avraham 

Shalom Chai Chamoy. Calcutta, [1884]. • Sefer Avodat 

HaTamid, Sephardic version prayers. Bombay, [1889]. • 

Sefer Pizmonim VePiyutim [book of songs and poems] 

(titles of leaves: Kol Sasson). [India]. (Missing title page, 

unidentified edition). 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250
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271. סידור שפה ברורה – סיביר / שנחאי

של  הלאומית  המועצה  ”הוצאת  אשכנז.  נוסח  ברורה,  שפה  סדור 
צולם)  (או  נדפס  אירקוטסק“.  ואוראל,  בסיביריה  ישראל  קהלות 
השער,  לדף  מעבר  הדפוסת   .[?1920 בערך,  [תר“ף  סין,  בשנחאי, 

באותיות קיריליות.
חותמות של בית הכנסת הראשי בעיר חרבין (סין).

[2], 264 עמ‘. 20 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים גסים במספר דפים 
(עם חסרון טקסט), תיקונים בהדבקת נייר. כריכה פגומה.

נדיר.

פתיחה: $250

271. Safa Berura Prayer Book – Siberia / 

Shanghai 

Safa Berura prayer book; Ashkenazi version. “Publication 

of National Council of Jewish Congregations in 

Siberia and Ural, Irkutsk”. Printed (or photocopied) in 

Shanghai, China, [c. 1920?]. Printings on reverse side of 

title page in Cyrillic letters. 

Stamps of main synagogue in city of Harbin (China). 
[2], 264 pages. 20cm. Good-fair condition. Stains, coarse 

tears on several leaves (with omission of text), scotch tape 

restorations. Damaged binding. 

Rare. 

Opening Price: $250

272. סידור קול בני יהודה – שנחאי, תש“ו – שני טפסים

 .[1946] תש“ו  שנחאי,  (חב“ד).  האר“י  נוסח  יהודה,  בני  קול  סדור 
נדפס על ידי ”תלמוד תורה שנגהי“.

תפילות  הכוללת  עמ‘),   184) שלמה  במהדורה  האחד  טפסים.  שני 
תל־ לצורך  או  בלבד  חול  ביום  לשימוש  מקוצר  השני  השנה.  לכל 
מידים, ולכן נקטע בעמ‘ 72, לאחר תפילת שחרית לחול, ונכרך כך 

במקור [שני הטפסים בכריכות מקוריות]. 
 Talmud Thora” המקוצר:  בכרך  תורה“  ה“תלמוד  חותמות  עם 

.“…Shanghai
עש  סימני  כתמים,  טוב-בינוני.  הכרכים,  בין  משתנה  מצב  ס“מ.   22.5

וקרעים. כריכות בלויות.

פתיחה: $300

272. Kol Bnei Yehuda Prayer Book – 

Shanghai, 1946 – Two Copies 

Kol Bnei Yehuda prayer book, Ari (Chabad) version. 

Shanghai, [1946]. Printed by “Talmud Torah Shanghai”. 

Two copies. One complete edition (184 pages), which 

includes yearly prayers. Second edition abbreviated, 

for use on weekdays only or for students; therefore it 

ends on page 72, after weekday morning prayers, and is 

originally bound in this manner [both copies in origi-

nal bindings]. 

Abbreviated volume contains stamps of the Talmud 

Torah: “Talmud Torah Shanghai”. 
22.5cm. Varying condition, good-fair. Stains, moth marks 

and tears. Worn bindings. 

Opening Price: $300
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273. הזכרת עלוי נשמה – שנחאי, 1946

ז“ל“.  אברהם  יהושע  יחזקאל  דוד  המרוחם  נשמת  עלוי  ”הזכרת 
חוברת מודפסת עם סדר לימוד ותפילות לעילוי נשמה. בית כנסת 

אוהל רחל. שנחאי, תש“ו 1946.
[15] עמ‘. 18 ס“מ. מצב טוב. דפים מנותקים.

פתיחה: $200

273. Commemoration For Elevation of Soul 

– Shanghai, 1946 

“Commemoration for elevation of soul of David 

Yechezkel Yehoshua Avraham”. Printed booklet with 

order of study and prayers for elevation of soul. Ohel 

Rachel Synagogue. Shanghai, 1946. 
[15] pages. 18cm. Good condition. Detached leaves. 

Opening Price: $200

274. אוסף ספרים – בגדאד

טובים  חיים  בבגדאד:  שנדפסו  ומחזורים  תפילות  ספרי  אוסף 
[תרנ“א]; מועדי ה‘ [תרנ“ז]; מועדים לשמחה [תרס“ז]; כפור תמים, 
קריאי  [תרס“ט];  אבות  פרקי  [תרס“ח];  ב  חלק  [תרפ“ה],  א  חלק 

מועד [תר“ע]; ברכות שמים [תרצ“א].
סה“כ 8 ספרים. גודל ומצב משתנים (מצב כללי טוב).

פתיחה: $250

274. Collection of Books – Baghdad

Collection of prayer books and Machzorim printed 

in Baghdad: Chaim Tovim [1891]; Mo’adei HaShem 

[1897]; Mo’adim LeSimcha [1907]; Kippur Tamim, sec-

tion I [1925], section II [1908]; Pirkei Avot [1909]; Kri’ei 

Mo’ed [1910]; Birkot Shamayim [1931]. 
Total of 8 books. Various sizes and conditions (general 

condition good).

Opening Price: $250

275. ספר מסילת ישרים – נא אמון, תרע“ח – חתימת רבי 

עזרא שרים
עם  [הרמח“ל];  לוצאטו  חיים  משה  רבי  מאת  ישרים,  מסלת  ספר 
ספר אבן שלמה, ליקוטים מהגר“א מוילנא; ועם אגרת המוסר לרבי 

ישראל סלנטר. נא אמון, תרע“ח [1918].
דף השער נדפס בדיו מוזהבת. לפני דף השער נוסף דף עם ”ברכת 
חוסין  מצרים  ולסולטאן  החמישי  ג‘ורג‘  אנגליה  למלך  המלכות“ 
כאמל. חתימה בשער: ”קודש לחברת תקון חצות... המשתדל עזרא 
שרים“ [רבי עזרא שרים, תרנ“ו-תשכ“ג, מחכמי עדת החלבים בירו־

שלים, ממייסדי ומנהלי ישיבת ”פורת יוסף“].
דף  קרעים.  מספר  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   13 דף.  לח  פד;   ,[1]

מנותק. כריכה פגומה.

פתיחה: $200
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275. Sefer Mesilat Yesharim - Na Emun, 1918 

– Signature of Rabbi Ezra Sharim 

Sefer Mesilat Yesharim, by Rabbi Moshe Chaim 

Luzzatto [Ramchal]; with Sefer Even Shlomo, collection 

by the Vilna Ga’on; including Igeret HaMussar by Rabbi 

Yisrael Salanter. Na Emun, [1918]. 

Title page printed in golden ink. Leaf preceding title 

page contains added leaf with Birkat HaMalchut [bless-

ing of kingdom] for King of England George V and for 

Sultan of Egypt Hussein Kamel. Signature on title page: 

“Dedicated to Tikun Chatzot Association… Ezra 

Sharim” [Rabbi Ezra Sharim, 1896-1963, among schol-

ars of congregation of Halab in Jerusalem, and among 

founders and directors of Porat Yosef Yeshiva]. 
[1], 84; 38 leaves. 13cm. Good-fair condition. Stains, sev-

eral tears. Detached leaf. Damaged binding. 

Opening Price: $200

276. צוואה יקרה, ארם-צובה, תרס“ה - הקדשה בכתב יד 

רבי עזרא לופס
ניסים  רבי  דרוש  עם  העבודה“,  ושורש  ”יסוד  מבעל  יקרה,  צוואה 
תרס“ה  ארם-צובה,  לופס.  עזרא  רבי  המו“ל  מבנו  וחידושים  לופס 
ארוך  כיתוב  עם  מהמו“ל  מודפסת  הקדשה  הכריכה  בדף   .(1905)

בכתב-ידו. 
רבי עזרא לופס (תרי“ד-תרפ“ד), מחכמי ארם-צובה, גדול בתורה ורב 
פעלים למפעלי צדקה וחסד, צדיק חסיד ועניו, מפקח ומשגיח על 
בעלי  את  לזרז  יצא  קודש,  שבת  ערב  בכל  בעיר,  המקואות  כשרות 
בהוצאת  עסק  יום.  בעוד  עסקיהם  את  לסגור  והסוחרים  האומניות 
שהחל  עזרא“  ”מגן  הספר  מחבר  אר“ץ.  חכמי  וספרי  מוסר  ספרי 

להדפיסו ונשאר בכת“י.
מה דף, 17 ס“מ. מצב טוב, מעט נקבי-עש. כריכה מקורית, מעט בלויה.

פתיחה: $200

276. Valuable Will, Aram-Tzova, 1905 – 

Handwritten Inscription by Rabbi Ezra 

Lopes 

Valuable will, by author of “Yesod VeShoresh Ha’avoda”, 

with homily by Rabbi Nissim Lopes and Chiddushim by 

his son, the publisher, Rabbi Ezra Lopes. Aram-Tzova, 

(1905). Binding leaf contains printed inscription by 

publisher with lengthy writing in his handwriting. 

Rabbi Ezra Lopes (1854-1924), among scholars of Aram-

Tzova, giant in Torah and active in enterprises of charity 

and benevolence, righteous and humble Hassid, supervi-

sor and manager of Kashrut of Mikva’ot [ritual baths] in 

the city; each Friday afternoon would hurry merchants 

and traders to close their businesses before sunset. 

Involved in the publishing of books of ethics and books 

of scholars of Aram-Tzova. Author of Magen Ezra which 

he began printing and remained in manuscript form. 
45 leaves, 17cm. Good condition, some moth holes. 

Original binding, slightly worn. 

Opening Price: $200

277. Viduy HaGadol of Yom Kippur, Beirut, 

1960

Viduy HaGadol of Yom Kippur. Beirut (Lebanon), 

(1960). Madhav Brothers printing press.
[2], 8 pages, 15.5cm. Good condition. Printed cover. 

Opening Price: $150

277. וידוי הגדול, של יום הכיפורים. ביירות, תש“כ

דפוס   .(1960) תש“כ  (לבנון),  בירות  הכפורים.  יום  של  הגדול,  ודוי 
האחים מהדב.

[2], ח‘ עמ‘, 15.5 ס“מ. מצב טוב. מעטפת מודפסת.

פתיחה: $150

276
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279. דפים בודדים – מרוקו

• ”זאת תמונת התנא האלוקי“ - תמונת רשב“י, עם כיתובים ופסוקי 
שמירה. • תמונת ”ראש הרבנים“ רבי רפאל אנקווא. • אוסף קבלות 
ל“תלמוד תורה“ ול“קופת עשרה בטלנים“ בעיר רּבאט 1947-1960. 

7 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

279. Single Leaves – Morocco

• “This is the picture of the G-dly Tanna” – picture of 

Rashbi, with inscriptions and verses of protection. • 

Picture of “The head of the rabbis” Rabbi Refael Ankava. 

• Collection of receipts of the Talmud Torah and Kupat 

Asara Batlanim of the city of Rabat 1947-1960. 
7 items, varied size and condition.

Opening Price: $200

278. Collection of Oriental Printings 

See list in the Hebrew description. 
Total of 10 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

278. אוסף פריטים מדפוסי המזרח

”התרת נדרים וקללות בקיצור“ - דף מודפס עם נוסח התרת נדרים, 
אל   • ת“ש 1939.  הסורים.  לעדת  דוד“  קהילת ”מגן  בד“ץ  בהוצאת 
הגדה - הגדה של פסח בערבית. [מצרים? תר“ה?] • הגדה לפורים 
בערבית. [מצרים?]. • ”יברך ה‘...“ - כרטיס ברכה לתורמים, קופת 
כרטיס   - חלומות  התרת   • (טורקיה).  קונסטנטינה  תורה,  תלמוד 
 • (מרוקו).  מקנס  עיקרים).  עשרה  שלוש  (עם  צידיו  משני  מודפס 
מזמור לסוכות - דף מודפס. בצדו השני ”לחם לאביונים“ - דו“ח על 
חלוקת מצרכי מזון בשנת תשי“ז, וברכת שנה טובה לשנת תשי“ח. 

טאנג‘יר. • דפי פיוטים מודפסים ועוד.
סה“כ 10 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

279
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280. אוסף אוטוגרפים ענק – כמאה מרבני מרוקו, המאות ה-18 וה-19

אוסף אוטוגרפים ענק ומרשים. עשרות מכתבים, פסקי דין, תשובות בהלכה, צוואות ושטרות, בכתב ידם 
וחתימותיהם המפוארות של כמאה מרבני וחכמי מרוקו וצפון אפריקה. המאות ה-18 וה-19.

בין הכותבים והחותמים רבני המשפחות המיוחסות במרוקו, מהם מגדולי דורם שכיהנו ברבנות ובדיינות 
בפאס, מקאנס, צפרו, מוגדור ועוד, ממשפחות בן עטר, אבן צור, בירדוגו, טולידאנו, סירירו, מונסונייגו 

ועוד.
ד),  מו,  רבנן  מלכי  (תט“ו-תצ“ג,  מוהריב“ע   – עטר  בן  יהודה  רבי  בחתימת  תע“א  משנת  • שטר-סילוק 
האור החיים הקדוש], מחבר ”מנחת יהודה“ ועוד. בני מרוקו  ראב“ד פאס ומנהיג דורו [קרובו של בעל 
העריצוהו מאד וכינוהו ”רבי אלקביר“ [רבינו הגדול]. החיד“א כותב עליו: ”הרב ז“ל היה מלומד בנסים 
וכמה נפלאות אזני תשמענה שאירעו לו הן בעודנו חי וגם אחר פטירתו... והושלך לגוב אריות וניצול אחר 

שנשאר שם יום ולילה... והיו נשבעים כל אדם בו והנשבע על שקר ימות“.
• שלשה עמודים בכתב ידו של גדול רבני מרוקו בזמנו (ממלא מקומו של מוהריב“ע) רבי יעקב אבן-צור 
– יעב“ץ (תל“ג-תקי“ג, מלכי רבנן, דף סד-סה). • מסמכים בחתימות חברי בית דינו של היעב“ץ וחכמי 
בית  מעשה   • אדרעי.  שלם  ורבי  יעב“ץ  של  חתנו   – סירירו  מנחם  רבי  בחתימת  מסמך  מהם:  תקופתו, 
דין משנת תקי“ג (שנת פטירת היעב“ץ) בחתימת רבי מימון בוסידאן ורבי שמואל ן‘ דוד אוחיון, בעניין 
חביב  רבי  לאלמנת  שטר   • ז“ל“.  מוזכר ”הרב אביו  הדברים  בתוך  היעב“ץ.  בן  אבן-צור  עובד  רפאל  רבי 
טולידאנו משנת תצ“ח, בחתימת רבי אלעזר בהלול, רבי משה טולידאנו, ורבי אלעזר כהן. • מסמך משנת 
תק“ה, בחתימות רבני בית-דין, רבי אפרים מונסונייגו, רבי משה ן‘ זמרא ורבי שמואל אלבאז [מתלמידי 
מוהריב“ע וחבר בית דינו של היעב“ץ. חברו של בעל ”אור החיים“ המכנהו ”אחי הרשב“א“]. • מסמכים 
בחתימות רבני מרוקו הקדמונים: רבי אליהו הצרפתי (הראשון), רבי שאול ישועה אביטבול (בעל ”אבני 
רבי  צבע,  שמעון  יצחק  רבי  בוסידאן,  מיימון  רבי  אבן-דנאן,  מיימון  רבי  אבן-דנאן,  שאול  רבי  שי“ש“), 
יהודה בר דהאן, רבי יעקב בירדוגו, רבי פתחיה מרדכי בירדוגו ורבי רפאל בירדוגו (הידוע בכינויו ”המלאך 

רפאל“). • ועוד חתימות רבות.
וידאל  רבי  הת“ר:  שנות  ותחילת  הת“ק  שנות  בסוף  מרוקו  רבני  גדולי  בחתימות  ומסמכים  דין  פסקי 
הצרפתי, רבי ידידיה מונסונייגו, רבי יהודה בן עטר (השני), רבי מתתיה סירירו, רבי יעקב בירדוגו, רבי 
יעקב בן עטר, רבי מתתיה בירדוגו, רבי עמור אביטבול, רבי חביב טולידאנו, רבי רפאל אבן צור, רבי עמרם 

אלבאז, רבי שלמה נהון, רבי יהודה אלבאז ועוד רבים. 
תק“ס- השנים  (בין  ה-19  המאה  מן  וכמחצית  תס“ו)  משנת  (החל  ה-18  המאה  מן  מכתבי-היד  כמחצית 

תר“ס). פריטים בודדים מראשית המאה העשרים - שנות התר“ס).
49 פריטים, עשרות דפים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. מסודרים בקלסר.

פתיחה: $12,500

280. Huge Collection of Autographs – From c.100 Moroccan Rabbis, 

18th and 19th Centuries

A huge and impressive collection of autographs. Dozens of letters, rulings, halachic 

responsa, testaments and bills, handwritten and signed by c. 100 rabbis and scholars 

of Morocco and North Africa. 18th and 19th centuries. 

Amongst the writers and those who signed are rabbis of distinguished lineage in 

Morocco, some of the most prominent rabbis and dayanim who served in Fez, Meknes, 

Sefrou, Mogador (Essaouira) etc. from the families of Ben Atar, Ebn Tzur, Birdugo, 

Toledano, Siriro, Monsoneigo etc. 

• Shtar Siluk from 1711 signed by Rabbi Yehuda ben Atar – Mohariva (1755-1834, 

Malkei Rabanan 46, 4), Head of the Fez Beit Din and leader of his generation [relative 

of the author of the Or HaChaim HaKadosh], author of Minchat Yehuda etc. Moroccan 

Jews admired him greatly and called him Rabbi Elkabir [Our great rabbi]. The Chida 

writes of him: “The rabbi was used to miracles and my ears have heard some of the 

wonders that have happened to him during his life and even after his death… he 

was thrown to the lions and saved after he stayed with them a day and a night… 

people used to give oaths in his name and if they gave a false oath they would die”. 

• 3 pages handwritten by the greatest Moroccan rabbi of his time (successor of Rabbi 

Yehuda Ben Atar) Rabbi Ya’akov Ebn Tzur – Ya’avetz (1673-1753, Malkei Rabanan, 

Leafs 64-65). • Documents signed by the members of the beit din of the Ya’avetz and 

the scholars of his time, including: A document signed by Rabbi Menachem Siriro – 

son-in-law of the Ya’avetz and Rabbi Shalem Edrei. • A beit din ruling from 1753 (the 

year Ya’avetz died) signed by Rabbi Maimon Busidan and Rabbi Shmuel Ebn David 

Ochyon, concerning Rabbi Refael Oved Ebn Tzur, the Ya’avetz’s son. “The rabbi, 

his father” is mentioned in the document. • A shtar for the widow of Rabbi Chaviv 

Toledano from 1838, signed by Rabbi Elazar Bahalul, Rabbi Moshe Toledano and Rabbi 

Elazar Cohen. • A document from 1745, signed by the rabbis of the beit din, Rabbi 

Efraim Monsoneigo, Rabbi Moshe Ebn Zimra and Rabbi Shmuel Elbaz [disciple of 

Rabbi Yehuda Ben Atar and a member of the beit din of the Ya’avetz. A friend of Rabbi 

Chaim Ben Atar, author of the Or HaChaim, who reffered to him as “brother of the 

Rashba”]. • Documents signed by early Moroccan rabbis: Rabbi Eliyahu HaTzorfati 

(the first), Rabbi Shaul Yeshua Abitbul (author of Avnei Shayish), Rabbi Shaul Ebn 

Denan, Rabbi Maimon Ebn Denan, Rabbi Maimon Busidan, Rabbi Yitzchak Shimon 

Tzeva, Rabbi Yehuda Bar Dehan, Rabbi Petachya Mordechai Birodugo and Rabbi 

Refael Birdugo (known as “The Angel Refael”). • Many more signatures.

The rulings and documents are signed by the leading rabbis of Morocco of the 18th 

and 19th centuries: Rabbi Videl HaTzorfati, Rabbi Yedidya Monsoneigo, Rabbi Yehuda 

Ben Atar (the second), Rabbi Matitya Siriro, Rabbi Ya’akov Birdugo, Rabbi Ya’akov 

Ben Atar, Rabbi Matitya Birdugo, Rabbi Amor Abitbul, Rabbi Chaviv Toledano, Rabbi 

Refael Ebn Tzur, Rabbi Amram Elbaz, Rabbi Shlomo Nahon, Rabbi Yehuda Elbaz and 

many others. 

c. half of the manuscripts are from the 18th century (beginning with 1706) and c. half 

are from the 19th century (between 1800-1900). Few items are from the beginning of 

the 20th century – the 1900-s). 
49 items, dozens of leaves. Varied size, overall good condition. Arranged in a binder. 

Opening Price: $12,500
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281. כתב יד שלא נדפס - ”פדה את אברהם“, מרבי אברהם כלפון מחכמי טבריה ומרוקו

 כת“י ספר ”פדה את אברהם“, שו“ת וחידושים, דרשות ופיוטים, מרבי רפאל אברהם כלפון, מגדולי רבני 
טבריה וחיפה, מהשנים תרכ“ד-תרמ“ו (1864-1886).

כתיבה אוטוגרפית של המחבר, בכתיבה מזרחית נאה, עם הוספות רבות בגליונות ובין השורות. במקומות 
או  כלפון]  אברהם   - אכ“ל“ [אכ“ל  בפסיבדון ”מעט  רובם  אך  מלא,  בשם  חלקם  המחבר,  חתימות  רבים: 

בפסיבדון ”א“ך“, ”אבר“ך“. 
• מכתבי שו“ת שנשלחו אל רבנים שונים: רבי מנשה סתהון ”מחכמי האר“ץ הטובה“ שנפגש עמו בנ־
סיעתו לביירות; הרב ”יש“א ברכ“ה“ [כנראה רעו רבי יוסף שמואל אבועלפיה - מחכמי טבריה, שהשאיר 
כותב המחבר  ובסופו  בדברי ”אי“ש“  הפותח  שונה  בכת“י  קטע  מופיע  טו/2  בדף  זה].  בשם  ספר  בכת“י 
יוסף  מרבי  מכתבים  כמה  גם  מועתקים  בכתה“י  כיון...“.  ויפה  הי“ו  כלבבי  אי“ש  נהוראי  רב  דברי  ”אלו 
שמואל אבועלפיא; מכתבים אל הרב ”מבי“ן חכמה הי“ו“ [רבי משה, אף הוא אחד מחכמי טבריה שיצאו 

לשליחות בעת ההיא]; מכתב בכת“י החתום ”חי“א בכ“ח ס“ט“ ותשובה הלכתית ממנו ואליו; ועוד.
שהוא  מציין  הוא   - הלוי  משה  רבי  דודו  חי-טייב,  רבי  בסיס,  ישועה  רבי  המערב:  מחכמי  • תשובות 
מעתיק תשובה מכת“י שמצא בהיותו אצל מוהרי“ץ ן‘ וואליד ”ממ“ד מוהרמ“ה ז“ל“ [- ממר דודי מוה“ר 

משה הלוי].
•  מספר פיוטים שנתחברו על-ידו, כשסימן ראשי התיבות הוא בשמו ”רפאל אברהם“. פיוט לברית מילה 

ופיוט לכבוד רבי מאיר בעל הנס, שחיבר בזמן 
 -  (1868) תרכ“ח  בשנת  הקבר  בנין  חנוכת 
עין“  בת  ”מאיר  בספר  בשמו  נדפס  זה  [פיוט 
(תונס תרנ“ט), אך בשינויים רבים, ראה צילום 

מצורף].
(תק“פ- כלפון  רפאל  אברהם  רבי  הגאון 
תרמ“ו), מרבני עיר טיטואן (מרוקו הספרדית), 
עלה לטבריה בשנת תר“ך, וכיהן בה בראשות 
לביירות  בשליחות  נסע  ובדיינות.  הישיבה 
ולאזמיר והיה מראשי תנועת העליה של יהודי 
מרוקו לצפת חיפה וטבריה. תקופה מסויימת 
כיהן כראש הרבנים בטבריה אך בשנת תרמ“ג 
עבר לעיר חיפה ונתמנה שם לראב“ד. חידושיו 
אברהם“,  את  ”פדה  בכת“י:  ונותרו  נדפסו  לא 
והחיבורים ”מעט אכל“ על משלי ו“ואכל וחי 
לעולם“ על תהילים (מוזכרים בכת“י שלפנינו, 
עם ציון לעמ‘ בכת“י). בנו רבי משה היה חתן 
של תלמידו המפורסם רבי רפאל משה ן‘ נאים 

רבה של ג‘יבראלטאר.
בצ־ כתובים  דף  כ-150  מתוכם  דפים,  כ-300  כרך 

פיפות. 20 ס“מ. מצב משתנה, טוב עד בינוני, פגעי 
בלאי ועש. כריכה בלויה. על שדרת העור הכיתוב 

”פדה את אברהם“.
ותלמוד  כנסת  בית  לחנוכת  בכת“י  דרשה  כולל 
שנמצאה  ה-20.  המאה  בתחילת  בטבריה,  תורה 
בין דפי הספר. 5 עמודים, 25 ס“מ. מצב טוב-בינוני, 

קרעים בקפלי הנייר.

פתיחה: $1000

281. Unprinted Manuscript – Padah et Avraham by Rabbi Avraham 

Kalphon a Tiberias Scholar – Morocco

Manuscript Padah Et Avraham, responsa and novellae, sermons and piyutim, by 

Rabbi Refael Avraham Kalphon, an eminent Rabbi of Tiberias and Haifa, (1864-1886).

Autographic writing by the author, in handsome Oriental writing, with many addi-

tions on the sheets and between the lines. Many author’s signatures, some full signa-

tures but most pseudonyms. 

• Letters of responsa sent to various rabbis: Rabbi Menashe Sethon whom he met 

traveling to Beirut; Rabbi “Yissa Bracha” [apparently, his friend Rabbi Yosef Shmuel 

Abulafia – a Tiberias Torah scholar, who left a manuscript by that name]. On Leaf 

15/2, a section appears in different handwriting starting with the words of “Ish” and 

at the end, the author writes “These are the words of Rabbi Nehorai ‘Ish Kilvavi’ and 

he correctly understood…”. Several letters by Rabbi Yosef Shmuel Abulafia are also 

copied on this manuscript; letters to the Rabbi “Mevin Chochma” [Rabbi Moshe, also 

a Tiberias rabbi who at that time was an emissary to a different country]; another 

handwritten halachic query and response signed with a pseudonym, etc.

• Responsa by Western Torah scholars: Rabbi Yeshua Basis, Rabbi 

Chai Taib, his uncle Rabbi Moshe HaLevi [he notes that he is copying a 

responsum from a manuscript that he found while staying by Moharitz 

Ebn Valid – from my uncle Rabbi Moshe HaLevi].

• Several piyutim which he wrote, with the acronym of his name 

Refael Avraham. A piyut for a brit milah and in honor of Rabbi Meir 

Ba’al HaNess, written at the dedication of the building erected over 

his grave in 1868 – [This piyut was printed in his name in the book 

“Meir Bat Ayin” (Tunis 1899), but with many differences, see attached 

photocopy]. 

Rabbi Avraham Refael Kalphon (1820-1886), a Rabbi of Tituan (Spanish 

Morocco), immigrated to Tiberias in 1860 and served there as Rosh 

Yeshiva and dayan. Traveled to Beirut and Istanbul as an emissary and 

was a leading force behind the aliya movement of Moroccan Jews to 

Sefad, Haifa and Tiberias. Served for a while as chief Rabbi in Tiberias, 

but in 1883 moved to Haifa, where he was appointed Head of the Beit 

Din. His novellae were never printed and remained in manuscript form: 

Padah et Avraham, and Me’at Ochel on Mishlei and V’Achal V’Chai 

L’Olam on Tehillim (mentioned in this manuscript, with note of page 

in manuscript). His son Rabbi Moshe was son-in-law of his renowned 

disciple Rabbi Refael Ebn Naim, Rabbi of Gibraltar.
Volume of 300 leaves, 150 of them closely written. 20cm. Varied condition, 

good to fair, wear and moth damage. Worn binding. Written on leather 

spine, Padah et Avraham. Includes handwritten sermon of the dedication 

of the Beit HaKnesset and school in Tiberias in the beginning of the 20th 

century found between the book leaves. 5 pages, 25cm. Good-fair condi-

tion, tears to paper folds.

Opening Price: $1000
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282. כת“י שו“ת הלכה למשה - רבי רפאל משה אלבאז

רבי  מאת  בהלכה,  ותשובות  שאלות  למשה,  הלכה  ספר  כתב-יד, 
רבים,  ספרים  ומחבר  מרוקו,   - צפרו  (מחכמי  אלבאז  משה  רפאל 

תקפ“ג-תרנ“ו, ראה אודותיו: מלכי רבנן, דף קז).
על פי כת“י זה נדפס ספר השו“ת ”הלכה למשה“ (ירושלים תרס“א).

כתה“י אינו שלם, מכיל עשרות רבות של דפים, חלקם לא שלמים, מחלק 
אבן העזר וחלק חושן משפט. 26 ס“מ. נייר שביר. מצב בינוני-גרוע. 

פתיחה: $200

282. Manuscript of Halacha LeMoshe 

Responsa – Rephael Moshe Elbaz 

Manuscript, Sefer Halacha LeMoshe, responsa in 

Halacha, by Rabbi Rephael Moshe Elbaz (among schol-

ars of Sefrou – Morocco, and author of many books, 

1823-1896; for additional information related to him 

see: Malchei Rabanan, p. 107).

This manuscript was the basis for the Halacha LeMoshe 

responsa book (Jerusalem, 1901). 
Manuscript incomplete, contains many dozens of leaves, 

some of which are incomplete, in Even Ha’ezer and 

Choshen Mishpat sections. 26cm. Delicate paper. Fair-

poor condition. 

Opening Price: $200

283. כת“י (מרוקו) - חידושים על התורה - חתימות רבי 

חיים הכהן
וטעמי  בראשית-וישלח.  פרשיות  התורה,  על  חידושים  יד  כתב 
שחיטה  הלכות  על  לחזרה  מעניינות  (שאלות  שחיטה  הלכות 
של  מסולסלות  חתימות  תרנ“א (1891).  בערבית-יהודית), [מרוקו], 

רבי ”חיים בן רבי שלום כהן ס“ט“.
וקרעים,  בלאי  בינוני,  מצב  עבה,  נייר  ס“מ.  כתובים, 21.5  עמודים  כ-110 

פגיעות בטקסט במספר דפים. לא כרוך.

פתיחה: $700

283. Manuscript (Morocco) - Chiddushim 

on the Torah – Signatures of Rabbi Chaim 

HaCohen 

Manuscript of Chiddushim on the Torah, Parshiot 

Bereshit-VaYishlach, and logical reasoning for laws of 

slaughtering (interesting questions for review on laws of 

slaughtering in Jewish-Arabic), [Morocco], (1891). Curly 

signatures of Rabbi “Chaim son of Rabbi Shalom Cohen”. 
Approx. 110 written pages, 21.5cm. Thick paper, fair con-

dition, wear and tear, damage to text on several leaves. 

Unbound. 

Opening Price: $700

282
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284. כת“י קול ששון, פיוטים ובקשות - מרוקו

טובים  וימים  לשבתות  ופיוטים  בקשות  ששון,  קול  ספר  יד,  כתב 
ומצהלות  מצוה)  (בר  ולתפילין  למילה  פיוטים  מלוקטים,  ופיוטים 

חתנים. [מרוקו], תרנ“ט (1899).
מחכמי  פיוטים  מאות  הכולל  ומסודרת,  נאה  בכתיבה  שלם  חיבור 
מרוקו וארצות המערב, כולל מפתחות ”פתוחי חותם“. [ספר דומה 
לראשונה  נדפס  חאדידא,  אברהם  רבי  בעריכת  ששון“,  ”קול  בשם 
הכולל  יותר  מוקדם  כת“י  לפנינו   ,1945 תש“ה  בשנת  בקזבלנקא 

פיוטים רבים, שחלקם אינם ידועים כיום].
מצב  יבש,  נייר  ס“מ.   17.5 עמ‘.   [9] רסו,  ג-קכד;   ,[3] כתובים:  עמ‘  כ-370 

טוב, כריכת עור מעוטרת, קרועה.

פתיחה: $1000

284. Kol Sasson Manuscript, Poems and 

Supplications – Morocco 

Manuscript, Sefer Kol Sasson, supplications and poems 

for Shabbat and holidays including collection of poems; 

poems for circumcision and phylacteries (Bar Mitzvah) 

and rejoicing with groom. [Morocco], (1899).

Complete composition in fine and organized writ-

ing which includes hundreds of poems by scholars of 

Morocco and countries of the West, including Pituchei 

Chotam indexes. [Similar book Kol Sasson, edited by 

Rabbi Avraham Chadida, first printed in Casablanca in 

1945; this book is an earlier manuscript which includes 

many poems some of which are currently unknown]. 
Approx. 370 written pages: [3], 3-124; 266, [9] pages. 

17.5cm. Dry paper, good condition, ornamented torn 

leather binding.

Opening Price: $1000

285. שלשה ספרי פיוטים - מרוקו

ערבית-יהודית  בעברית,  ובקשות  פיוטים  יד,  כתבי  מחברות  שלש 
ראשית   - ה-19  המאה  [סוף  מרוקו,  (לאדינו).  איספאניול  ולשון 

המאה ה-20].
חזק“.  פינטו  חיים  ”אני  בסימן  הרשב“י  לכבוד  פיוט  הפיוטים:  בין 

פיוטים מרבי חיים ביבאס. 
3 מחברות גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני.

פתיחה: $200

285. Three Poetry Books – Morocco 

Three notebooks of manuscripts; poems and supplica-

tions in Hebrew, Jewish-Arabic and Español (Ladino). 

Morocco, [late 19th century – early 20th century]. 

Includes: Poem in honor of Rabbi Shimon Bar Yochai. 

Poems by Rabbi Chaim Bibas. 
3 notebooks, various sizes and conditions, good to fair. 

Opening Price: $200

286. Manuscript of Chiddushim on the 

Torah – Rabbi Shimon Amar

Manuscript, Chiddushim and collection on the Torah, 

by Rabbi Shimon Amar. [Morocco, c. 1950]. Complete 

composition in fluent and fine writing. At conclusion 

of each passage which is collected from other writers, 

name of author of article appears; many of which include 

rabbis of Morocco and North-Africa: Rabbi Baruch 

Sabag, Rabbi Shimon HaCohen, Rabbi Shlomo Birdugo, 

Rabbi Chaim Mashash, Rabbi David Tzavach, Rabbi 

Rachamim Chori of Tunis, “that which I have heard by 

Rabbi Masoud… in city of Tzoira” [Mogador], Rabbi 

Raphael Ya’akov ben Simchon, Rabbi Nissim HaCohen 

of Tunis and other great commentators. 
Approx. 125 written pages in Oriental penciled handwrit-

ing, 17cm. Good condition, slight damage to leaf margins. 

Original notebook binding. 

Opening Price: $250

286. כת“י חידושים על התורה - רבי שמעון עמאר 

עמאר.  שמעון  רבי  מאת  התורה,  על  וליקוטים  חידושים  כת“י, 
רהוטה  בכתיבה  שלם  חיבור   .[c.1950 בערך התש“י  שנות  [מרוקו, 
ונאה. בסיום הקטעים המלוקטים מאחרים, מובא שם בעל המאמר, 
רבים מהם מרבני מרוקו וצפון-אפריקה: רבי ברוך סבאג, רבי שמעון 
רבי  צבאח,  דוד  רבי  משאש,  חיים  רבי  בירדוגו,  שלמה  רבי  הכהן, 
אלבאזי“ץ...  מסעוד  הרב  מפי  ששמעתי  ”מה  מתונס,  חורי  רחמים 
בעיר צוירא“ [מוגאדור], רבי רפאל יעקב ן‘ סמחון, רבי נסים הכהן 

מתונס ועוד מגדולי המפרשים.
כ-125 עמ‘ כתובים בכת“י מזרחי כתוב בעפרון, 17 ס“מ. מצב טוב, פגיעות 

קלות בשולי הדפים. כריכת מחברת מקורית. 

פתיחה: $250
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287. כת“י דרשות רבי יעקב אבוחצירא - מרוקו

כתב יד, דרשות וחידושים, מרוקו, [שנות הת“ר, המאה ה-19]. חלק 
מהדברים מופיע בספר ”דורש טוב“ מהגאון הקדוש רבי יעקב אבוח־
צירא, וכפי הנראה אלו העתקות מוקדמות מכתבי אביר יעקב זיע“א.

קרעים  בינוני-גרוע,  מצב  ושביר,  יבש  נייר  ס“מ.  כ-20  כתובים,  עמ‘  כ-36 
ובלאי (חלק מהדפים חסרים), כתמים. 

פתיחה: $200

288. ספר גנזי המלך - הקדשת רבי אברהם אבוחצירא

תיבת  לביאור  אופנים  (שבעים  וקבלה,  מוסר  המלך,  גנזי  ספר 
תרמ“ט  ירושלים,  אבוחצירא.  יעקב  רבי  מהאדמו“ר  ”בראשית“). 
(1889). מעבר לשער הקדשה מודפסת עם מילוי בכתב-יד מזרחי-
אבוחצירא,  אברהם  רבי  המקובל  המחבר  בן  מהמו“ל  מרוקו, 

מחכמי טבריה.
[7], צד דף. 18 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב, כריכה בלויה וקרועה. 

(ש‘ הלוי 645).

פתיחה: $300

287. Manuscript of Sermons by Rabbi 

Ya’akov Abuchatzira – Morocco 

Manuscript, sermons and Chiddushim, Morocco, 

[19th century]. Some of the content appears in the 

book Doresh Tov by the holy Ga’on Rabbi Ya’akov 

Abuchatzira; apparently these are early copies of writ-

ings of Abir Ya’akov. 
Approx. 36 written pages, approx. 20cm. Dry and delicate 

paper, fair-poor condition, wear and tear (some leaves 

missing), stains. 

Opening Price: $200

288. Sefer Ginzei HaMelech – Inscription 

by Rabbi Avraham Abuchatzeira

Sefer Ginzei HaMelech, ethics and Kabbalah (seventy 

approaches to explaining the word “Bereshit”) by Rebbe 

Rabbi Ya’akov Abuchatzeira. Jerusalem, (1889). Reverse 

side of title page contains printed inscription filled in 

in Oriental-Moroccan handwriting, by publisher, son of 

the author, the Kabbalist Rabbi Avraham Abuchatzeira, 

among scholars of Tiberias.
[7], 94 leaves. 18cm. Dry paper, good condition, worn and 

torn binding. 

(S. HaLevi 645). 

Opening Price: $300

289. אוסף כתבי יד פיוטים – מרוקו וצפון אפריקה

אוסף פנקסים ומחברות כתב-יד, פיוטים בעברית ובערבית-יהודית. 
מרוקו וארצות צפון אפריקה, המאה ה-19-20.

ובו  רהוטה,  מזרחית  בכתיבה  ומסודר,  שלם  כת“י   • מכיל:  האוסף 
כת“י   • ועוד.  מרוקו  מחכמי  ובקשות,  פיוטים  של  רבות  עשרות 
מליצות לסיומי חרוזים לפי סדר א-ב. • ”קצת [סיפור] יוסף הצדיק“ 

בערבית-יהודית. • ועוד דפי כת“י שונים של פיוטים.
ומצב  גודל  דף.  מ-150  למעלה  סה“כ  כרוכות,  ומחברות  פנקסים   7

משתנים, טוב-מאד עד בינוני-גרוע. 

פתיחה: $500
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290. שני כתבי יד – ערבית-יהודית

קדושים.  ושמות  סגולות  קבלה,  ענייני  יהודית,  בערבית  כתב-יד   •
דיו שחורה ואדומה. עם טבלאות ואיורים קבליים. 

[80] עמ‘ כתובים. 12 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי.

ערבית-יהודית.  ועוד.  אסתר,  מגילת  רות,  שרח (תרגום) למגילות   •
דיו שחורה ואדומה, עם עיטורים. 

[140] עמ‘ כתובים. 18 ס“מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $300

290. Two Manuscripts – Jewish Arabic 

• Manuscript in Jewish Arabic, Kabbalistic matters, 

Segulot and Holy Names. Black and red ink. Contains 

charts and Kabbalistic illustrations. 
[80] written pages. 12cm. Good condition, stains and wear. 

• Serach (translation) for Megillat Ruth, Megillat 

Esther, and more. Jewish Arabic. Black and red ink, 

with ornaments. 
[140] written pages. 18cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $300

289. Collection of Manuscripts of Piyutim 

– Morocco and North Africa

Collection of handwritten notebooks and pamphlets, 

piyutim in Hebrew and Jewish-Arabic. Morocco and 

North African countries, 19th -20th century.

Collection contains: • A complete and orderly manu-

script, in fluent Oriental writing, with dozens of piyutim 

and bakashot, by Moroccan scholars etc. • Manuscript 

of poetic phrases at for rhyme endings according to the 

order of the Hebrew alphabet. • A little [story] of Yosef 

HaTzadik in Jewish-Arabic. • More various manuscript 

leaves of piyutim.
7 bound notebooks and pamphlets, total of more than 150 

leaves. Varied size and condition, very good to fair-poor.

Opening Price: $500

291. Manuscript of lots Urim V’Tumim

Manuscript, Urim V’Tumim tables of lots according to 

the stone of the choshen (breastplate of the High Priest), 

with a table of lots according to the order of the letters 

At-Bash and Al-Bam. Oriental writing and Rashi script. 

[End of 19th century/beginning of 20th century].
c.40 written pages, 23cm. Good-fair condition, stains and 

minor wear.

Opening Price: $200

291. כת“י גורלות ”אורים ותומים“

כתב-יד, ”אורים ותומים“ לוחות גורלות עפ“י אבני החושן, עם לוח 
גורלות עפ“י סדר אותיות את-בש ואל-בם. כתיבה מזרחית וכתיבת 

רש“י. [סוף המאה ה-19/ראשית המאה ה-20].
כ-40 עמודים כתובים, 23 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ומעט בלאי.

פתיחה: $200

292. Manuscript, Ktzat Esther HaMalka, 

with Tractate Shikorin

Manuscript, Ktzat Esther HaMalka in Jewish-Arabic. 

Includes Tractate Shikorin. Oriental writing, [c.19th 

century]. 
24 leaves; 5 leaves. 15.5cm. Greenish paper, good fair con-

dition, moth damage, detached leaves. Leather binding 

ornamented with gold engravings, detached and dam-

aged, missing spine. 

Opening Price: $200

292. כתב-יד, ”קצת אסתר המלכה“, עם ”מסכת שיכורין“

כתב יד, ”קצת אסתר המלכה“ בערבית-יהודית. עם ”מסכת שכורין“. 
כתיבה מזרחית, [המאה ה-19 בערך].

24 דף; ה דף. 15.5 ס“מ. נייר ירקרק, מצב טוב בינוני, פגעי-עש, דפים מנו־
תקים. כריכת עור מעוטרת בתחריטי זהב, מנותקת ופגועה, ללא שדרה.

פתיחה: $200
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293. מכתב ”בשורת הגאולה“ ממשיח השקר ”מרי שוכרי כחיל“, אל רבי שמואל העליר רבה 

של צפת
מכתב מעניין והיסטורי, ממשיח השקר יהודה שלום בן מרי שכר כחיל, אל הגאון רבי שמואל העליר רבה 

של צפת. ”נכתב בכרך אל-קראנע“ (תימן), כסלו תר“ל [1869].
במכתב מאריך ה“משיח“ להשיב לרבי שמואל העליר, על הטענות מדוע הוא מתגלה בארץ תימן ולא כפי 
המבואר בדברי רשב“י שמשיח יתגלה בערי הגליל: ”דבריו דברי אמת, אבל כל כוונותיו וכל דבריו [של 
רשב“י] הם בעולם העליון והשם יאיר עיניך“. בנוסף הוא כותב בשם ספר זהר חדש, שההר שעליו משיח 

צריך להתגלות הוא הר עם קרניים כקרני ראם ורק בתימן ישנו כזה הר בשם אלטייל.
בהמשך הוא משיב על הטענה מדוע התגלותו של משיח בארץ מדבר ולא בארץ נושבת, וכך הוא כותב: 
ומפני  להכניעם...  התימן  ערי  אנשי  אחינו  יכלו  שלא  קליפות  שתי  אוז“ל  ששמה  התימן  בערי  שיש   ...”
זה אין לי רשות לצאת ממקומי. ולא עוד אלא שאדוני אליהו [הנביא] ז“ל [זכור לטוב] אסר אותי שלא 
להשתמש בשום פעולה ושלא לעסוק בתורה. והטעם שאם אעסוק בתורה וישראל אינן עוסקין בתורה 
ומקיימין מצוותיה כראוי... יהיה פתחון פה ... לקטרג על ישראל... וכבר נתן לי אדוני אליהו ז“ל זמן עד 
שנגיע לעיר ששמה בית מעיא“ד. אבל אבשרך כי בקרוב תראה נפלאות, כי לשם יתקבצו ישראל ומשם 
נכנס לארץ הקדושה תוב“ב“. בסיום המכתב הוא חותם: ”שלום בן מרי שוכר כחיל ע“ה ושם אמי חממה 
– מרי שכר כי חג ה‘ לנו [=ראשי תיבות: כחיל] - יר“ה ותמ“ל“ [=ירום הודו ותנשא מלכותו לעד]. ושלש 

חותמות ”מלכותיות“: באחת מהם הוא חתום ”יהודה שלום“. 
יהודה שלום מרי שוכרי אל כחיל, יליד הכפר בית רדם הסמוך לצנעא, ”התגלה“ בשנת תרי“ט, בסיפורים 
שונים ש“קיבל“ ממלאכי מרום על בשורת הגאולה, והיה הולך ודורש בערי תימן לעורר לתשובה ולת־
פילות על הגאולה. כשהגיע לצנעא יצאו כנגדו חכמי צנעא ובראשם רבי סלימאן בן סלימאן עמר. בסופו 
בתימן  קם  תרכ“ז-תרכ“ח  בשנים  שנים  כמה  לאחר  להורג.  והוציאו  ראשו  את  תימן  מלך  כרת  דבר,  של 
ופרסם  חיבר  ספיר  יעקב  רבי  לתחיה.  שקם  בעצמו  שכר  מרי  שהוא  שטען  מתחזה  חדש,  משיח-שקר 
בעתונות ובקונטרסים מיוחדים (”אגרת לתימן“, פריס, תרכ“ט ו“אגרת תימן השנית“, מיינץ, תרל“ג) את 
מאמיניו  אותו  עזבו  משיחיותו,  את  להכחיש  פרסמו  ישראל  ארץ  שרבני  ולאחר  השקר,  משיח  מעללי 

הרבים בתימן והוא הפך ללעג ולקלס בעיר צנעא, עד פטירתו בשנת תרל“ח.
המכתב שלפנינו נכתב ע“י מרי שכר כחיל השני ונדפס [בשינויים קלים] בספרו האחרון של רבי יעקב 
ומתנגדיהם“,  השקר  בספר ”משיחי  זו,  פרשה  אודות  עוד  עמ‘ 20-21. [ראה  השנית“  תימן  ספיר ”אגרת 
מאת בנימין שלמה המבורגר, בני ברק, תשמ“ט, עמ‘ 295-312; וראה עוד במאמרו של אברהם יערי, שכר 

כחיל - שני משיחי שקר בתימן, בתוך: שבות תימן, תל-אביב תש“ה, עמ‘ 147-146].
דף 32.5 ס“מ. כתיבה נאה. מצב בינוני, כתמים וקרעים. באותיות רבות נמחק הדיו וקשה לפענחו.

פתיחה: $1000

293. Letter “The Message of Redemption” by the false Messiah 

Mari Shukar Kuchail, to Rabbi Shmuel Heller Rabbi of Sefad

A historic interesting letter from the false Messiah Yehuda ben Shalom ben Mari 

Shukar Kachail, to Rabbi Shmuel Heller Rabbi of Sefad. “Written in the city of Al-

Krana (Yemen), Kislev 1869. 

In the letter, the “Messiah” writes a lengthy response to Rabbi Shmuel Heller, to his 

claims as to why the “Messiah” reveals himself in Yemen and not as is explained in the 

writings of Rashbi (Rabbi Shimon Bar Yochai) that the Messiah will be revealed in the 

cities of the Galil: “His words are words of truth, but all the intentions and words 

[of Rashbi] are in the Upper World and G-d should enlighten your eyes”. Moreover, 

he writes in the name of the Zohar Chadash that the mountain on which the Messiah 

will be revealed is a mountain with horns like the horns of an oryx and only in Yemen 

does such a mountain exist by the name of Alteil. 

Further, he answers the claim why the Messiah’s revelation is in the desert and not in 

an inhabited country, and this is what he writes: “… In the cities of Yemen named Uzel 

there are two klipot that our brothers who dwell in the Yemenite cities could not 

overpower… therefore, I do not have permission to leave my place. Furthermore, 

my master Eliyahu [The Prophet] forbade me to do any activity nor study the Torah. 

The reason for this is that if I will study Torah and Israel will not study Torah and 

fulfill the mitzvoth as is fitting… this will be an excuse… for accusing Israel… and 

my master Eliyahu has already given me time until we reach the city of Mead. But I 

inform you that you will soon see wonders, because all Israel will gather there and 

from there we will enter the Holy Land.” At the end of the letter he signs: “Shalom ben 

Mari Shukar Kuchail and my mother’s name is Chamama – Mari Shukar because 

we are celebrating G-d’s festival [acronym: Kuchail] – His Majesty and His kingdom 

should rise forever. And three “royal” stamps: one with his signature Yehuda Shalom. 

Yehuda Shalom Mari Shukar Al Kuchail, native of the village of Beit Radam near Sana, 

“revealed himself” in 1859, with various stories that he “received” the message of re-

demption from heavenly angels and he traveled and expounded throughout Yemenite 

cities to awaken people to do teshuva and pray for the redemption. When he reached 

Sana, Sana scholars headed by Rabbi Saliman ben Saliman Amar went out against 

him. In the end, the king of Yemen executed him and cut off his head. After a number 

of years, during 1867-1868, a new false Messiah rose in Yemen, a faker who claimed 

that he is Mari Shukar himself that has been resurrected from the dead. Rabbi Ya’akov 

Sapir wrote and publicized in the newspapers and in special pamphlets (Letter to 

Yemen, Paris, 1869 and Second Letter to Yemen, Mainz, 1873) the misdeeds of the 

false Messiah. After the rabbis of Eretz Yisrael publicized the denial of his messianism, 

his many believers left him and he was scorned and mocked in the city of Sana until 

his death in 1878.

This letter was written by Mari Shukar Kuchail the Second and was printed [with 

minor changes] in the last book of Rabbi Ya’akov Sapir, The Second Letter to Yemen, 

pages 20-21. [For further information on this affair, see Meshichei HaSheker 

U’Mitnagdeihem, by Binyamin Shlomo Hamburger, Bnei Brak, 1989, pages 295-312; 

and see the article written by Avraham Ya’ari, Shukar Kuchail – two false Messiahs in 

יהדות תימן: כתבי-יד ומכתבים
Yemenite Jewry – Manuscripts and Letters

Yemen, included in Shevut Teiman, Tel Aviv 1945, pages 146-147].
Leaf 32.5cm. Handsome handwriting. Fair condition, stains and tears. Many letters have 

erased ink and are difficult to decipher. 

Opening Price: $1000
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294. מכתבים וכתובה - תימן

• כתובה לנישואי החתן יחיא חסן אבן חסן מנצור והכלה סעידה בת סאלם אהרון צנעני. בישוב עראם 
(ארקאדה), ב‘ר“ב לשטרות (תרנ“א 1891). • מכתב אישור עבור ”יחיא בן יוסף סעיד חבארה“, עם שלש 
ן‘  ”יוסף  מאת  מעניין,  משפחתי  מכתב   • מזרחית).  בקליגרפיה  (חתימות  מזוהות  לא  רבניות  חתימות 
סלימאן נגאר“ תימן, תרצ“ה (1935). כתב אישור לשוחט, מאת רבי ”דאוד במו“ה עואץ יצ“ו ס“ט“ המורשה 
ב‘רנ“ח  קורח“.  יחיא  מ“ו  בן  עמרם  מ“ו  ממעלת  בידי  המסור  שוחטים ”בכח  להסמכת  בצנעא  הדין  מבית 

לשטרות (תש“ז 1947).
4 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

294. Letters and Ketubah – Yemen

See list in the Hebrew description.
4 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

293
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296. אוסף מסמכים וכרוזים – עדת התימנים בירושלים

כתיבה,  במכונת  כתובים  וחוזרים  בכת“י  מכתבים  מסמכים,  אוסף 
כרוזים מודפסים, עדת יהודי תימן בירושלים. שנות התר“ץ. 

כרוזים ומכתבים בעניני חיזוק הדת, שחיטה ושוחטים, בעניני הש־
כונות נחלת צבי, נחלת שמעון ונחלת אחים, בעניני נישואין ושלום 

בית, ועוד.
19 פריטי נייר, מתוכם 7 כרוזים מודפסים ו-8 מכתבים בכת“י.

פתיחה: $250

297. כת“י תימני - משניות סדר זרעים, עין יעקב סדר נשים

שבת  ממסכת  ופרקים  (בשלמות)  זרעים  סדר  משניות,  יד,  כתב 
מסכת  מאמצע  נשים,  סדר  יהודה,  יעקב-בית  עין  יבמות.  ומסכת 

יבמות עד אמצע מסכת נדרים. תימן, [המאה ה-18-19?].
לג, [47], ב-ח דף; [76] דף. כ-16 ס“מ. נייר עבה, מצב בינוני, כתמים ובלאי. 

כריכה פשוטה.

פתיחה: $250

295. שלש סמיכות לשחיטה – תימן

נחום“  ”יחיא  רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב  לשחיטה,  סמיכה  כתב   •
בצנעא,  הראשי  הדין  בית  של  המפורסם  השליח  [תרל“ב-תשכ“ב, 
לפקח על עניני היהדות בערי תימן] לתלמידו חיים בן שמעון מכפר 
כתב   •  .[1924 ליצירה,  תרפ“ה  [לשטרות,  ב‘רל“ו  כסלו  יודארבע, 
סמיכה לשוחט הנ“ל בעיר אלרבע, בכתב ידו וחתימתו של רבי יחיא 
סאלם ן‘ יוסף [אלמאה?], ב‘רמ“ח [לשטרות, תרצ“ז ליצירה, 1937]. 
ב‘רנ“ד  מזוהה),  לא  רבנית  (חתימה  הנ“ל,  לשוחט  סמיכה  כתב   •
הרע,  לעין  לחש  נוספים:  דפים   • ליצירה, 1943].  תש“ג  [לשטרות, 
דפים  קרעי  ועוד  לשוחט,  סמיכה  כתב  טיוטת  גירושין,  גט  טיוטת 

מעניינים.
3 מכתבי סמיכה + 5 דפים וקרעי דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

296. Collection of Documents and 

Proclamations – The Yemenite Community 

of Jerusalem 

Collection of documents, handwritten letters and type-

written circulars, printed proclamations, the Jewish 

Yemenite community of Jerusalem. 1930-s.

Proclamations and letters on topics of religious re-

inforcement, shechita and shochtim, concerning the 

neighborhoods of Nachalat Zvi, Nachalat Shimon and 

Nachalat Achim, about marriage and peace in the 

home, etc. 
19 paper items, including 7 printed proclamations and 8 

handwritten letters.

Opening Price: $250

295. Three Semichot for Shechita – Yemen

• Letter of semicha for shecita, handwritten and signed 

by Rabbi “Yichye Nachum” [1872-1962, famous emis-

sary of the Chief Beit Din of Sana, to supervise Judaic 

matters in Yemenite cities] to his disciple Chaim ben 

Shimon of the village of Yudarba, Kislev 1924. • Letter 

of semicha for the aforementioned shochet in the city of 

Alreva, handwritten and signed by Rabbi Yichya Salam 

ben Yosef [Alme’a?], from 1937. • Letter of semicha for 

aforementioned shochet, (Rabbi’s signature unidenti-

fied), in 1943. • Additional leaves: incantation against 

ayin hara, draft of divorce get, draft of letter of semicha 

for shochet, and additional interesting scraps of paper. 
3 letters of semicha + 5 leaves and scraps of leaves, varied 

size and condition.

Opening Price: $200

295

296

297
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297. Yemenite Manuscript – Mishnayot 

Seder Zera’im, Ein Ya’akov Seder Nashim 

Manuscript, Mishnayot, Seder Zera’im (complete) and 

chapters of Tractate Shabbat and Tractate Yevamot. 

Ein Ya’akov-Beit Yehuda, Seder Nashim, from middle 

of Tractate Yevamot until middle of Tractate Nedarim. 

Yemen, [18th-19th century?].
33, [47], 2-8 leaves; [76] leaves. Approx. 16cm. Thick paper, 

fair condition, stains and wear. Simple binding. 

Opening Price: $250

298. אוסף דפי כת“י - תימן

שונות  מתקופות  תימן,  מארצות  רובם  דפים,  ושרידי  דפים  אוסף 
[מהמאה ה-16 עד המאה ה-19-20].

בשנת  נכתב  ותחינות,  העיבור  סוד  מולדות,  עיבור  קונטרס   •
חתימה  עם  [סליחות],  אשמורות  ספר   •  .(1888) ליצירה  התרמ“ח 
קטעים  שרידי   •  .(1930 (תר“ץ  לשטרות  ב‘רמ“א  משנת  וקולופון 
מספרי תאג‘ תורה ותרגום, מתקופות שונות, חלקם מוקדמים מאד 
[משנות הש‘ ואף קודם לכן]. אחד מהם על קלף. • דפי פיוטים. • 

מכתבים ושרידי קטעים מספרים שונים.
רובם  משתנים,  ומצב  גודל  דפים,  שרידי  ועשרות  טוב,  במצב  מחברות   2

הוצאו מ“גניזת-כריכות“ והם במצב בינוני עד גרוע.

פתיחה: $200

299. חומש שמות - כת“י תימני

כתב-יד, חומש שמות (כולל עמוד אחרון מספר בראשית), עם רש“י, 
שונות,  בעלים  חתימות  ה-18-19].  המאה  [תימן,  ותפסיר.  תרגום 

הגהות ורישומים שונים בכת“י. 
ישנים  שיקומים  עש.  נזקי  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   23.5 דף,   67

בשולי הדפים. כריכה ישנה ופגועה.

פתיחה: $200

298. Collection of Handwritten Leaves 

– Yemen 

Collection of leaves and remnants of leaves, majority 

from Yemen, from various periods [from the 16th cen-

tury until the 19th-20th century]. 

• Ibur Moladot pamphlet, explanation of the leap year 

and supplications, written in 1888. • Sefer Ashmurot 

[Slichot], with signature and colophon from the year 

1930. • Remnants of passages of Taj books, Torah and 

translation, from various periods, some of which are 

very early [from the 16th century and even earlier]. One 

written upon parchment. • Leaves of poetry. • Letters 

and remnants of passages from various books. 
2 booklets in good condition, dozens of remnants of leaves, 

various sizes and conditions, majority taken out of bind-

ing archive in fair to poor condition. 

Opening Price: $200

299. Chumash Shmot – Yemenite 

Manuscript 

Manuscript, Chumash Shmot (includes last page of 

Sefer Bereshit), with Rashi, translation and Tafsir. 

[Yemen, 18th-19th century]. Various ownership signa-

tures, glosses and various notations in handwriting.
67 leaves, 23.5cm. Good-fair condition, stains, moth damage. 

Old restorations on leaf margins. Old damaged binding. 

Opening Price: $200

298
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300. Manuscript Tikun Leil Shavuot with 

Idra Raba and Idra Zuta

Manuscript Tikun Leil Shavuot and Idra Raba. [Yemen, 

19th century]. Owner’s inscription: “My inheritance 

from my father… Saliman Amar”. [Apparently, Rabbi 

Saliman ben Saliman Amar, a leading rabbi in Sana in 

the 1860-s, see Item 293].
106 pages. 22.5cm. High quality paper, fair condition, 

moth holes and detached leaves. Unbound.

Opening Price: $200

300. כת“י תקון ליל שבועות עם האדרא רבא ואדרא זוטא

חתימת  ה-19].  המאה  רבא. [תימן,  ואדרא  שבועות  ליל  תקון  כת“י 
סלימאן  רבי  [כנראה  עמאר“  א“ב  סלימאן  מא“א...  ”נחלתי  בעלים: 
אודותיו  ראה  התר“כ,  בשנות  צנעא  רבני  מגדולי  עמר,  סלימאן  בן 

פריט 293] 
מנותקים.  ודפים  עש  נקבי  בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.   22.5 עמ‘.   106

לא כרוך.

פתיחה: $200

301. כת“י הלכות שחיטה - תימן

ה-19  [המאה  תימן,  ותשובות,  ושאלות  שחיטה  הלכות  יד,  כתב 
 - התרנגול  על  ”משל  במליצה:  פותח  הראשון  העמוד  בערך]. 
כששמע התרנגול מריבת השוחט והעגל, בא גם הוא אצל הזקנים, 

לשאול דברי חכמה בתחנונים, במיעוט דברים ורוב ענינים“.
16 עמ‘, כ-17 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכה חדשה מהודרת.

פתיחה: $200

302. אוסף ענק של כת“י - תימן

סידורים,  של:  ספרים,  וחלקי  בודדים  דפים  כת“י,  של  ענק  אוסף 
חומשים, תרגומי מגילות, הגדות של פסח ומחזורים, חידושי תורה, 
עיבור  לוחות  וגורלות,  קמיעות  קבלה,  עניני  ודרוש,  הלכה  ספרי 

ועוד. [תימן, מתקופות שונות, המאה ה-17-20 בערך].
למעלה מעשרה כרכים ומחברות, מאות דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

301. Manuscript on Laws of Slaughtering 

– Yemen 

Manuscript, laws of slaughtering and responsa, Yemen, 

[c.19th century]. First page opens with poetic phrase: 

“Chicken parable – when the chicken heard the dispute 

between the slaughterer and the calf, he too, approached 

the wise people, to inquire and gain knowledge…”. 
16 pages, approx. 17cm. Good-fair condition, stains and 

wear. New elegant binding. 

Opening Price: $200

302. Huge Collection of Manuscripts 

– Yemen 

Huge collection of manuscripts, single leaves and sections 

of books of: prayer books, Chumashim, translation of 

Megillot, Pesach Haggadot and Machzorim, Chiddushei 

Torah, books of Halacha and homiletics, Kabbalistic mat-

ters, talismans, leap-year calendars and more. [Yemen, 

from various periods, c.17th-20th century]. 
Over ten volumes and booklets, hundreds of leaves, vari-

ous sizes and conditions. 

Opening Price: $400

300301302
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303. תאג‘ בראשית שמות (תימן)

עם  ה-19],  [המאה  תימן,  בראשית-שמות.  ותרגום,  חומש  יד,  כתב 
דפי השלמה בתחילה ובסוף מתקופה מאוחרת יותר [ראשית המאה 

ה-20]. רישומי הקדשה ובעלות של ”כניס אל-סיאני“. 
הדפים  רוב  משתנה,  מצב  ס“מ.  כ-23.5  השלמה)  דפי   6 (מתוכם  דף,   154
שימוש.  וכתמי  בלאי  בכת“י.  והשלמות  משוקמים  קרעים  טוב,  במצב 

כריכת עור מקורית מתימן.

פתיחה: $250

303. Taj Bereshit Shmot (Yemen) 

Manuscript, Chumash and translation, Bereshit-

Shmot. Yemen, [19th century], with completion leaves 

at beginning and end from more recent period [early 

20th century]. Inscription and ownership notations of 

“Kanis Al-Siani”. 
154 leaves (including 6 completion leaves), approx. 23.5cm. 

Varying condition, majority of leaves in good condition, 

restored tears and handwritten completions. Wear and 

stains of usage. Original leather binding from Yemen. 

Opening Price: $250

304. Manuscript Yevarech HaZevach – 

Rabbi Yichye Korach, Yemen 1901 

Manuscript, Sefer Yevarech HaZevach, laws of slaugh-

tering, Rabbi Yichye Korach. Yemen, 1901. Especially 

fine writing, with preface and colophon signed by 

author Rabbi “Yichye son of Rabbi Chaim son of 

Rabbi Yosef son of Rabbi Shalom son of Yosef Yehuda 

Shalom Korach” dated “Monday, 17 of Iyar, 1901”. [The 

colophon of the copied manuscript which appears in 

Encyclopedia of Scholars of Yemen, I, p. 560, lists a 

different date: First of Cheshvan, 1901; apparently this 

edition is an additional one arranged by the author ap-

proximately half a year after the writing of the composi-

tion for the first time]. 

Rabbi Yichye Korach (1843-1908), among the great 

scholars of Tzena and rabbi of the Yosef O’atz Synagogue 

and the Chobavra B’Tzena Synagogue. Was greatly in-

volved in the copying of holy books for his livelihood 

[it is possible that this manuscript is an autograph of 

the author himself]. Passed away in Egypt on his way 

to Eretz Israel. 
84 leaves, 18.5, paper with embossed stamps in calligraphic 

Arabic (manufacturer stamp), good-fair condition, moth 

damage, ink acidity damage with omission to text on 

several leaves. Ownership stamps from city of Aden. New 

elegant binding. 

Opening Price: $300

304. כת“י יברך הזבח - רבי יחיא קורח, תימן תרס“א

כת“י ספר יברך הזבח, הלכות שחיטה, רבי יחיא קורח. תימן, תרס“א 
המחבר  בחתימת  וקולופון  הקדמה  עם  במיוחד,  נאה  כתיבה   .1901
יוסף  בן  שלום  מ“ו  בן  יוסף  מוהר“ר  בן  חיים  מוהר“ר  בן  ”יחיא  רבי 
יהודה שלום קרח“ ובתאריך ”יום שני טו“ב אייר שנת ב‘רי“ב לשטרי 
- ה‘תרס“א ליצירה“ [בקולופון כתה“י המועתק באנצי‘ לחכמי תימן, 
ב‘רי“ב,  שנת  חשון  א‘  לקולופון:  אחר  תאריך  מופיע   560 עמ‘  א‘, 
וכנראה שלפנינו מהדורה נוספת שסידר המחבר, כחצי שנה לאחר 

כתיבת החיבור לראשונה]. 
רבי יחיא קורח (תר“ג-תרס“ח), מגדולי חכמי צנעא ורב בבית הכנסת 
הרבה  עסק  לפרנסתו  בצנעא.  חובארה  ובביהכנ“ס  עואץ  יוסף 

בהעתקת ספרי קודש, [יתכן שגם כתה“י שלפנינו הוא אוטוגרף של 
המחבר עצמו]. נפטר במצרים בדרכו לארץ ישראל. 

(חותמת  בערבית-קליגרפית  תבליט  חותמת  עם  נייר  ס“מ,   18.5 דף,   84
יצרן), מצב טוב-בינוני, פגעי עש, במספר דפים חוסרים בטקסט מפגיעת 

חומצת הדיו. חותמות בעלים מהעיר עדן. כריכה חדשה מהודרת.

פתיחה: $300
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305. כתב-יד, ספר עץ חיים לרבינו חיים ויטאל

שער  סוף  עד  העיגולים“  ”שער  הראשון  השער  מתחילת  ויטאל.  חיים  לרבינו  חיים,  עץ  ספר  כתב-יד, 
כ“ה ”דרושי הצלם“. [המאה ה-18?]. כתיבה והגהות בשוליים באותיות מרובעות [דומות לכתיבת סת“ם 
השער  לפני  בדפים  מזרחי.  בכת“י  ורישומים  כותרות  עם  הרש“ש],  רבינו  של  כתב-ידו  בסגנון  ספרדית, 

רישומי חדושי תורה בכת“י מזרחי, חתומים ”יש“ן“. שער מאוייר.
[2 דף כתובים], שכז דף. 22 ס“מ. נייר איכותי, מצב בינוני, פגעי-עש גדולים, כתמים. לא כרוך.

פתיחה: $1000

305. Manuscript, Sefer Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital 

Manuscript, Sefer Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital. From beginning of first Sha’ar “Sha’ar 

Ha’igulim” until end of twenty fifth Sha’ar “Drushei Ha’zelem”. [18th century?]. Margins 

contain writing and glosses in square letters [similar to Sephardic scribe writing, in style 

of handwriting of Rabbi Shalom Sharabi], with titles and notations in Oriental hand-

writing. Leaves preceding title page contain Chiddushei Torah in Oriental handwriting, 

signed “Yashan” [initials] and illustrated title page. 
[2 written leaves], 327 leaves. 22cm. High-quality paper, fair condition, extensive moth 

damage, stains. Unbound. 

Opening Price: $1000

כתבי יד 
Manuscripts
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306. פנקס חברא קדישא מאוייר – סאלקע (הונגריה) 

השנים  בין  הונגריה),   ,Mátészalka (מאטאסאלקא  סאלקע  קהילת  של  קדישא“  ”חברא  פנקס 
תקנ“ז-תרצ“ו.

חסדים  גמילות  לחברה  שייך  הפנקס  ביד: ”זה  מצוייר  שער  עבה.  נייר  על  גדול,  בפורמט  מפואר,  פנקס 
דק“ק סאלקע“, עם איורי מיטה, כלי טהרה ואת חפירה. אחרי השער נרשמו תקנות החברה. השער ודפי 

ה“תקנות“ (דפים ב-ח) נכתבו בשנת תקנ“ז (1797), ונחתמו בחתימות גבאי ה“חברה“ באותם ימים. 
המאוחר  לשואה (הרישום  הסמוכות  השנים  ועד  תקס“ג  משנת  רישומים  של  רבות  מאות  הפנקס  בדפי 
ותאריך  שמו  נרשם  עליו  מיוחד,  דף  הוקדש  בפנקס  מהנרשמים  אחד  לכל   .(1936 משנת  הוא  ביותר 
עיטורים  בתוספת  החבר  שם  מופיע  רבים  בעמודים  בחבורתינו“).  להתחבר  (”עלה  לחברה  הצטרפותו 
ה-20).  מהמאה  מאוחרים,  עיטורים  גם  (ביניהם  צבעונית  בדיו  ביד-אמן  עשויים  מרשימים,  וקישוטים 
הזמן נרשמו  הקהילה ורבניה. במהלך  ראשי  עם חתימות  מופיעים הסכמים והחלטות  במספר מקומות 
בדף האישי של החבר, פרטים נוספים אודותיו, כגון התרומות והתשלומים שנתן במהלך השנים, נסיעתו 

מהעיר, תאריך פטירתו, מקום קבורתו וכדומה. במספר דפים נוספה בכתב-יד הערה: ”ימח שמו וזכרו“. 
בין הדפים ח-ט צורף דף נוסף ועליו רישום מעניין משנת תקפ“ח המודיע כי על פי הסכם שהוחלט בין 
”בני החבורה“ יישארו דפים מס‘ 75 ו-77 ריקים, ו“לא יכתבו עליהם שמות החבורה... מהיום והלאה אין 
עד  יהיו  וכה  הכמוסים  טעמים  מחמת  ריקים  שנשארו  מה  על  ומענה  טענה  החבורה  מבני  אחד  לשום 
”כל  בעד  אפילו  עליהם,  לרשום  אין  אופן  בשום  כי  ביידיש  אזהרה  נרשמה  המדוברים  עולם...“ [בדפים 
הון דעלמא“]. בראש החתומים בא רבי ”יחיאל כהנא“ - הגאון רבי יחיאל כהנא הלר אב“ד סאלקא (נפטר 
תר“ו, אוצר הרבנים 9166), בנו של הגאון רבי יהודה כהנא אב“ד סיגעט בעל ”קונטרס הספיקות“. חתימה 
נוספת של הרב מופיעה בצדו השני של דף 88, על החלטה לצרף אחד משמות החברים שנשמט בטעות 
וכפי  כהנא,  יחיאל  הרב  לחתימת  זהה  יד  בכתב  נכתבו  נוספים  רישומים  ומספר  זה  [רישום  מהפנקס. 

הנראה נהג הרב לכתוב מדי פעם בפנקס. רוב הרישומים בכתב יד סופר]. 
המקורית.  הכריכה  ואבזמי  קישוטי  עם  משולבת  חדשה,  קטיפה  כריכת  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 37.5   [434]
”זה  כתובת:  המרכזי  בקישוט  פרחים,  בדגמי  בשריגים  ומעוטרים  [חתום]  כסף  עשויים  והאבזמים  הקישוטים 

הפנקס להחבורה קדשה ג“ח“ (חסר בסיס אחד בכריכה האחורית).

פתיחה: $20,000
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306. Illustrated Chevra Kadisha Registry Book – Szálka (Hungary)

Chevra Kadisha Registry Book of congregation of Szálka (Mátészalka, Hungary), 

1797-1939. 

Elegant Registry Book, in large format, upon thick paper. Hand illustrated title page: 

“This Registry Book belongs to Gemilut Chasadim Association of Szálka”, with 

illustrations of a bed, instruments for washing of dead prior to burial, and spade. 

Regulations of association listed following title page. Title page and “regulation” leaves 

(leaves 2-8) written in 1797, and signed with signatures of managers of association 

during those days. 

Leaves of Registry Book contain many hundreds of notations between 1803 and 

years preceding Holocaust (latest notation from 1936). Each of the registrants in the 

Registry Book is allocated a special leaf upon which his name is listed along with the 

date on which he joined the association. On many pages name of member appears 

with impressive ornaments and decorations by artist in colorful ink (including later 

ornaments, from the 20th century). In several places, agreements and resolutions with 

signatures of leaders of the congregation and its rabbis appear. Over the course of time 

additional details were added onto personal leaf of member, such as donations and pay-

ments which he contributed throughout the years, his journeys, his death date, location 

of his burial etc. Several leaves contain added handwritten comment: “May his name 

and memory be blotted out”. 

Between leaves 8-9 additional leaf added with notation from 1828 which informs that 

according to a decision which was reached between members of the association leaves 

75 and 77 will remain blank, and “names of members of the association will not be 

listed on them… from today on no member of the association will make any claim 

or answer regarding the blank leaves due to reasons which will forever remain 

secret…” [on referred to leaves warning listed in Yiddish that under no circumstances 

may these leaves be written upon, even “for all the money in the world”]. First of sig-

natories: Rabbi “Yechiel Kahana” – The Ga’on Rabbi Yechiel Kahana Heller Av Beit 

Din of Szálka (passed away in 1846, Otzar HaRabbanim 9166), son of the Ga’on Rabbi 

Yehuda Kahana Av Beit Din of Siget author of Kontres Hasfekot. Additional signature 

of the rabbi appears on second side of leaf 88 regarding decision to add one of names of 

members who was mistakenly omitted from the Registry Book. [This notation as well as 

several additional notations were written in handwriting identical to signature of Rabbi 

Yechiel Kahana; apparently the rabbi occasionally wrote in the Registry Book. Majority 

of notations in scribe writing].
[434] leaves. 37.5cm. Good condition, stains. New velvet binding, integrated with decora-

tions and clasps of original binding. Decorations and clasps made of [stamped] silver and 

ornamented with flower patterns. Main decoration with inscription: “This Registry Book 

belongs to Gemilut Chasadim Chevra Kadisha” (missing one base on back binding).

Opening Price: $20,000 306
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308. כת“י רבי אשר ווכטרליץ - תלמיד ה“חתם סופר“

מרבי  נדה).  (הלכות  דעה  יורה  ערוך  שלחן  על  תורה  חידושי  כת“י, 
אשר ווכטרליץ. [פרשבורג, שנות התק“ע בערך].

בדף המעטפת רישומים בכת“י עתיקים: ”חדושי תורה מהגאון מה“ו 
אשר“. ”הספר הלז שייך לה“ה התורני המופלא והמופלג בתו‘ מה“ו 
אשר וואכדרדלין ז“ל“. הגאון רבי אשר וואכטרליץ, מתלמידיו הח־
ביבים של ה“חתם סופר“ וחתנו של רבי יששכר דוב בער פרנק, סופר 
שו“ת  (ראה  שאטלסדורף  כאב“ד  כיהן  בפרשבורג.  הקהילה  ונאמן 
נפטר  בפרשבורג.  דרך“  ”תמימי  חברת  וכרב  רע“ט)  סי‘  יו“ד  חת“ס 
בדמי ימיו בשנת תקפ“ז (1827). ראה אודותיו: החת“ס ותלמידיו עמ‘ 

עח-עט.
כ-30 עמודים כתובים, 29.5 ס“מ. נייר עבה. מצב טוב-בינוני, 2 עמ‘ מטו־

שטשים, בלאי בפינות, כתמים.

פתיחה: $750

307. כתב-יד רבי אליהו שפירא אב“ד טשארניקאווי

בסוגיות  חידושים  טשארניקאווי.  אב“ד  שפירא  אליהו  רבי  כתב-יד 
ענייני  חז“ל,  ומדרשי  השבוע  בפרשיות  וביאורים  דרשות  הש“ס, 
תפילה, חגים ומועדים, שירים ועוד. שני כרכים בכתב-יד אוטוגרפי, 

מהשנים תקצ“ט-תרי“ב.
כתב היד לא נדפס. במספר מקומות מביא רבי אליהו דברי תורה בשם 
פק“ק  שדרשתי  ”מה  רבנותו:  מקום  את  ומזכיר  ישראל“,  ”גאון  אביו 
נכתבה  העמודים  באחד  תקצ“ט...“.  עקב  פ‘  בש“ק  טשארניקאווי 
כעין הקדמה לחיבור: ”עצת אליהו... ע“ש המשנה באבות בן חמשים 
לעצה... לכן קמתי אני הקטן, שמתי הדברים בלבי למען לא אהי‘ רופא 

ולא לו ואח“כ רשמתי על ספר לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל...“.
יוסף  רבי  הגאון  בן  (תקס“ה-תרט“ו),  שפירא  אליהו  רבי  הגאון 
יאסקי שפירא אב“ד לעסלא. מחבר ”לקט אליהו“ על ספר המצוות 
להרמב“ם (ברעסלויא-קראטאשין תקצ“ד-תקצ“ה), כיהן שנים רבות 
כאב“ד טשארניקאווי הסמוכה לפוזנה, ועמד בקשרי שו“ת עם רבה 
מהדורה  איגר,  עקיבא  רבי  תשובות  (ראה:  איגר  עקיבא  רבי  הגאון 

קמא, סימן נט).
שני כרכים, כ-700 עמ‘ כתובים. מצב כללי טוב. כתמים וקרעים. 

פתיחה: $1500

307. Manuscript Rabbi Eliyahu Shapiro Av 

Beit Din of Charnekavi

Manuscript Rabbi Eliyahu Shapiro Av Beit Din of 

Charnekavi. Chiddushim on Sugiot of the Shas, ser-

mons and commentaries on weekly Torah portions and 

Midrashim of the Sages, matters of prayers, holidays 

and festivals, poems and more. Two volumes in auto-

graphic handwriting from 1839-1852. 

Manuscript unprinted. In several places Rabbi Eliyahu 

cites sayings in the name of his father and mentions the 

locations where he served as rabbi: “That which I de-

livered in the congregation of Charnekavi on Shabbat 

Parashat Ekev 1839…”. One of the pages contains some 

sort of an introduction to the composition: “Atzat 

Eliyahu… after the Mishna in Avot ‘Ben Chamishim 

Le’Eitza’… therefore I put it down in writing so that it 

be distributed among the Jewish people…”.

The Ga’on Rabbi Eliyahu Shapiro (1805-1855), son of the 

Ga’on Rabbi Yosef Yaski Shapiro Av Beit Din of Leslie. 

Authored Leket Eliyahu on Rambam’s Sefer HaMitzvot 

(Breslau-Kratshin 1834-1835), served for many years as 

Av Beit Din of Charnekavi adjacent to Posen and corre-

sponded with its rabbi, the Ga’on Rabbi Akiva Eiger (see: 

Responsa Rabbi Akiva Eiger, edition 141, Siman 59). 
Two volumes, approx. 700 written pages. General condi-

tion good. Stains and tears. 

Opening Price: $1500
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309. כת“י דרשות רבי ברוך עקפלד בעל ”פאת השדה“

כת“י, דרשות לימים נוראים ולמועדים, מאת רבי ברוך עקפלד אב“ד 
כתובות  הדרשות  רוב  תרכ“ג-תרל“ה.  מהשנים  (הונגריה),  טשוס 
ביידיש, כתיבה אוטוגרפית של המחבר עם הוספות רבות ומחיקות. 
הגאון רבי ברוך עקפלד (תקפ“ט-תרנ“ב, אוצר הרבנים 4134), מגאוני 
הונגריה, אב“ד טשוס (טשוז) משנת תרי“ח והרביץ תורה לתלמידים 

רבים. ספרו שו“ת פאת השדה (לבוב תרמ“ב; מונקאטש תרס“ז).
למעלה מ-60 דף. 17 ס“מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $800

308. Manuscript of Rabbi Asher 

Wachterlitz – Disciple of the Chatam 

Sofer

Manuscript, Torah novellae on the Shulchan Aruch 

Yoreh Deah (Hilchot Nidah). By Rabbi Asher 

Wachterlitz. [Pressburg, c.1810-s]. 

Inscriptions on cover leaf in ancient handwriting: “Torah 

novellae by the Gaon Rabbi Asher”. “This book be-

longs to the wondrous Torah scholar Rabbi Asher 

Wachderdalin”. Rabbi Asher Wachterlitz, a beloved 

disciple of the Chatam Sofer and son-in-law of Rabbi 

Yissachar Dov Frank, scribe and trustee of the Pressburg 

community, served as Rabbi of Shatelsdorf (see Chatam 

Sofer responsa Yoreh Deah Siman 299) and as Rabbi of 

Temimei Derech Society in Pressburg. Died at a young age 

in 1827. See: HaChatam Sofer V’Talmidav pages 98-99.
c.30 written pages, 29.5cm. Thick paper. Good-fair condi-

tion, 2 blurred pages, wear to corners, stains.

Opening Price: $750

309. Manuscript of Sermons of Rabbi 

Baruch Ekfeld author of Pe’at HaSadeh

Manuscript of sermons for the Days of Awe and for 

festivals by Rabbi Baruch Ekfeld, Rabbi of Czecze 

(Hungary), from 1862-1874. Most of the sermons are 

written in Yiddish, authographic writing of author with 

many additions and erasures.

Rabbi Baruch Ekfeld (1829-1891, Otzar HaRabbanim 

4134), a prominent Torah scholar in Hungary, Rabbi of 

Czecze from 1858 and he taught many disciples. His book 

of responsa Pe’at HaSadeh (Lvov 1882; Munkach 1907). 

More than 60 leaves. 17cm. Good condition. New binding. 

Opening Price: $800

310. כתב יד דרשות וחידושים - רבי מאיר יצחק פרידמן 

תלמיד הכת“ס - ארה“ב, המאה ה-19
כתב יד בשני כרכים, מאת רבי מאיר יצחק פרידמן. [ניו יורק, סוף 

המאה ה-19].
דרושים  השבוע,  פרשיות  על  מאמרים  טריפות,  בהלכות  רשימות 
הרא־ בדפים  מכתבים.  העתקות  ומספר  שונים  ולמאורעות  לזמנים 
שונים והאחרונים של כתב היד רישומים רבים של שמות, לתפילה 

על אנשים הזקוקים לישועה.
הכתב-סופר  הונגריה,  גדולי  של  תלמידם  פרידמן,  יצחק  מאיר  רבי 
סופר.  חיים  ורבי  מקולומייא  ליכטנשטיין  הלל  רבי  בפרשבורג, 
שימש כרב חברא קדישא ותלמוד תורה בניו-יורק במחצית השניה 
ספרו  את  הדפיס  ושם  לירושלים  עלה  ימיו  בסוף  ה-19.  המאה  של 
היד  כתב  הנראה,  כפי  תר“ע).  (ירושלים  התורה  על  יצחק“  ”מאורי 

שלפנינו לא נדפס.
באחד הדפים חתימתו וחותמתו. מצורפים: נייר מכתבים רשמי עם 

טיוטת מכתב, ודפי כת“י נוספים.
שני כרכים. כ-400 עמודים כתובים. 31 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי.

פתיחה: $400

310. Manuscript of Sermons and 

Chiddushim – Rabbi Meir Yitzchak 

Friedman Disciple of the Ktav Sofer – USA, 

19th Century 

Two-volume manuscript, by Rabbi Meir Yitzchak 

Friedman. [New York, late 19th century]. Listings on 

laws of Treifot [food ritually unfit for eating], articles on 

weekly Torah portions, homilies for festivals and vari-

ous occasions and several copies of letters. First and last 

leaves of manuscript contain many notations of names 

for prayer of people in need of salvation. 

Rabbi Meir Yitzchak Friedman, disciple of Torah giants 

of Hungary, the Ktav Sofer of Pressburg, Rabbi Hillel 

Lichtenstein of Kolomea and Rabbi Chaim Sofer. Served 

as Rabbi of Chevra Kadisha and Talmud Torah in New 

York during second half of 19th century. Toward the end 

of his lifetime immigrated to Jerusalem where he printed 

his book Me’orei Yitzchak on the Torah (Jerusalem, 

1910). Apparently, this manuscript was not printed. 

One of the leaves contains his signature and stamp. 

Attached: official stationery with draft of letter, and ad-

ditional handwritten leaves. 
Two volumes. Approx. 400 written leaves. 31cm. Good 

condition, stains and wear. 

Opening Price: $400
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311. כתב-יד – תשובות וחידושים מהרב מוירצבורג ובנו רבי שלמה במברגר אב“ד זנהיים

כתב-יד, שו“ת וחידושים, מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר אב“ד ווירצבורג.
אב“ד  במברגר  שלמה  רבי  בנו  בכתב-יד  מפנקסיו  נעתקו  הש“ס.  בסוגיות  וחידושים  בהלכה  תשובות 
זנהיים. בין הדברים: חידושים שהעתיק הרב מוירצבורג מרבו הגאון רבי אברהם בינג, וחליפת מכתבים 
בענייני הלכה שניהל הרב מוירצבורג עם גאוני דורו. במיוחד בולטת התכתבות ארוכה וענפה עם ידידו 

הגאון רבי מנחם מענדל קארגויא אב“ד פיורדא (בעל גידולי טהרה).
בשולי חלק מהקטעים נוספו השגות והערות מאת המעתיק רבי שלמה במברגר (תחת הכינוי: אש“ל = 

אמר שלמה לוי). כפי הנראה, חלק ניכר מכתב היד טרם נדפס.
הגאון המפורסם רבי יצחק דוב הלוי במברגר (תקס“ח-תרל“ט, אוצר הרבנים 11282), בשנת ת“ר נתמנה 
לרבנות ווירצבורג. נחשב לאחד מגדולי הדור ורבים מרבני גרמניה היו תלמידיו. כתב חיבורים חשובים 
בהלכה ובתלמוד (”יד הלוי“, ”נטיעה של שמחה“, ”מלאכת שמים“ ועוד). על אף בקשתו המפורשת שלא 
ידפיסו את תשובותיו, פנו בניו לאחר פטירתו אל גדולי הדור, הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, הנצי“ב 

311. Manuscript – Responsa and Chiddushim by Rabbi of Virtzburg 

and Son Rabbi Shlomo Bamberger Av Beit Din of Senheim 

Manuscript, responsa and Chiddushim, by Rabbi Yitzchak Dov HaLevi Bamberger Av 

Beit Din of Virtzburg. 

Responsa in Halacha and Chiddushim on Sugiot of the Shas. Copied from his notepads 

in handwriting of his son, Rabbi Shlomo Bamberger Av Beit Din of Senheim. Includes: 

Chiddushim which Rabbi of Virtzburg copied from his rabbi, the Ga’on Rabbi Avraham 

Bing, and correspondence on matters of Halacha which Rabbi of Virtzburg conducted 

with giants of his generation. Contains outstanding lengthy and diverse correspondence 

with his associate the Ga’on Rabbi Mencahem Mendel Kargoi Av Beit Din of Fürth (author 

of Gidulei Tahara).

Critique and comments added to margins of some of sections by copyist Rabbi Shlomo 

Bamberger (under pseudonym: Ashel – Amar Rabbi Shlomo). Apparently, a consider-

able portion of the manuscript was not yet printed. 

The famous Ga’on Rabbi Yitzchak Dov HaLevi Bamberger (1808-1879, Otzar 

HaRabbanim 11282) was appointed to the Virtzburg Rabbinate in 1840. Was consid-

ered one of the leading Torah giants of the generation and many rabbis of Germany 

were his disciples. Authored important compositions in Halacha and Talmud (Yad 

HaLevi, Neti’ah Shel Simcha, Melechet Shamayim and more). Despite his explicit 

request that his responsa not be printed, following his death his sons approached the 

giants of the generation, the Ga’on Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor, the Netziv of 

Volozhin and the Maharil Diskin, with the question of how to deal with his writings. 

They were instructed not to be apprehensive and were encouraged to enable the public 

to gain from the printing of his responsa. 

His son, the Ga’on Rabbi Shlomo HaLevi Bamberger (1835-1918, Otzar HaRabbanim 

18389). Genius and author of books, served as Rabbi in several communities, was Av 

Beit Din of Senheim (Alsace), printed writings of his father together with his brother 

Rabbi Moshe Aryeh HaLevi Bamberger Av Beit Din of Kissingen. See collection of 

letters by him – item 443.
Approx. 300 written pages. 23cm. General condition good. 

Opening Price: $500

מוולוז‘ין והמהרי“ל דיסקין, בשאלה כיצד לנהוג בכתביו, ואלה הורו להם שלא לחוש לצוואתו ועודדו 
אותם לזכות את הרבים בהדפסת תשובותיו.

בנו, הגאון רבי שלמה הלוי במברגר (תקצ“ה-תרע“ח, אוצר הרבנים 18389). גאון ומחבר ספרים, כיהן כרב 
הלוי  אריה  משה  רבי  אחיו  עם  יחד  אביו,  כתבי  בהדפסת  עסק  (אלזס),  זענהיים  אב“ד  קהילות,  במספר 

במברגר אב“ד קיסינגן. ראה אוסף מכתבים ממנו – פריט 443.
כ-300 עמ‘ כתובים. 23 ס“מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $500
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312. כתבי יד הרב האוסדורף – ספרי רבי שמשון רפאל הירש - גרמנית

• ארבעה כרכים בכתב ידו של הרב מיכאל שאול הויזדורף (האוסדרוף) מרוטרדם-הולנד (תרי“ד-ת“ש 
1854-1940). מכילים תרגומים ממאמרים של רבי שמשון רפאל הירש, עם הסברים והערות של הכותב; 
חיבור מילוני על סדר א“ב, על פי פירושי הרב הירש על ספרי הנביאים; תרגום פירושיו של המלומד פרנץ 

דליטש על ספר ישעיהו; ועוד. [התאריכים המופיעים בשערי הכרכים הם: 1889, 1883-1885].
 neunzehn Briefe ,אוסף ספרי הרב הירש בגרמנית, מספרייתו של הרב האוסדורף: • אגרות צפון •
über Judenthum. אלטונה, 1836. מהדורה ראשונה של ספרו הידוע של הרב הירש. • נפתולי נפתלי, 

 Zweite Mittheilungen • .1838 ,אלטונה .Erste mittheilungen aus Naphtali’s brief-wechsel

aus einem Briefwechsel. אלטונה, 1844. • אגרות צפון. פרנקפורט דמיין, [תר“פ] 1920. עם פורטרט 

המחבר. • ”מחורב“, Versuche über Jisroels Pflichten, הרמן בינג. וינה, 1854.
סה“כ 9 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

312. Manuscripts of Rabbi Hausdorff – Books of Rabbi Samson 

Raphael Hirsch – German 

• Four volumes in handwriting of Rabbi Michael Shaul Hausdorff of Rotterdam-

Holland (1854-1940). Contains translations of articles of Rabbi Samson Raphael 

Hirsch, including explanations and comments by writer; lexical composition in al-

phabetical order, on commentaries of Rabbi Hirsch on books of Nevi’im; translation 

of commentaries of scholar Franz Delitzsch on Sefer Yishayahu; more. [Dates which 

appear on title pages of volumes are: 1889, 1883-1885]. 

• Collection of books of Rabbi Hirsch in German, from library of Rabbi Hausdorff: 

• Igrot Tzafon, neunzehn Briefe über Judenthum. Altona, 1836. First edition of well-

known book of Rabbi Hirsch. • Naftulei Naftali, Erste mittheilungen aus Naphtali’s 

brief-wechsel. Altona, 1838. • Zweite Mittheilungen aus einem Briefwechsel. Altona, 

1844. • Igrot Tzafon, Frankfurt am Main, 1920. Including portrait of author. • 

“MeChorev”, Versuche über Jisroels Pflichten. Heman. Vienna, 1854. 
Total of 9 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

313. Manuscript by Rabbi Moshe Shtruli

Manuscript, of halacha and aggada, (on Torah and Shulchan Aruch etc.). By Rabbi 

Moshe Shtruli. 1928-1933.

Rabbi Moshe Shtruli (perished in the Holocaust, Otzar HaRabbanim 15185). Rabbi of 

the Upper Bánya community (Felsöbánya, Baia Sprie). Son of Rabbi Peretz Tuvia Shtruli 

a dayan and preacher in Klausenburg. Son-in-law of Rabbi Moshe Yisrael Feldman 

Rabbi of Berezan and Rabbi of Dragomiresht (from the family of the Maharsham of 

Berezan, who printed many of the Maharsham’s books). This manuscript has many 

excerpts in the name of his father, his father-in-law and his grandfather.
c.57 written pages, 20.5cm. Very good condition, 2 half-leaves missing [apparently they 

were cut in the original while writing]. New binding. 

Opening Price: $400

313. כת“י רבי משה שטאהרלי 

כתב-יד, בהלכה ובאגדה, (על התורה ועל שו“ע ועוד). מרבי משה שטאהרלי. תרפ“ח-תרצ“ג (1928-1933).
רבי משה שטרולי (נספה בשואה, הי“ד, אוצר הרבנים 15185). דומ“צ קהילת באניא העליונה (פעלשא-
ישראל  משה  רבי  חתן  בקלויזנבורג.  ומגיד  דיין  שטרולי  טוביה  פרץ  רבי  בן  באיא-ספריע).  באניא, 
מספרי  גדול  חלק  שהדפיס  מבערזאן,  המהרש“ם  (ממשפחת  דראגמירשט  ואב“ד  בערזאן  ראב“ד  פלדמן 
ורבי],  מורי  אבי  [אדוני  שליט“א“  ”אאמו“ר  בשם  רבים  דברים  מובאים  שלפנינו  בכתה“י  המהרש“ם). 

”אדמו“ח שליט“א“ [אדוני מורי חמי] ו“אא“ז זצללה“ה“ [אדוני אבי זקני].
כ-57 עמ‘ כתובים, 20.5 ס“מ. מצב טוב-מאד, 2 דפים חסרים בחצים [כנראה נחתכו במקור תוך כדי כתיבה]. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $400
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314. אוסף דפי כתבי יד (בכתיבה אשכנזית)

מכותבים  אשכנזית  בכתיבה  שונים,  יד  כתבי  של  ומגוון  גדול  אוסף 
גליציה,  גרמניה,  הונגריה,  רוסיה-פולין,  שונות.  ומתקופות  שונים 

ירושלים ועוד. רובם מהשנים תק“י-תש“י בערך 1750-1950.
וחידו־ דרשות  הש“ס;  ועל  בהלכה  ומכתבים  תורה  חידושי  באוסף: 
שים על התורה; מאמרי חסידות חב“ד [מהאדמו“ר האמצעי ועוד]; 
רשימות  הרע;  לעין  ולחשים  שונות  תפילות  וסגולות;  קבלה  עניני 

היסטוריות ועוד.
למעלה  קונטרסים,  וחלקי  קונטרסים  בודדים,  דפים  של  פריטים  כ-40 

מ-100 דף. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

315. מחברות חידושי תורה

המעטפת  על  קמא.  בבא  מסכת  על  וחקירות,  חידושים  מחברת   •
מדבקה עם הכיתוב ”ישראל מבריסק דליטא“. • מחברת חידושים 
ושו“ת (בהלכות כתיבת ספר-תורה). • מחברת חידושים, על מסכת 

כתובות ומסכתות אחרות.
3 מחברות, כ-21 ס“מ. סה“כ כ-50 עמ‘ כתובים. מצבים משתנים טוב עד 

בינוני.

פתיחה: $250

314. Collection of Manuscript Leaves 

(Ashkenasi Handwriting)

Large and varied collection of various manuscripts, 

Ashkenasi handwriting by various writers from vari-

ous times. Russia, Poland, Hungary, Germany, Galicia, 

Jerusalem etc. Most are from c. 1750-1950.

Collection includes: Torah novellae and letters on hala-

cha and on the Talmud; homiletics and novellae on the 

Torah; Chabad Chassidic articles [by the middle rebbe 

etc.]; kabalistic topics and segulot; various prayers and 

incantations against ayin hara; historical lists etc.
c.40 items of single leaves, pamphlets and pamphlet sec-

tions, over 100 leaves. Varied size and condition. 

Opening Price: $350

315. Notebooks of Torah Novellae

• Notebook of novellae and studies, on Tractate Bava 

Kama. Sticker with inscription “Yisrael of Brisk of 

Lithuania” on cover. • Notebook of novellae and re-

sponsa (on laws of writing a Torah scroll). • Notebook 

of novellae, on Tractate Ketubot and other tractates. 
3 notebooks, c.21cm. Total of c.50 written pages. Varied 

conditions good to fair. 

Opening Price: $250

316. ישיבת טעלז – מחברות משוכפלות על מסכת בבא 

בתרא, מהשנים תרפ“ז-תרפ“ח + תמונת מחזור
אוסף גליונות שכפול סטנסיל שפורסמו בישיבת טעלז בליטא, של 
מוהרי“ל  הישיבה  ראש  ושיעורי  מטעלז,  חיים  רבי  הגאון  שיעורי 

בלוך, על מסכת בבא-בתרא. תרפ“ז-תרפ“ח (1927-1928).
תלמידי  של  קבוצתית  מחזור  תמונת  ובה  מודפסת  גלויה  בנוסף 
”הישיבה הקדושה טעלז“ עם ראשי הישיבה, משנת תרפ“ח (1928).

כ-20 שיעורים שלמים, בכל שיעור בין 3 ל-8 עמודי פוליו כתובים, כ-33 
ס“מ. מצבים משתנים, רובם במצב טוב. ברוב הגליונות רישומי בעלות או 
חתימה של הבחור ”שערשעווסקי“ שהיה מתלמידי הישיבה. כולל גלויה 

10X14.5 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

316. Telz Yeshiva – Photocopied Notebooks 

on Tractate Bava Batra, from 1927-1928 + 

Class Photograph 

Collection of stencil copied sheets that were publicized 

in Telz Yeshiva in Lithuania, of the shiurim of Rabbi 

Chaim of Telz, and the shiurim of the Head of the 

Yeshiva Rabbi Yosef Leib Bloch, on Tractate Bava Batra/ 

1927-1928.

Also, a printed postcard with a group class photograph 

of the students of the Holy Telz Yeshiva with the Heads 

of the Yeshiva, from 1928.
c.20 entire shiurim, each shiur between 3 and 8 written 

folio pages, c.33cm. Varied condition, most good condi-

tion. Most sheets have owners’ inscriptions or signature 

of the yeshiva student Shershevsky. Includes a postcard 

14.5X10cm. Good condition.

Opening Price: $200
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317. דפי סטנסיל ודפי כת“י (שיחות הרב דסלר ועוד)

בין  בסטנסיל.  ומשוכפלים  כתיבה  במכונת  מודפסים  דפים  צרור 
הדפים: • כ-13 קונטרסי שיחות ומאמרים של הרב דסלר. • קונטרס 
שיחה ”הכנת אדם ליום הדין“ מאת הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין. 
• קונטרס ”חידושי ענ“ד [=עד נעשה דיין] י.א.ז.“, מאת הגאון רבי 
זה  קונטרס  מזכיר  הלכה“  ”בירור  [בספרו  זילבר  אברהם  יחיאל 
”שחיברתי בילדותי“]. • דברי תורה מכותבים שונים (רובם מאת רבי 
בנימין טרכטמן, עורך קובץ ”אפריון“. נדפסו בספרו ”שבט בנימין“); 

מספר דפים בכתב יד.
מאות דפים. גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $250

317. Stenciled Leaves and Manuscripts 

(Discussions by Rabbi Dessler and More) 

Collection of printed leaves, typewritten and sten-

ciled. Includes: • Approx. 13 pamphlets of discourse 

and articles by Rabbi Dessler. • Pamphlet of sermon 

“Preparation for Day of Judgment” by the Ga’on 

Rabbi Yechezel Levenstein. • Pamphlet “Chiddushei 

Anad [= Ed Na’asha Dayan] Y.A.Z”, by the Ga’on Rabbi 

Yechiel Avraham Zilber [in his book Birur Halacha he 

mentions this pamphlet “which I have composed in my 

childhood”]. • Divrei Torah by various writers (major-

ity by Rabbi Binyamin Trachtman, editor of Apiryon 

journal. Printed in his book Shevet Binyamin); several 

handwritten leaves.
Hundreds of leaves. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

317א. כתבי-יד, רבי אהרן ויינשטיין בעל ”דרכי אהרן“

אוסף דפי כת“י ומכתבים בכתב ידו של הגאון רבי אהרן ויינשטיין. 
.[c.1940 תל-אביב, ת“ש בערך]

הגאון רבי אהרן ויינשטיין (תרנ“ג-תשרי תשכ“א), בעל ”דרכי אהרן“, 
תלמיד רבי ברוך בער ליבוביץ ורבי איסר זלמן מלצר, ותלמידו של 
הסבא מנובהרדוק. נודע בלמדנותו הגאונית, ורוב חידושיו מבוססים 
על ”חקירות“ עמוקות. כיהן בראשות ישיבת ”בית יוסף-נובהרדוק“ 
במעזריטש ובתל-אביב. חתנו הוא הגאון רבי משה שמואל שפירא, 

ראש ישיבת באר-יעקב.
למעלה מ-55 דף, חלקם נכתבו על ניירות מסמכים רשמיים, של הכותב ושל 

ישיבת נובהרדוק בתל-אביב. גודל ומצב משתנים, טוב-בינוני עד גרוע.

פתיחה: $200

317a. Manuscripts, Rabbi Aharon Weinstein 

Author of Darchei Aharon

Collection of manuscript leaves and letters in hand-

writing of the Ga’on Rabbi Aharon Weinstein [Tel Aviv, 

c.1940]. 

The Ga’on Rabbi Aharon Weinstein (1893-1960), author 

of Darchei Aharon, disciple of Rabbi Baruch Ber 

Leibowitz, Rabbi Isser Zalman Meltzer and the Alter 

of Novardok. Known as an erudite genius; majority of 

his Chiddushim are based upon profound inquiries. 

Served in the leadership of Beit Yosef-Novardok Yeshiva 

in Mezrich and Tel Aviv. His son-in-law, Rabbi Moshe 

Shmuel Shapiro, is Rosh Yeshiva of Be’er Ya’akov. 
Over 55 leaves, some written on official stationery of 

writer and Novardok Yeshiva in Tel Aviv. Various sizes 

and conditions; good-fair to poor. 

Opening Price: $200
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318. Collection of Manuscripts 

Diverse collection of booklets and handwritten leaves, 

from various writers and various periods [18th-20th 

century].

• References for Shabbat HaGadol sermon, 1839. • 

Chiddushei Torah, responses and glosses by various 

writers. • “Musar”, stenciled brochure (in purple etha-

nol ink) of Beit Yosef Novardok Yeshiva in Mezrich, 

1932. • Booklets of comments for publication of manu-

scripts of early Ashkenaz scholars. • Letters and more. 
Over 100 leaves. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

318. אוסף כתבי יד

ומתקופות  שונים  מכותבים  כת“י,  ודפי  מחברות  של  מגוון  אוסף 
שונות [המאה ה-18-20].

 •  .(1839) תקצ“ט  שנת  הגדול“  ”שבת  לדרשת  מקומות  מראי   •
עלון  ”מוסר“,   • שונים.  מכותבים  והגהות  תשובות  תורה,  חידושי 
בהדפסת סטנסיל (בדיו ספירט-סגול), של ישיבת ”בית יוסף נובהר־
דוק“ במזריץ‘, שנת תרצ“ב. • מחברות הערות להוצאת כתבי-יד של 

ראשונים מחכמי אשכנז. • מכתבים ועוד.
למעלה מ-100 דף. גודל ומצב משתנים.

319. כתב-יד, מערכה רמה – מלון לארמית שבזוהרפתיחה: $300

כתב-יד, ספר מערכה רמה, מאת רבי רפאל מלמד הכהן. ”נכתב פה 
לאר“ (Lar, פרס), [תרמ“ז 1887]. 

זרות  לשונות  פירש  שלא  מקדם  אשר  ערוך  בספרי  שראיתי  ”לפי 
שבזוה“ק וכל המלמדים ולומדים נאלחים ומצערים על הזהר שאינם 
ולא  בעתי  סעדתי  ולא  בביתי  שלותי  לא  מקומות...  מקצת  מבינים 

אכלתי פתי עד שהשלמתי זה הספר...“.
מילון לארמית שבזוהר. ערכים על פי סדר א“ב, ליד כל ערך תרגומו 

לפרסית בסוגריים מרובעים והסבר בעברית.
[כתב-יד מקביל עם שינויים נמצא בספריית ליהמן בניו יורק. ראה: 
מנשה  משפחת  בספריית  העבריים  כתבי-היד  קטלוג  חיים,  אהל 

.[K 54 ‘רפאל ושרה ליהמן, ניו יורק, קרן ליהמן, תשמ“ח, מס
[3], קיג, [3] דף. 18 ס“מ. מצב טוב. כתמים התפשטות דיו בשער ובמספר 

עמודים. כריכה בלויה.

פתיחה: $300

319. Manuscript, Ma’aracha Rama – 

Aramaic Dictionary for Zohar 

Manuscript, Sefer Ma’aracha Rama, by Rabbi Raphael 

Melamed HaCohen. “Written in Lar” (Lar, Persia), 

[1887]. 

“Since the foreign words in the Zohar have never 

been explained and many teachers and students do 

not properly understand certain sections… I had no 

peace of mind until the completion of this book…”. 

Aramaic dictionary for the Zohar. Entries listed in al-

phabetical order. Each entry contains its Persian trans-

lation in square brackets and a Hebrew explanation.

[Similar manuscript with variations found in Lehman 

Library in New York. See: Ohel Chaim, catalogue of 

Hebrew manuscripts in library of Menashe Raphael and 

Sara Lehman, New York, Lehman fund, 1988, no. 54 K]. 
[3], 113, [3] leaves. 18cm. Good condition. Stains of smear-

ing of ink on title page and on several leaves. Worn binding. 

Opening Price: $300
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320. דרשות הרב עוזיאל בכתב ידו

כתב-יד, שתי דרשות לשבת זכור, בכתב-ידו של רבי בן ציון מאיר חי 
עוזיאל, ”שדרשתי בבית כנסת רבן יוחנן בן זכאי בירושלם“. [ירוש־

לים, תרס“ט-תר“ע 1910-1909].
תרס“ט  משנת  אחת  דרשה  עמודים,  כעשרה  מכילה  דרשה  כל 

ודרשה שניה משנת תר“ע.
הרב בן-ציון חי עוזיאל (תרמ“א-תשי“ג), נולד בירושלים לרבי יוסף 
לב“.  ה“חקרי  ומצאצאי  ירושלים  רבני  של  עתיקה  ממשפחה  רפאל 
תר“ע  בשנת  ירושלים“.  ”תפארת  בישיבת  לרב  נתמנה   20 בגיל 
לסלוניקי  יצא  בתרפ“א  ביפו.  הספרדים  לעדת  ראשי  לרב  נתמנה 
(יוון) לכהן בה כרב ראשי, ובשנת תרפ“ג חזר לכהן כרב ראשי בתל-
שנה  ובאותה  בלונדון,  היישוב  ונציג  שליח  היה  בתרצ“ט  אביב-יפו. 
”משפטי  מחיבוריו  ישראל.  בארץ  לציון  וראשון  ראשי  לרב  נתמנה 

עוזיאל“ ”מכמני עוזיאל“ ”השופט והמשפט“ ועוד.
מחברת, 22 עמ‘ כתובים. 25 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

320. Homilies by Rabbi Uziel in His 

Handwriting 

Manuscript, two homilies for Shabbat Zachor, in hand-

writing of Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel, “which I have 

delivered in Raban Yochanan Ben Zakai Synagogue in 

Jerusalem”. [Jerusalem, 1909-1910].

Each homily contains approximately ten pages, first 

homily from 1909 and second from 1910. 

Rabbi Ben Zion Chai Uziel (1881-1953) was born in 

Jerusalem to Rabbi Yosef Raphael of a family with a long 

lineage of Jerusalem rabbis, descendants of the Chikrei 

Lev. At age 20, he was appointed rabbi in the Tiferet 

Yerushalayim Yeshiva and in 1910, as Sephardic rabbi 

of Jaffa. In 1921, he went to Salonika (Greece) to serve as 

Chief Rabbi, and in 1923 he returned to serve as Chief 

Rabbi of Tel-Aviv Jaffa. In 1939, he was in London as 

an emissary and representative of the Yishuv in Eretz 

Yisrael, and that same year was appointed as Chief 

Rabbi and Rishon L’Zion in Eretz Yisrael. Some of his 

books: Mishpetei Uziel, Michmanei Uziel, HaShofet 

V’HaMishpat, and others.
Notebook, 22 written pages. 25cm. Good condition. 

Opening Price: $250

321. Tikun Karet Manuscript 

Manuscript, Tikun Karet, fine Oriental writing, [19th 

century?].

Order of study for repentance and correction of trans-

gressions warranting untimely death. Established in 

accordance with Rabbi Chaim Yosef David Azulai 

(Chida) in his book Yosef Beseder. This is an early copy 

edition. (Missing chapters 10-11 of laws of inadvertent 

transgressions by the Rambam added at the end of the 

composition; with 3 blank leaves. Apparently, the writ-

ing of the composition was not completed).
109 written leaves, 17.5cm. Quality paper, good condition, 

unbound sheets. 

Opening Price: $200

321. כת“י תקון כרת

כת“י סדר ”תקון כרת“, כתיבה מזרחית נאה, [המאה ה-19?].
נוסד  כרת,  עליהם  שחייבים  חטאים  ולתיקון  לתשובה  הלימוד  סדר 
העתקה  מהדורת  לפנינו  בסדר“.  ”יוסף  בספרו  החיד“א  דברי  עפ“י 
מוקדמת.(חסר פרקים י-י“א מהלכות שגגות להרמב“ם הנוספים בסוף 

החיבור, ונותרו 3 עמ‘ ריקים. כנראה שלא נגמרה כתיבת החיבור).
קט דף כתובים, 17.5 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב, גליונות לא כרוכים. 

פתיחה: $200

322. כתב-יד ספר מכלל – פרסית-יהודית – פרס, תקצ“ז

בבלי,  ותלמוד  המשנה  מהתנ“ך,  מילים  ביאורי  מכלל,  ספר  כתב-יד, 
בפרסית-יהודית. [פרס], תקצ“ז [1837].

כתב-יד שלם. תרגום וביאור מילים ומושגים על פי סדר ספרי התנ“ך, 
ששה סדרי משנה ומסכתות התלמוד. בקולופון שבסוף ספרי התנ“ך: 
”השלמתי... בשביל הרופא המובהק... שמואל גלילו... שנת תקצ“ז 
לפ“ק... הצעיר מיכאל בן המ‘ יששכר...“. חתימה וחותמת בעלים של 

רבי שלמה בן ישראל מ“בית דין טהראן“.
כריכת  ותיקונים.  רישומים  ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  ס“מ.   21 דף.   [178]

עור רכה עם הטבעת עיטורים פרחוניים. 

פתיחה: $250
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323. פיוטים ותחנונים (פרס) – כת“י עתיק

כתב-יד, פיוטי תחנונים ובקשות, פרס, [אחרי תע“ט 1719]. 
פיוטים מגדולי משוררי פרס במאה ה-17. בפתיחת הפיוט הראשון 
ב“ר  ”יוסף  מרבי  פיוט  ה‘תע“ט“.  הטובה  ב“שנת  חיבורו  זמן  מוזכר 
פיוט  ז“ל“,  אחמד  פיר  מ‘  בן  ”משיח  מרבי  בקשה  זצ“ל“,  המון  אב 
ותחנונים  בקשה  זצ“ל“,  כאשי  ”יאדגאר  רבי  שחיבר  אצולה“  ”ברכי 
משה  מרבי  לחתן  שירה  זצ“ל“,  יצחק  ר‘  בן  כימאל  כמהר“ר  ”לא“א 
רבי  פי  על  תחנונים  צאלח,  חכם  שחיבר  שירה  יוסף,  רבי  בן  הלוי 
אלישע בן שמואל ועוד. [ראה אודותם במאמר מ‘ בניהו, ”משוררים 
ומפזמנים בפרס ובבוכארה במאה השבע-עשרה“, סיני, אלול תש“מ, 

עמ‘ קלה-קמט]. 
גרוע,  עד  טוב-בינוני  הדפים,  בין  משתנה  מצב  ס“מ.  כתובים, 16  עמ‘   78

פגעי בלאי וטשטוש דיו, עם חסרון טקסט. כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

323. Piyutim and Tachanunim (Persia) – 

Ancient Manuscript 

Manuscript, piyutim of tachanunim and bakashot, 

Persia, [after 1719].

Piyutim (lithurgical poems) written by outstanding 

Persian poets in the 17th century. Mentioned at the 

beginning of the first piyut is the date of its writing 

“The good year of 1719”. Piyut by Rabbi “Yosef ben 

Rabbi Av Hamon”, bakasha by Rabbi “Mashiach ben 

Fir Achmad”, piyut Birchei Atzula written by Rabbi 

“Yagdar Cashi”, bakasha by “Rabbi Chimael ben Rabbi 

Yitzchak”, poem for groom by Rabbi Moshe HaLevi 

ben Rabbi Yosef, poem written by Chacham Tzalach, 

tachanunim according to Rabbi Elisha ben Shmuel etc. 

[See article by M. Benaya published by Sinai, Elul 1980, 

pages 135-149]. 
78 written pages. 16cm. Varied condition of leaves, good-

fair until poor, wear damage and ink blurs, with text omis-

sion. New binding.

Opening Price: $300

324. Ma’aseh Yosef HaTzadik Manuscript in 

Jewish-Persian, 1808

Manuscript in Jewish –Persian; story of Yosef HaTzadik, 

in rhymed poem. (1808). Last page contains (erased) 

colophon from 1808. 
[92] pages. Greenish paper, approx. 21.5cm. Fair condi-

tion, tears and stains, wear and scotch taping. New bind-

ing (with erroneous caption on binding). 

Opening Price: $800

322. Manuscript Sefer Michlol – Jewish-

Persian – Persia, 1837 

Manuscript, Sefer Michlol, explanation of words from 

the Bible, Mishnah and Babylonian Talmud, in Jewish-

Persian. [Persia], [1837]. 

Complete manuscript. Translation and explanation of 

words and concepts according to books of the Bible, six 

volumes of the Mishnah and tractates of the Talmud. 

Colophon at end of books of Bible: “I have completed 

it… for the prominent physician… Shmuel Galilo… 

1837… Young Michael son of Issachar…”. Ownership 

signature and stamp by Rabbi Shlomo son of Yisrael of 

Beit Din of Teheran.
[178] leaves. 21cm. Good condition. Stains and wear. 

Notations and corrections. Soft leather binding with im-

print of colorful ornaments.

Opening Price: $250

324. כת“י מעשה יוסף הצדיק בפרסית-יהודית, תקס“ח

כתב יד, בפרסית-יהודית, סיפור מעשה יוסף הצדיק, בשיר מחורז. 
תקס“ח  משנת  (מחוק)  קולופון  האחרון  בעמוד   .(1808) תקס“ח 

ליצירה.
בלאי  וכתמים,  קרעים  בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-21.5  ירקרק,  כנייר  דף.   [92]

והדבקות נייר. כריכה חדשה (עם כיתוב מוטעה על הכריכה).

פתיחה: $800
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325. אוסף דפי כת“י (בכתיבה מזרחית) – דרשות וחידושי 

תורה בהלכה ובאגדה 
שונות  מארצות  מזרחית,  בכתיבה  כתבי-יד  דפי  של  מגוון  אוסף 
וארם-צובה,  בבל  ישראל,  ארץ  אפריקה,  צפון  וארצות  [מרוקו 
פרס וטורקיה]. חידושי תורה בהלכה ובדרוש, פירושים על התורה 

[c.1800-1950 משנות התק“ס-תש“י בערך] .ודרושי קבלה
באחד הדפים הכותב מעתיק בתוך דבריו ”מכתבי הקודש של הרב 
החסיד הוא הרא“ש שרעבי“. דף אחד מתוך החיבור ”אלף בינה“ על 
תהילים מרבי יעקב אבוחצירא. דרושי קבלה החתומים ע“י כותבם 
”כנ“ל אני הצעיר דוד כהן“. חידושים על שו“ע חושן משפט וחידו־

שים על שו“ע אורח חיים.
טוב- מצב  משתנים,  ומצב  גודל  דפים,  וחלקי  דפים  כ-50  פריטים,  כ-25 

מאד עד בינוני-גרוע.

פתיחה: $300

325. Collection of Manuscript Leaves 

(Oriental Handwriting) – Homiletics and 

Torah Novellae on Halacha and Agada

Varied collection of manuscript leaves in Oriental 

handwriting from various countries [Morocco and 

North African countries, Eretz Yisrael, Babylonia and 

Aleppo, Persia and Turkey]. Torah novellae of halacha 

and homiletics, commentaries on the Torah and kaba-

listic homiletics. [From c.1800-1950].

On one of the leaves, the writer copies “from the holy 

writings of the Rav HaChassid the Rosh Sharabi”. One 

leaf is from the book Elef Bina on Tehillim by Rabbi 

Ya’akov Abuchatzira. Kabalistic homiletics signed by 

their writer David Cohen. Novellae on Shulchan Aruch 

Choshen Mishpat and novellae on Shulchan Aruch 

Orach Chaim. 
c.25 items, c.50 leaves and leaf parts, varied size and con-

dition, good-fair condition to fair-poor.

Opening Price: $300

326. אוסף דפי כת“י מזרחיים – קבלה וקמיעות, תפילות 

ופיוטים
מכותבים  מזרחית  בכתיבה  שונים,  יד  כתבי  של  ומגוון  גדול  אוסף 
שונים ומתקופות שונות. ארץ ישראל, ארצות המזרח וצפון אפריקה, 

פרס ובוכרה. רובם משנות הת“ר.
באוסף: עניני קבלה וייחודי כוונות; איורים קבליים ולוחות ”שיויתי“ 
ו“למנצח“; תפילות שונות ופיוטים; סגולות ורפואות; נוסחאות וידוי 
(עם חתימות מזרחיות מסולסלות); הגהות על ספרי קבלה; הלכות 

שחיטה ועוד.
”קונטרס  מהספר  שונות  טיוטות  כת“י   • נציין:  הפריטים  בין 
תורה,  ליקוטי  ספר   • אלפיה.  יצחק  לרבי  השם“  בית  היחיאלי– 
וח־ הגהות  עם  ופגום  חסר  עותק  תקס“ב 1802].  מהאריז“ל. [לבוב 
תימות עתיקות בכת“י אשכנזי ובכת“י תימני. • כת“י הלכות שחיטה, 

בערבית-יהודית. עם חותמות מהעיר בומבי (הודו). 
כ-32 פריטים: דפים בודדים, קונטרסים וחלקי ספרים, למעלה מ-100 דף. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

326. Collection of Oriental Manuscript 

Leaves – Kabala and Amulets, Prayers and 

Piyutim

Large varied collection of various manuscripts, Oriental 

writing by various writers and from various times. Eretz 

Yisrael, Eastern countries and North Africa, Persia and 

Buchara. Most are from the 18th century.

The collection includes: kabalistic matters; kabalistic 

illustrations and plates of Shiviti and LaMenatze’ach; 

various prayers and piyutim; segulot and cures; ver-

sions of confession (with Oriental curly signatures); 

glosses on kabalistic books; laws of shechita (ritual 

slaughter) etc.

Some of the items: • Various handwritten drafts of the 

book Kuntress HaYechi’eli – Beit Hashem by Rabbi 

Yitzchak Alafia. • Likutei Torah, by the Arizal. [Lvov 

1802]. Missing and damaged copy with ancient glosses 

and signatures in Ashkenasi and Yemenite handwrit-

ing. • Manuscript of Hilchot Shechita in Jewish Arabic. 

With stamps from the city of Bombay (India). 
c.32 items: single leaves, pamphlets and sections of books, 

more than 100 leaves. Various size and condition.

Opening Price: $400
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327. Manuscript Chadashim LaBkarim – 

Turkish Maftirim Poem

Manuscript, Chadashim LaBkarim – poems and sup-

plications of “Shirat HaMaftirim” [Maftirim Poem] 

heritage [Turkey, 18th century?].

Shirat HaMarftirim is the custom of singing poems and 

supplications by “Maftirim” choirs, in a classical Turkish 

musical style. The custom was established throughout 

the congregations of Turkey by Rabbi Avtalion son of 

Rabbi Mordechai Dweck, prominent disciple of Rabbi 

Yisrael Najara. The many songs of Rabbi Avtalion were 

collected and survived with few manuscripts, as this 

one [see attached material]. 

Apart from songs by Rabbi Avtalion the manuscript 

contains songs and poems by additional poets, includ-

ing his rabbi, Rabbi Yisrael Najara, Rabbi Yehuda Abas, 

Aharon [son of Yitzchak Hamon], Moshe [Parou?] and 

others. Above each song a title was added with details 

pertaining to the Turkish, Arabic or Spanish melody 

which the poem is based upon, along with the Maqam, 

and symbol of the poet. 

Margins of one of leaves contains curly Oriental signa-

ture: “---Kastoriado”. 
Approx. 150 written pages. 19cm. Good-fair condition. 

Stains and tears [damage to text in several places]. 

Opening Price: $300

327. כתב-יד ”חדשים לבקרים“ – שירת המפטירים 

התורכית
כתב-יד, ”חדשים לבקרים“ – פיוטים ובקשות ממסורת ”שירת המפ־

טירים“ [תורכיה, שנות הת“ק? המאה ה-18?].
”שירת המפטירים“ היא מנהג שירת בקשות ופיוטים על ידי מקהלות 
בקהילות  נוסד  המנהג  תורכי-קלאסי.  מוזיקה  בסגנון  ”מפטירים“, 
תורכיה על ידי רבי אבטליון ב“ר מרדכי דויק, תלמידו המובהק של 
ושרדו  נאספו  אבטליון  רבי  של  הרבים  שיריו  נאג‘רה.  ישראל  רבי 

בקבצי כת“י מועטים, כעין זה שלפנינו [ראה חומר מצורף]. 
מלבד שירי רבי אבטליון מכיל כתב-היד שירים ופיוטים ממשוררים 
נוספים, ביניהם של רבו רבי ישראל נאג‘רה, רבי יהודה עבאס, אהרן 
[בן יצחק המון], משה [פארו?] ועוד. מעל כל שיר נוספה כותרת עם 
פרטים אודות הלחן התורכי, הערבי או הספרדי, עליו מיוסד הפיוט, 

ה“מאקאם“, ו“סימן“ המשורר. 
בשולי אחד העמודים חתימה מזרחית מסולסלת: ”--- קאשטוריאדו“. 
[פגיעה  וקרעים  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   19 כתובים.  עמ‘  כ-150 

בטקסט במספר מקומות]. 

פתיחה: $300

328. ספר תהלים משלי ותפילות על קלף – בתרגום אתיופי 

(געז)
העדה  כוהני  את  המשמשת  הגעז  בשפת  אתיופי,  בכתב  כתב-יד, 

האתיופית [קייסים]. 
מכיל ספר תהלים וספר משלי, ותוספות נוספות [לא נבדקו על ידי 

מומחה].
דיו שחורה ואדומה, על 15 קונטרסי קלף (מספר הדפים שונה מקו־
כרוך  מעוטרות.  מסגרות  איורי  עמודים  במספר  לקונטרס).  נטרס 

בכריכת עץ כהה ובחוטים עבים, ללא שדרה.
[159] דף, 14 ס“מ. מצב טוב, כתמים. בחלק מהדפים הכתב דהוי או מעט 

מחוק. 

פתיחה: $1000

328. Sefer Tehillim, Mishlei and Prayers 

Upon Parchment – Ethiopian Translation 

(Ge’ez)

Manuscript in Ethiopian writing, in Ge’ez language 

spoken by priests of Ethiopian ethnic group [Qisim]. 

Contains Sefer Tehillim and Sefer Mishlei, and other 

additions [unexamined by expert]. 

Black and red ink, upon 15 parchment pamphlets 

(number of leaves varies from pamphlet to pamphlet). 

Several pages contain ornamented frame illustrations. 

Bound with dark wooden biding and thick threads, 

missing spine. 
[159] leaves, 14cm. Good condition, stains. Writing on 

several leaves rubbed out or slightly erased. 

Opening Price: $1000 327
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הגהות בכתב יד
Glosses

329. שרידי דפים מטור אורח חיים, שונצינו ר“נ - הגהות 

עתיקות בכת“י אשכנזי קדום
טורים,  מארבעה  קטעים  כריכה,  מגניזת  שהוצאו  דפי-דפוס  שרידי 
שונצינו].  שלמה  דפוס   ,1490 ר“נ  [שונצינו,  חיים  אורח  חלק 
הגהות עם תוכן בכתב-יד אשכנזי קדום מתקופת ההדפסה [המאה 

ה-15-16].
8 גזירי דפים. גודל משתנה, מצב בינוני-גרוע, קרעים וכתמים.

פתיחה: $200

329. Remnants of Leaves of Tur Orach 

Chaim, Soncino 1490 – Ancient Glosses in 

Early Ashkenazi Writing 

Remnants of leaves of print which were taken from 

a binding archive; passages of the Arba’ah Turim, 

Orach Chaim section [Soncino, 1490, Shlomo Soncino 

Printing Press]. Glosses of great content in early 

Ashkenazi handwriting from period of printing [15th-

16th century]. 
8 remnants of leaves. Various sizes, fair-poor condition, 

tears and stains. 

Opening Price: $200

330. הגהות עתיקות על ספרים מדפוסי ונציה בשנות הש‘ 

ר“נ-רס“ב,  רי“ד-רכ“ג,  סימנים  משפט  חושן  ערוך  משלחן  1. דפים 
בפורמט הקטן, ממהדורת ונציה בשנות הש‘ [שנ“ד 1594/ או שצ“ב 
1632]. עם הגהות רבות בכת“י אשכנזי קדום [כתב אופייני לתקופת 
ההדפסה, המאה ה-17]. הגהות של פרשנות קצרה, [הדברים בנויים 
בחלקם על תוכן דברי הסמ“ע (ספר מאירת עינים), שנדפס לראשו־

נה בפראג בשנת שע“ד 1614].
ס“מ.   18.5 במקור).  דף,   [2] רמב,  (מתוך:  קסט-קעו  קמו-קנא,  דפים:   14

מצב טוב-בינוני. כתמים ומעט בלאי.

2. טור אורח חיים, עם בית יוסף. [ונציה, מהמהדורות הראשונות: 
ש“י? 1550/ או שכ“ד? 1564/ או שכ“ו? 1566/ או שמ“ט? 1589].

בתחילת הלכות פסח: הגהות למדניות בכת“י מזרחי מכמה כותבים. 
חתימות בעלים בכת“י שלישי ”הצעיר ישעיה שומר“.

330. Ancient Glosses on Books of Venice 

Printing from 16th and 17th Centuries

1. Leaves from Shulchan Aruch Choshen Mishpat 

Simanim 214-223, 250-262, in the small format, from 

the Venice edition of the 16th and 17th centuries [1594 

/ or 1632]. With many glosses in early Ashkenasi 

handwriting [writing typical of the time of printing, 

17th century]. Glosses containing short explanations, 

[partially based on the words of the Sme (Sefer Me’irat 

Einayim), first printed in Prague in 1614].
14 leaves: 146-151, 169-176 (from: 242, [2] leaves, originally). 

18.5cm. Good-fair condition. Stains and slight wear.

2. Tur Orach Chaim, with the Beit Yosef. [Venice, from 

the first editions: 1550?/ or 1564?/ Or 1566?/ or 1589?].

At the beginning of Hilchot Pesach: scholarly glosses 

in Oriental handwriting by several people. Owner’s 

signatures in third handwriting “Young Yeshaya Shomer”.
 Missing copy, only 236-421. 34cm. Fair-poor condition, wear 

and tear, moth damage and fungus. Dampstained. Unbound.

3. Various beginning leaves, of Hilchot Rav Alfas from 

the Venice edition of the 16th century [?], with ancient 

glosses in ancient Italian-Spanish handwriting from 

the time of printing.
12 leaves. c.31cm. Fair condition.

Opening Price: $250

בלאי  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.   34 בלבד.  רלו-תכא  דפים  חסר,  עותק 
וקרעים, פגעי עש ופטריה. כתמי רטיבות. לא כרוך.

3. דפי התחלה שונים, של הלכות רב-אלפס ממהדורת ונציה בשנות 
הש‘ [?], עם הגהות עתיקות בכת“י איטלקי-ספרדי עתיק מתקופת 

ההדפסה.
12 דף. כ-31 ס“מ. מצב בינוני.

פתיחה: $250
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332. ברכי יוסף - הגהות חשובות

ספר ברכי יוסף, על שו“ע אורח חיים, מהגאון חיד“א. ליוורנו, תקל“ד 1774. מהדורה ראשונה.
הגהות רבות מכותבים שונים בכת“י מזרחי. ההגהות המאוחרות בכתב-ידו וחתימתו של הרב ה“מאמי“ץ“ 
[רבי מסעוד ב“ר יוסף אמסלם ישמרהו צורנו, מחכמי המערב בסוף שנות הת“ק], וההגהות המוקדמות 
יותר הנם בכת“י רבני מתקופת ההדפסה, [יתכן שחלק מן ההגהות והתיקונים, הם בכת“י רבינו המחבר 

החיד“א].
רך דף, 28.5 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי, פגעי עש. דפים מנותקים. כריכה פגומה.

פתיחה: $600

331. עיני העדה - עם הגהות חתומות מרבי קאפל חריף אב“ד ווערבוי

ספר עיני העדה, חידושי ראשונים על הש“ס (תוס‘ רי“ד וחידושי הריטב“א קידושין, תוס‘ רי“ד תענית, 
חידושי ר“י מיגש בבא-בתרא וחידושי הר“ן נדה), עם הגהות ”זר זהב“ מרבי אלעזר לעוו. פראג, תק“ע 
התורה  יסודי  הלכות  על  סופר  משה  רבי  וחידושי  קדושין,  מסכת  על  הרמב“ן  חידושי  עם:  כרוך   .1810

(הוצאה ראשונה של חידושי ה“חתם סופר“ שנדפסה בחייו!). פראג, (תקפ“ו 1826).
עשרות הגהות ארוכות עם תוכן למדני עמוק, בכת“י אשכנזי מתקופת ההדפסה, רובן חתומות ”יק“ר“. 
עשרות תיקונים בכת“י. בדפי הפורזץ רישומים וקשקושים רבים, בעין בוחנת ניתן לראות את החתימה 
בדף האחורי ”הק‘ יעקב קופיל בהמנוח מו“ה צבי הירש“ ובדף לפני השער רישום בעלות ”שייך למו“ה 

הרב קאפל חריף“. 
הגאון רבי יעקב קופל (רייך) אלטנ-קונדשטאט (תקכ“ו-תקצ“ו), אב“ד ווערבוי (הונגריה), מגדולי גאוני 
דורו המפורסמים, למד בצעירותו אצל ה“נודע ביהודה“ ומהר“ם ברבי. נודע בגאונותו ובחריפותו הרבה 
בשם ”רבי קאפל חריף“ ותלמידים רבים נהרו לקבל תורה מפיו. מחידושיו נדפסו הספרים ”חידושי יעב“ץ“ 
(פרשבורג תקצ“ו, ירושלים תשס“ט), שם כותב עליו החת“ס בהסכמתו: ”המפורסמות אין צריכות ראיה, 
מו“ה  כבוד  המפורסם  הגאון  הרב  ה“ה  של  והחזקה  הגדולה  יד  בהלכה  המצוינים  בשערים...  נודע  כבר 
פיות,  כל  פנו  אליו  אשר  לתלפיות  עמד  יע“א...  ווערבוי  בק“ק  ור“מ  אב“ד  זצ“ל  קאפל אלטינקונשטאט 
תלמידים למאות קבץ ורבץ ועשה פעלים, פועל אמת שפעולתו חדודי ולבוני הלכה ורווחא שמעתתא 

בונה עולמות למחריפ“ן עולה הרים יורד בקעות ומחליפן, ספרא וסייפא...“.
ה, ה-כ; ב-קט, קיא-קלב דף; [1] ל דף. 34 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי (סימני שימוש), שערות זקן עתיקות 

בין דפי הספר. כריכת קרטון עתיקה, רופפת ובלויה.

פתיחה: $800

331. Einei Ha’Eda – With Glosses Signed by Rabbi Koppel Charif 

Rabbi of Vrbové 

Einei Ha’Eda, novellae of Rishonim on the Talmud (Tosfot Ryd [Rabbi Yeshaya D’Tarina] 

and the Ritva’s novellae on Kiddushin, Tosfot Ryd Ta’anit, novellae of Rabbi Y. Migash 

Bava Batra and the Ran’s novellae on Nida), with glosses “Zer Zahav” by Rabbi Elazar 

Lau. Prague, 1810. Bound with: Ramban novellae on Tractate Kiddushin, and novel-

lae of Rabbi Moshe Sofer on Hilchot Yesodei HaTorah (first edition of Chatam Sofer 

novellae printed during his lifetime!). Prague, (1826).

Dozens of long glosses with deep scholarly content, in Ashkenasi handwriting from 

time of printing, most of them signed “Y.K.R.”. Dozens of handwritten corrections. 

Many inscriptions and scribbles on forsatz leaves, at close inspection the signature 

“Ya’akov Koppel son of Rabbi Zvi Hirsh” can be seen on final leaf, on leaf before title 

page owner’s inscription “Belongs to Rabbi Koppel Charif”. 

Rabbi Ya’akov Koppel (Reich) Altne-Kundstadt (1766-1835), Rabbi of Verboy 

(Hungary), a renowned Torah genius in his time, studied in his youth by the “Nodah 

B’Yehuda” and Maharam Barabi. Known for his genius and outstanding sharpness 

of mind by the name Rabbi Koppel Charif (sharp) and taught Torah to the many dis-

ciples that flocked to study from him. Some of his novellae were printed in the books 

“Chiddushei Ya’avetz” (Pressburg 1936, Jerusalem 2009), where the Chatam Sofer 

writes in his approbation:

“What is publicly known needs no proof, it is well known… noted for his knowl-

edge, the renowned Rabbi Koppel Altenkunstadt Rabbi and teacher of the Verboy 

community… to whom all mouths turn, gathered hundreds of disciples…” and 

other lofty praises.
5, 5-20; 2-109, 111-132 leaves; [1] 30 leaves. 34cm. Good-fair condition, stains and wear 

(use marks), ancient strands of beard between book leaves. Ancient cardboard binding, 

detached and worn.

Opening Price: $800
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333. אפי רברבי, שו“ע אבן העזר - עם הגהות חשובות

מחוקק.  וחלקת  שמואל  בית  עם  העזר,  אבן  שו“ע  רברבי,  אפי 
[פיורדא, תפ“ו 1726], חסר שער ונוסף בו שער ודף נוסף ממהדורת 
מתקופת  בכת“י  רבות,  למדניות  הגהות   .1782 תקמ“ב  פיורדא 
”ע“ש  בחידושיו:  שכתב  למה  הכותב  מציין  קנב/2  בדף  ההדפסה. 
 ,3 דף  בראש  לר“מ...“.  משא“כ  בד“ה  בזה  שהארכתי  מה  בחידושי 
חתימה קצוצה ומטושטשת בכת“י הדומה לכת“י ההערות; חתימה 

נוספת בשער ”יוסף משה שטערן“.
[2] דף; [1], קצב דף (חסר שער מקורי, במקור: [2], קצב דף). 33.5 ס“מ. 
כריכה  קמעא.  נקצצו  מההגהות  חלק  עש.  ופגעי  בלאי  טוב-בינוני,  מצב 

עתיקה בלויה ופגועה.

הספר  כריכת  לפני  הת“ק,  שנות  בראשית  נכתבו  שההגהות  כנראה, 
מחדש עם השער של מהדורת תקמ“ב, ההבדל בין המהדורות שב־
בעותק  שאינו  הדף,  על  הגולה“  חיבור ”באר  נוסף  תקמ“ב  מהדורת 

שלפנינו.

פתיחה: $300

332. Birkei Yosef – Important Glosses

Birkei Yosef, on Shulchan Aruch Orach Chaim, by the 

Chida. Livorno, 1774. First edition.

Many glosses by various writers in Oriental handwrit-

ing. The later glosses are written and signed by the Rabbi 

Ha”Ma’amitz” [Rabbi Masoud son of Yosef Amsalam, 

a western Torah scholar of the first half of the 19th 

century], and the early glosses are written by rabbis at 

the time of printing, [possibly, some of the glosses and 

correction are written by the author, the Chida].
220 leaves, 28.5cm. High-quality paper, good-fair condi-

tion, stains and wear, moth damage. Detached leaves. 

Damaged binding.

Opening Price: $600

333. Api Ravravi, Shulchan Aruch Even 

Ha’ezer – Includes Important Glosses 

Api Ravravi, Shulchan Aruch Even Ha’ezer, with Beit 

Shmuel and Chelkat Mechokek. [Fürth, 1726], miss-

ing title page; different title page and additional leaf of 

the 1782 Fürth edition added. Many erudite glosses in 

handwriting from the period of the printing. On leaf 

152/B the writer refers to his Chiddushim: “See my 

Chiddushim where I wrote at length…”. Head of leaf 

3 contains cut off and unclear signature in handwrit-

ing similar to handwriting of the comments; additional 

signature on title page “Yosef Moshe Stern”. 
[2] leaves; [1], 192 leaves (missing original title page, origi-

nally: [2], 192 leaves). 33.5cm. Good-fair condition, wear 

and moth damage. Some glosses slightly cut off. Antique 

worn and damaged binding. 

Apparently, the glosses were written during the mid 

18th century, prior to the rebinding of the book with the 

title page of the 1782 edition. The difference between the 

editions is that in the 1782 edition Be’er Hagolah was 

added whereas this copy does not include it. 

Opening Price: $300
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335. לבושי שרד על יורה דעה - הגהות רבות מרבי אריה 

ליבוש ווילנר אב“ד טלומטש והאליטש
בשער   .[1850 תר“י?  [למברג,  דעה.  יורה  על  שרד,  לבושי  ספר 
ווילנר  ליבוש  אריה  רבי  של  מטושטשת  שחלקה  ארוכה  חתימה 
האב“ד  שמואל  מהור“ר  הצדיק  בהרב  (טלומטש)  מטאלמיטץ 
העליטץ (האליטש). הגהות למדניות ארוכות באותו כת“י, וחידושים 

בכת“י בדף האחורי.
שמואל  רבי  החסיד  הגאון  של  בנו  ווילנר,  ליבוש  אריה  רבי  הגאון 
ווילנר אב“ד האליטש [גאון, קדוש ומקובל, מתלמידי האדמו“ר רבי 
טלומטש  ברבנות  כיהן  אביו  בחיי  תרי“ד].  נפטר  מזידיטשוב,  צבי 
שנים  וכיהן  אביו  כסא  על  עלה  תרי“ד,  בשנת  אביו  פטירת  ולאחר 
קלוגר  שלמה  רבי  בספרי  אליו  תשובות  האליטש.  ברבנות  רבות 
ובספרי רבי יוסף שאול נתנזון. (ראה אודותיו, אנציקלופדיה לחכמי 

גליציה, ב‘, עמ‘ 806-807).
לא  ועש.  פטריה  בלאי,  פגעי  גרוע,  מצב  כחלחל,  נייר  ס“מ.   38.5 דף.  קב 

כרוך.

פתיחה: $250

334. שולחן ערוך חושן משפט - הגהות 

שלחן ערוך, חשן המשפט, עם באר הגולה, באר היטב, פתחי תשובה 
ונחלת צבי, חלק ראשון [סימנים א-קע]. ווילנא, תרנ“ו [1896].

בקיאות  נראית  מהן  וברור,  נאה  בכתב-יד  הלכתיות  הגהות  עשרות 
הכותב שכפי הנראה שימש כדיין או כאב“ד (באחת ההערות מזכיר 

דין שפסק להלכה: ”...ומזה דנתי ג“כ בעובדא דאתי לידי...“). 
620 עמ‘. 22 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. נייר יבש. כריכה בלויה.

פתיחה: $250

335. Levushei Srad on Yoreh De’ah – Many 

Glosses by Rabbi Aryeh Leibush Wilner Av 

Beit Din of Tlomtash and Halitash

Sefer Levushei Srad on Yoreh De’ah. [Lemberg, 1850?]. 

Title page contains lengthy signature, partially unclear, 

by Rabbi Aryeh Leibush Wilner of Tlomtash son of the 

righteous Rabbi Shmuel Av Bit Din of Halitash. Lengthy 

erudite glosses in same handwriting, and handwritten 

Chiddushim on reverse side of title page. 

The Ga’on Rabbi Aryeh Leibush Wilner, son of the 

Ga’on and Hassid Rabbi Shmuel Wilner, Av Beit Din of 

Halitash [genius and righteous Kabbalist, among the 

disciples of the Rebbe Rabbi Zvi of Ziditshov, passed 

away in 1854]. During the lifetime of his father he served 

in the Tlomtash rabbinate and after his father’s demise 

in 1854 he succeeded him in serving in the Halitash 

334. Shulchan Aruch Choshen Mishpat 

– Glosses 

Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with Be’er HaGolah, 

Ba’er Heitev, Pitchei Teshuva and Nachalat Tzvi. First 

section [Simanim 1-170]. Vilna, [1896]. 

Dozens of Halachic glosses in fine and clear handwrit-

ing in which the proficiency of the author, who appar-

ently served as Dayan or Av Beit Din, is obvious (in 

one of the comments he mentions a Halachic law upon 

which he ruled.
620 pages. 22cm. Good condition, few stains. Dry paper. 

Worn binding. 

Opening Price: $250

rabbinate for many years. Books of Rabbi Shlomo 

Kluger and of Rabbi Yosef Shaul Nathanson contain his 

responsa. (For additional information related to him 

see: Encyclopedia of Scholars of Galicia, II, p. 806-807). 
102 leaves. 38.5cm. Bluish paper, poor condition, wear, 

mildew and moth damage. Unbound. 

Opening Price: $250
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336. שו“ע יורה דעה - הגהות רבות

רוב  לאורך   .[1737 תצ“ז  [ווילהרמשדארף,  דעה.  יורה  ערוך,  שלחן 
סימני הספר הגהות בכת“י אשכנזי [אופייני לכת“י מאזור הונגריה-
לשו“ת  הכותב  מציין  מההגהות  בהרבה  ה-18-19].  במאה  גרמניה 

חב“י [כנראה שו“ת חינוך בית יהודא, פרנקפורט, תס“ח].
דף).   [3] שנב,   ,[2] במקור:  ראשונים,  ודפים  שער  (חסר  דף.   [3] ד-שנב, 
31 ס“מ. מצב בינוני, בלאי כתמים ונזקי עש. (למעלה מ-100 הגהות, רובן 

קצוצות). כריכה בלויה ופגועה.

פתיחה: $200

336. Shulchan Aruch Yoreh De’ah – Many 

Glosses  

Shulchan Aruch, Yoreh De’ah. [Wilhermsdorf, 1737]. 

Glosses in Ashkenazi handwriting throughout book [typ-

ical of handwriting from region of Hungary-Germany 

during 18th-19th century]. In many of the glosses the 

author notes Chaby [initials] Responsa [apparently 

Chinuch Beit Yehudah Responsa, Frankfurt, 1708]. 
4-352, [3] leaves. (Missing title page and first leaves, 

originally: [2], 352, [3] leaves). 21cm. Fair condition, wear, 

stains and moth damage. (Over 100 glosses, majority cut 

off). Worn and damaged binding. 

Opening Price: $200

337. Rif [Rabbi Yitzchak Alfasi] with 

Ancient Glosses in Italian Handwriting 

Laws of Rabbi Alfasi, Ta’anit-Mo’ed Katan [among 

printings of 17th-18th century]. Many lengthy glosses 

in early Italian handwriting. 
Leaves 168-284 only. 42cm. Fair poor condition. Severe 

damage at head of leaves with omission to text, (majority 

of glosses complete), moth damage and wear, stains and 

candle wax drippings. Unbound. 

Opening Price: $200

338. Ein Ya’akov – Including Thousands of 

Handwritten Glosses 

Sefer Ein Yisrael – Beit Yehudah (Ein Ya’akov), first 

section. Venice, 1737. [Second section, Venice, 1739]. 

Thousands of lengthy glosses in Italian handwriting, in-

cluding a collection of commentaries and Chiddushim 

by the author who notes at head of title page of sec-

tion one: “The majority of the Chiddushim written 

in the book were collected --- from the books Ta’ava 

LaEinayim, Iyun Ya’akov, Yesharesh Ya’akov, Ha’akeda 

and Ba’al Yafe Mare’h --- and Ba’al Aderet Eliyahu. A 

minority are of Sheli Yazei [initials]”. From a superficial 

review of the written glosses it appears that the many 

glosses by the author amount to a complete book. The 

author was among the scholars of Italy in the late 18th 

century, and his name was alluded to in the Pseudonym: 

“Sheli Yazei” [initials of: … merit to see children and be 

blessed with longevity, amen].
Incomplete copies: section 1: 177 first leaves (of: 419, [9] 

leaves originally); section 2: 657-780, 771-774, 781-859 

leaves. (Of: [1], 422-586, 589-780, 771-774, 781-859 leaves 

originally). 2 volumes, 19-20cm. Fair condition, ink and 

wear damage, ancient worn bindings. 

Opening Price: $800

337. רי“ף עם הגהות עתיקות בכת“י איטלקי

המאה  הת‘,  שנות  [מדפוסי  קטן  תענית-מועד  אלפס,  רב  הלכות 
ה-17-18]. הגהות ארוכות רבות בכת“י איטלקי קדום.

קשים  כירסום  פגעי  גרוע.  בינוני  מצב  ס“מ.   42 בלבד.  קסח-רפד  דפים 
עש  פגעי  שלמות),  ברובם  (ההגהות  טקסט,  חסרון  עם  הדפים  בראשי 

ובלאי, כתמים ונטפי חלב-נרות. לא כרוך. 

פתיחה: $200

338. עין יעקב - עם אלפי הגהות בכתב יד

ספר עין ישראל - בית יהודה (עין יעקב), חלק ראשון. ונציה, תצ“ח 
ארוכות  הגהות  אלפי   .[1739 תצ“ט-ק  ונציה,  שני,  [חלק   .1737
הכותב  הכותב,  וחידושי  מלוקטים  פירושים  ובהם  איטלקי,  בכת“י 
הזה  הספר  בגליון  שנכתבו  ”החידושים  ראשון:  חלק  שער  בראש 
רובם נלקטו ---- מהספרים תאוה לעינים, עיון יעקב, ישרש יעקב, 
העקידה ובעל יפה מראה --- ובעל אדרת אליהו. ומיעוטם משל“י 
הנם  רבות  הגהות  כי  נראה  הכתובות  בהגהות  שטחי  בעיון  יזיי“א“. 
היה  הכותב  שלם.  ספר  כדי  מגיעה  וכמותם  הכותב  הרב  מחידושי 
”של“י  בפסיבדון  נרמז  ושמו  ה-18,  המאה  בסוף  איטליה  מחכמי 

יזיי“א“ [ש---- יראה זרע יאריך ימים אמן].
במקור);  דף  תיט, [9]  ראשונים (מתוך:  דף  קעז  א‘:  חלק  חסרים:  עותקים 
תכב- (מתוך: [1],  דף.  תשפא-תתנט  תשעא-תשעד,  תרנז-תשפ,  ב‘:  חלק 

כרכים,   2 במקור).  דף  תשפא-תתנט  תשעא-תשעד,  תקפט-תשפ,  תקפו, 
19-20 ס“מ. מצב בינוני, פגעי דיו ובלאי, כריכות עתיקות בלויות. 

פתיחה: $800
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339. חידושי אגדות מהרש“א – פרנקפורט דמיין, תמ“ב – 

חתימות והגהות
אידלש  אליעזר  שמואל  רבי  הש“ס.  על  אגדות  חידושי  ספר 

[המהרש“א]. פרנקפורט דמיין, [תמ“ב 1682]. 
ן‘  חיים  יעקב  שלי  מודונה“, ”לה“ו  משה  ראובן  שלי  בשער:  חתימות 
יחייא“ [הגאון רבי יעקב חיים ן‘ יחייא, מרבני איטליה. תלמידו וחבר 
כתב  אמת“.  ”זרע  בעל  ממודינה  הכהן  ישמעאל  רבי  של  דינו  בית 
הקדמה לספר של רבו]. עשרות הגהות ארוכות בכת“י איטלקי [של 
רבי יעקב חיים ן‘ יחייא?]. הכותב מזכיר בקביעות את הספרים ”שני 
לוחות הברית“ ו“תאוה לעינים“ לרבי שלמה אלגאזי (”כתב הת“ל...“). 
ספירת דפים משובשת. [2], נ, נב-סג, סו-קמא; לו, לח-מו, [7] דף. 31 ס“מ. 
מצב בינוני, כתמים ובלאי, עקבות עש, קרעים בדף השער ובדף שאחריו. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $1200

339. Chiddushei Aggadot Maharsha – 

Frankfurt am Main, 1682 - Signatures and 

Glosses 

Sefer Chiddushei Aggadot on the Shas. Rabbi Shmuel 

Eliezer Eidels [Maharsha]. Frankfurt am Main, [1682].

Signatures on title page: “Reuven Moshe Modena”, 

“Ya’akov Chaim son of Yichye” [the Ga’on Rabbi 

Ya’akov Chaim son of Yichye, among rabbis of Italy. 

Disciple of Rabbi Yishma’el HaCohen of Medena author 

of” Zera Emet” and Dayan in his Beit Din. Wrote an 

introduction to book of his rabbi]. Dozens of lengthy 

glosses in Italian handwriting [by Rabbi Ya’akov Chaim 

son of Yichye?]. The author repeatedly alludes to the 

books “Shnei Luchot HaBrit” and” Ta’ava La’Einayim” 

by Rabbi Shlomo Algazi. 
Faulty pagination. [2], 50, 52-63, 66-141; 36, 38-46, [7] 

leaves. 31cm. Fair condition, stains and wear, remnants 

of moth stains, tears on title page and on following page. 

New binding. 

Opening Price: $1200

340. ארבעה טורים, וילהמרשדורף, תפ“ז– סט שלם 

(חתימות והגהות) 
חלק  דעה  יורה  דעה;  יורה  חיים;  (אורח  שלם,  סט  טורים,  ארבעה 
ב‘, אבן העזר; חושן משפט), ווילהמרשדורף, [תפ“ז 1727]. שערים 

מצוירים (5 שערים).
תקנ“ח  שנת  ”אלול  סג“ל“,  קאפיל  ”הק‘  עתיקות:  בעלות  חתימות 

הק‘ משה אברהם[בהרא“ד?סג“ל]“, ”שייך להגאון הגדול אב“ד ור“מ 
שחלקן  הגהות  נר“ו“.  [בראדא“ש]  משה  מו“ה  הרב  ווירמש  דקק 

חתומות ע“י רבי ”קאפיל סג“ל“
כנראה שספרים אלו הגיעו ממשפחת הגאון רבי יעקב קאפל הלוי 
אשכנז  רבני  מגדולי  (תקמ“ד-תרכ“ד),  וורמס  דק“ק  אב“ד  במברגר 
בזמן ה“ערוך לנר“, רבו של רבי צבי בנימין אויערבאך (המביאו רבות 
בספרו ”נחל אשכול“, ראה חלק ב‘, עמ‘ 117). מאמרים ממנו נדפסו 
השנים.  במשך  אבדו  כתבי-ידו  עשרות  אך  הנאמן“,  ציון  ב“שומר 
מאמר שלם לתולדותיו נתפרסם ב“המעין“, תמוז תשל“ה, כרך ט“ו, 
גליון 4. אביו רבי יהודה משה הלוי אב“ד בישאפסהיים נפטר בשנת 

תק“פ. אבי אביו היה נקרא ג“כ בשם רבי יעקב קאפיל הלוי.
דפים),  במספר  וקרעים  בלאי  (פגיעות  טוב  כללי  מצב  ס“מ.  כרכים, 37   4

כריכות עתיקות [משנת תקנ“ח בערך 1798] פגומות וקרועות.

פתיחה: $300 339
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340. Arba’ah Turim, Wilhelmsdorf, 1727 – 

Complete Set (Signatures and Glosses) 

Arba’ah Turim, complete set, (Orach Chaim; Yoreh 

De’ah; Yoreh De’ah section II, Even Ha’ezer; Choshen 

Mishpat), Wilhelmsdorf, [1727]. Illustrated title pages 

(5 title pages). 

Ancient ownership signatures: “Koppel Segal”, “Elul 

1798, Moshe Avraham [son of Rabbi Aharon David? 

Segal]”, “Belongs to the great Av Beit Din and Rosh 

Mativta of Worms Rabbi Moshe…”. Glosses, some of 

which are signed by Rabbi “Koppel Segal”. 

Apparently, these books belonged to the family of the 

Ga’on Rabbi Ya’akov Koppel HaLevi Bamberger Av Beit 

Din of Worms (1784-1864), among the greatest rabbis 

of Ashkenaz during the period of the “Aruch LaNer”; 

rabbi of Rabbi Zvi Binyamin Auerbach (who cites him 

numerously in his book “Nachal Eshkol”, see section 

II, p. 117). Articles by him were printed in “Shomer 

Zion HaNe’eman”, however, dozens of his manuscripts 

were lost throughout the years. An entire article of his 

biography was published in “HaMa’ayan”, Tamuz 1975, 

volume 15, issue 4. His father, Rabbi Yehuda Moshe 

HaLevi Av Beit Din of Bischofsheim, passed away 

in 1820. His father’s father was also known as Rabbi 

Ya’akov Koppel HaLevi. 
4 volumes, 37cm. General condition good (wear and tear on 

several leaves), ancient damaged and torn bindings, [c.1798]. 

Opening Price: $300

341. מחזור לשליח ציבור ליום כיפור, וינה, 1811 - חתימת 

והגהות רבות בכת“י הביבליוגרף רבי חיים מיכל מהמבורג
עם  הגר.  פיהם,  מעהרען,  פולין,  כמנהג  כפורים,  וליום  לליל  מחזור 
ציבור.  לשליח  המיועדת  מפוארת  ענק  מהדורת  ופירושים.  דינים 

וינה, [תקע“א 1811].
תקפ“ו“.  אלול  טו“ב  המבורג,  יצ“ו,  יוסף  ב“ר  ”חיים  רבי  חתימת 
הקדשה בכת“י בנו: ”לזכרון נשמת אחי פו“מ כהר“ר אלעזר צוריאל 
ז“ל, נתתי המחזור במתנה לבית המדרש של פו“מ רבי יחיאל וואליך 
יוסף  ב“ר  חיים  מו“ה  לא“א  בן  מיכל  יחיאל  תרנ“ט.  ניסן  כ“ו  ב‘  ז“ל, 
זצ“ל“  וולך  יחיאל  מה“ו  פו“מ  ”בהמ“ד  של  חותמות  ז“ל“.  מיכל 

[הקלויז העתיק באלטונה-המבורג].
שככל  מיכל,  חיים  רבי  של  רש“י)  (כתיבת  בכתב-ידו  רבות  הגהות 
והוראות  הלכתיים  דיונים  בהגהות:  ציבור.  כשליח  שימש  הנראה 
מנהגים (עם מקורות הלכתיים). תיקוני נוסח רבים. במספר מקומות 
הוא מעתיק פירושים ונוסחאות מתוך כת“י עתיק משנת ה“א ע“ח 

(1318) של פירוש על הקרוב“ץ.
עמ‘ 116-117),  אה“ו  חכמי  (תקנ“ב-תר“ו,  מיכל  יוסף  ב“ר  חיים  רבי 
רבי  הראב“ד  ורבו  מורו  חתן  נודע,  וביבליוגרף  מופלג  חכם  תלמיד 
חיים“.  ו“אוצרות  החיים“  ”אור  הספרים  מחבר  ברלין.  לאזי  אלעזר 
ספריו  [אוסף  יד.  כתבי  ו-1,300  ספרים  כ-6,000  הכיל  ספריו  אוצר 
הנדירים נמכר לספרית ”בריטיש מוזיאום“ בלונדון ואוסף כתבי היד 
נמכר לספריית אוקספורד]. לפנינו מחזורו האישי אשר נשאר בידי 

בני משפחתו ונתרם על ידם לספריית ה“קלויז“ בהמבורג.
[2], נד, קיח דף. 36.5 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב. כריכת עור מקורית, פגומה.

פתיחה: $250

341. Shliach Tzibur Machzor for Yom 

Kippur, Vienna, 1811 – Signature and Many 

Glosses in Handwriting of Bibliographer 

Rabbi Chaim Michel of Hamburg 

Machzor for Yom Kippur, as customary in Poland, 

Mehren, Pihem, Hager. Includes laws and commentar-

ies. Huge elegant edition designated for the Shlicach 

Tzibur. Vienna, [1811]. 

Signature of Rabbi “Chaim son of Rabbi Yosef, 

Hamburg, 17 Elul 1826”. Inscription in handwriting of 

his son: “In memory of the soul of my brother, com-

munity leader, Rabbi Eliezer Tzuriel; I have given this 

Machzor as a gift to the Beit Midrash of community 

leader Rabbi Yechiel Wallach, 26 Nisan 1899. Yechiel 

Michel son of Rabbi Chaim son of Rabbi Yosef Michel”. 

Stamps of “Beit Midrash of community leader Rabbi 

Yechiel Wallach” [ancient Kloiz in Altona-Hamburg].

Many glosses in handwriting (Rashi script) of Rabbi 

Chaim Michel, who apparently served as a Shliach 

Tzibur. Glosses contain Halachic discussions and cus-

toms (with Halachic sources); numerous version cor-

rections. In a few places he copies commentaries and 

versions from an ancient manuscript of a commentary 

of the Krovatz [initials] from 1318. 

Rabbi Chaim son of Rabbi Yosef Michel (1792-1846, 

Scholars of Altona Hamberg Wandsbek, p 116-117), 

exalted Torah scholar and well-known bibliographer, 

son-in-law of his teacher and rabbi Chief Av Beit Din 

Rabbi Eliezer Lazi Berlin. Author of the books “Ohr 

HaChaim” and” Otzrot Chaim”. His book treasury 

contained approximately 6,000 books and 1,300 manu-

scripts. [His rare book collection was sold to the British 

Museum Library in London and the manuscript collec-

tion was sold to the Oxford Library]. This Machzor is 

the personal Machzor which remained with his family 

members and was donated by them to the “Kloiz” li-

brary in Hamburg. 
[2], 54, 118 leaves. 36.5cm. Quality paper, good condition. 

Original damaged leather binding. 

Opening Price: $250

341



180 | מאי 2012

342. זוהר – ליוורנו תרי“א-תרי“ב – הגהות רבות

ובמדר־ בש“ס  הובאו  אשר  הקדוש  הזוהר  לשונות  עם  הזוהר,  ספר 
שים, ועם פירוש מקדש מלך [לרבי שלום בוזגלו]. ליוורנו, [תרי“א-

תרי“ב 1851-1852].
מספר  חלק  נמצאים:  עור.  בכריכות  כרכים  ארבעה  שלם,  לא  סט 

בראשית וחלק מספר במדבר, והספרים שמות ודברים.
רבים  ורמזים  חידושים  המכילות  מזרחי,  בכתב-יד  הגהות  עשרות 
בדרך של ראשי תיבות וגימטריאות. כריכות עור עתיקות מהודרות, 
עם עיטורים מוזהבים והטבעת שם בעלים: ”ע“ה חי די אליהו הכהן 
וטריפולי,  ג‘רבא  מרבני  הכהן,  אליהו  ברבי  ומדובר  [ייתכן  ס“ט“ 

וייתכן שהוא גם כותב ההגהות – ראה חומר מצורף].
נמצא  שמות  ספר  דף;  יז-יח  טו;  קלד-רנא;  בחלקו:  נמצא  בראשית  ספר 
כולו: רעט, [1] דף, למעט דף קכו; ספר במדבר נמצא בחלקו: רמא-רנט; 

ח; ח דף; ספר דברים נמצא כולו: [1], רס-רצט; יז, [6] דף.
26 ס“מ. מצב טוב. כתמים, סימני עש. 

פתיחה: $500

342. Zohar – Livorno, 1851-1852 – Many 

Glosses 

Sefer HaZohar, with linguistic terminology of the Holy 

Zohar as mentioned in Shas and Midrashim; includes 

Mikdash Melech commentary [by Rabbi Shalom 

Buzaglo]. Livorno. [1851-1852].

Incomplete set, four leather-bound volumes. Contains: 

Part of Sefer Bereshit, part of Sefer Bamidbar, and com-

plete books of Shmot and Devarim. 

Dozens of glosses in Oriental handwriting, containing 

many Chiddushim and allusions using initials and nu-

merical values. Ancient elegant leather bindings, with 

gilded ornaments and imprint of name of owners: “Chai 

Di Eliyahu HaCohen” [possibly referring to Rabbi Eliyahu 

HaCohen, among rabbis of Djerba and Tripoli, who 

might be the writer of the glosses – see attached material]. 
Contains part of Sefer Bereshit: 134-251; 15; 17-18 leaves; 

entire Sefer Shmot: 279, [1] leaves, excluding leaf 126; 

part of Sefer Bamidbar: 241-259; 8; 8 leaves; entire Sefer 

Devarim: [1], 260-299; 17, [6] leaves. 

26cm. Good condition. Stains, moth marks. 

Opening Price: $500

343. אוסף ספרים עם הגהות וחתימות

• ספר מקור חיים, על הלכות פסח. זולקווא, תקצ“ז 1837. חתימת 
”הק‘ איצק טאכוי מא“ש“. הגהה למדנית בכתב-ידו. הגאון רבי משה 
איצק טאכוי (אוצר הרבנים 15503), דיין באייזנשטאט ומגיד שיעור 
התפרסמו  ממנו  תשובות  הילדסהיימר.  עזריאל  רבי  של  בישיבתו 

בחידושי רבי עזריאל ובכתבי הרב מווירצבורג.
דף  חסר  תקע“ט 1819].  [וינה,  דעה.  יורה  על  ופלתי,  כרתי  ספר   •

שער. הגהות למדניות בכת“י [מאמצע שנות הת“ר].
• ספר אדמת קודש, (חלק שני), רבי משה מזרחי. שאלוניקי, תק“ב 

(1742). מספר הגהות (קצוצות) בכת“י מזרחי.
אמשטרדם,  ועוד.  סוטה  כתובות,  יבמות,  מסכתות  בבלי,  תלמוד   •
ב“ר  ליב  ”יהודה  עתיקה  חתימה  ופגום.  חסר  עותק   .(1647) ת“ז 
יוסף ליפשיץ“. חותמות רבי מנחם קלונימוס ב“ר ברוך וואלף [רבי 
ברוך זאב וואלף וויינשטוק, תלמיד החוזה מלובלין, הדיין החסידי 
הראשון בירושלים. נפטר תרל“ב] וחתימות רבי ”מנחם מאניס ב“ר 
אלכסנדר הויזמאן“. הגהות למדניות בכת“י אשכנזי [מהמאה ה-19, 

ייתכן כי הוא כתב ידו של רבי ברוך וואלף וויינשטוק].
• תלמוד בבלי, מסכת מגילה, בכרך קטן. אמשטרדם, ת“צ (1730). 
מתקופת  עתיק  אשכנזי  בכת“י  מעניינת  הגהה  וחסר.  פגום  עותק 
ההדפסה: ”קבלה מהרב הנורא אדומ“ו יעקב יצ[חק] מפלונגיאן, זה 

אחד מהסימנים, אשה ששותה מכוס הבדלה יהיה לה שני בעלים“.

וחסר  פגום  עותק   .[1742 תק“ב  [ונציה,  יקרות,  אור   - חן  לוית   •
חתימת  עם  מנותק  פורזץ  (דף  מזרחי,  בכת“י  הגהה  וסוף.  תחילה 

המקובל רבי ”מכלוף שטרית“ ורישומי גורלות בכתי“ק).
 .[1710 ת“ע  דמיין,  [פרנקפורט  משפט,  חושן  הגרשוני,  חידושי   •

דפים י-כב בלבד, הגהה ארוכה בכתב יד. 
7 פריטים, גודל ומצב משתנים, מצבים בינוני עד בינוני-גרוע.

פתיחה: $300
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343. Collection of Books with Glosses and 

Signatures 

Collection of books and sections of books with rab-

binical glosses and signatures [from the 18th-20th 

century], including: Rabbi Moshe Itzik Tachoi (Otzar 

HaRabbanim 15503), Dayan in Eisenstadt and teacher 

in Yeshiva of Rabbi Azriel Hildesheimer. His responses 

were published in Chiddushei Rabbi Azriel and in the 

writings of the Rabbi of Virtzburg; Rabbi Makhlouf 

Shitrit. Rabbi Baruch Zev Wolf Weinstock, [disciple of 

the Seer of Lublin, first Hassidic Dayan in Jerusalem, 

passed away in 1872], and others. 

See list in the Hebrew description.
7 items, various sizes and conditions, fair to fair-poor 

conditions. 

Opening Price: $300

344. שלושה ספרים – חתימות והגהות חכמי המזרח

• ספר תעלומות לב ח“ג, שו“ת וחידושים בהלכה. מאת רבי אליהו 
של  עצמית  הקדשה  הספר  בשער   .[1903] תרס“ג  אסכנדריה,  חזן. 
רבי יצחק חי בוכבזא [תרי“ג-תר“צ, מחכמי צפון-אפריקה, בעל לחם 
מספר  הספר  בפנים  מהמחבר.  הספר  את  שקיבל  ועוד],  הטף  לפי 

הגהות בכתב ידו [בחלקן חותם בחתימתו הידועה ”אבילח“ם“].
• ספר בני ישחק, ”דרושים לכל חפציהם“, מאת רבי יצחק אקשוטי, 
[תרמ“ד  ירושלים,  אקשוטי.  שבתי  רבי  מאת  שח“ל  קול  ספר  עם 
1884]. (ש‘ הלוי 445). הקדשה בכת“י המו“ל והמחבר - רבי שבתי 
יצחק  לרבי  וירושלים],  קושטא  מחכמי  תרמ“ט,  [נפטר  אקשוטי 

ישראל, וחתימת רבי יצחק ישראל.
• ספר שמח לבי, דרושים ופרפראות, מאת רבי שלום משה חי גאגין. 
מזרחית ”להחכם  הקדשה  הלוי 472).  ירושלים, [תרמ“ד 1884].(ש‘ 

השלם משה ידיד הלוי“ [קרועה בחלקה].
שלושה ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

344. Three Books – Signatures and Glosses 

by Scholars of The East 

• Sefer Ta’alumot Lev, section III, responsa and 

Chiddushim in Halacha. By Rabbi Eliyahu Chazan. 

Alexandria, [1903]. Title page contains personal in-

scription by Rabbi Yitzchak Chai Bukobza [1853-1930, 

among scholars of North-Africa, author of Lechem 

LePi HaTaf and more], who received the book from the 

author. The book contains several glosses in his hand-

writing [some of which are signed in his well-known 

signature “Avilechem” [initials]].

• Sefer Bnei Yischak, by Rabbi Yitzchak Akshoti, with 

Sefer Kol Shachal by Rabbi Shabtai Akshoti. Jerusalem, 

[1884]. (S. HaLevi 445). Inscription in handwriting of 

publisher and author – Rabbi Shabtai Akshoti [passed 

away in 1889, among scholars of Constantinople and 

Jerusalem], to Rabbi Yitzchak Yisrael, and signature of 

Rabbi Yitzchak Yisrael. 

• Sefer Samach Libi, homiletics and anecdotes, by 

Rabbi Shalom Moshe Chai Gagin. Jerusalem, [1884]. 

(S. HaLevi 472). Oriental inscription “To wholesome 

scholar Moshe Yedid HaLevi” [partially torn]. 

Three books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

345. עץ חיים – שאלוניקי, תר“ה – הגהות מקובלי ירושלים

שרעבי  שלום  רבי  הגהות  עם  וויטאל,  חיים  לרבינו  חיים,  עץ  ספר 
[הרש“ש]. שאלוניקי, [תר“ה 1845]. 

בשער הספר הקדשה עצמית בכתב יד וחתימת ”זעיר ושפל הצעיר 
אליאו פארידיס הי“ו ס“ט“. בדפי הספר הגהות קבליות בכת“י מזרחי 
רבי  של  הן  מההגהות  וחלק  ייתכן  קצוצות].  [חלקן  כותבים  מכמה 
אליהו פארידיס החתום בראש הספר. בשולי הגהות אחדות הוסיף 
כותב אחר: ”ר‘ וידאל הי“ו“, וכפי הנראה מדובר בהגהות רבי וידאל 

קואינקה, חותנו של רבי אליהו פארידיס.
חותמות רבי נפתלי הירץ הלוי אב“ד יפו ורבי מנחם מנדל ב“ר יעקב 

ליב לעווי מירושלים.
הרבנים  אוצר  (תק“ע-תרכ“ב,  קואינקה  וידאל  רבי  המקובל  הגאון 
השנים  בין  בירושלים  להשתקע  ועלה  בשאלוניקי  נולד   ,(5415
מראשי  הקבלה,  בחכמת  ובקי  בירושלים  נודע  חכם  תרי“א-תרי“ג. 

ישיבת ”חסד אל“.
תקצ“ד-תרל“ד,  פרדס;   – פארידיש  (או:  פארידיס  אליהו  רבי  חתנו, 
אוצר הרבנים 2191). מחכמי הקבלה בירושלים. נולד בארם צובא, 
של  המובהק  תלמידו  לירושלים.  לבדו  ועלה  בנערותו  התייתם 
כאיש  נודע  לאשה.  בתו  את  לו  שנתן  קואינקה  וידאל  רבי  המקובל 
בעקבות  צעיר  בגיל  נפטר  ברבים.  תורה  וכמרביץ  ופרוש  קדוש 

סיגופיו הרבים.
[1], קעג דף. 32 ס“מ. מצב בינוני. פגעי עש ועובש. בחלק מהדפים כתמים 

קשים.

פתיחה: $200
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345. Etz Chaim – Saloniki, 1845 – Glosses by 

Jerusalem Kabbalists 

Sefer Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital, with glosses by 

Rabbi Shalom Sharabi [Rashash]. Saloniki, [1845].

Title page of book contains self-inscription in handwrit-

ing and signature “small and simple Eliyahu Paradis”. 

Throughout leaves of book Kabbalistic glosses in Oriental 

handwriting from several writers [some cut off]. It is 

possible that some of the glosses are by Rabbi Eliyahu 

Paradis whose signature appears at beginning of book. 

On margins of several glosses, another writer added: 

“Rabbi Vidal”, apparently this refers to glosses of Rabbi 

Vidal Ko’inka, father-in-law of Rabbi Eliyahu Paradis. 

Stamps of Rabbi Naftali Hertz HaLevi Av Beit Din of 

Jaffa and Rabbi Menachem Mendel son of Rabbi Ya’akov 

Leib Levy of Jerusalem. 

The Kabbalist Ga’on Rabbi Vidal Ko’inka (1810-1862, 

Otzar HaRabbanim 5415) was born in Saloniki and im-

migrated to Jerusalem and settled there between 1851-

1853. Well-known scholar in Jerusalem and proficient 

in wisdom of Kabbalah, among leaders of “Chesed Kel” 

Yeshiva.

His son-in-law, Rabbi Eliyahu Paradis (or: Paradish – 

Pardes; 1834-1874, Otzar HaRabbanim 2191), among 

scholars of Kabbalah in Jerusalem. Born in Aram 

Tzova, orphaned during his youth and immigrated to 

Jerusalem alone. Prominent disciple of Kabbalist Rabbi 

Vidal Ko’inka whose daughter he married. Was known 

as a holy and abstinent man, who spread Torah. Passed 

away at a young age as a result of his abstinence. 
[1], 173 leaves. 32cm. Fair condition. Moth and mildew 

damage. Some leaves severely stained. 

Opening Price: $200

346. תולדת אדם – דיהרנפורט, תקס“א – הגהות

חיים  רבי  [אחי  מוולוז‘ין  זלמן  רבי  הגאון  תולדות  אדם,  תולדת 
דיהרנפורט,  מווילנא.  פייוויל  יחזקאל  רבי  מאת  א,  חלק  מוולוז‘ין], 

תקס“א [1801]. מהדורה ראשונה.
הספר  בגליונות  ליפשיטץ...“.  זכרי‘  ”הק‘  הספר:  בשער  חתימה 
עשרות הגהות בכתב ידו. ”ונ“ל מאחר שלמד הצדיק ר“ז כל תהלו־
כותיו מהגאון ר“א לכן מדקדק היה גם בדבר הזה...“, ”ואאמ“ו הגאון 
זצוק“ל עוררני על זה“, ”ועי‘ בדרוש של אאמ“ו הג‘ זצוק“ל על סדר 
פנחס...“. בהערות רבות מזכיר כתב-יד של הספר שנמצא באמתחתו. 
[ייתכן והכותב הוא רבי זכריה ליפשיץ, מחבר ”מנחת שמואל“, ברלין 
תרל“א, נכדו של רבי ישראל ליפשיץ בעל ”תפארת ישראל“ על המ־

שניות]. חתימה נוספת: ”אברהם במ“ו ראה---“.
[4], קא דף. 18 ס“מ. מצב טוב. כתמים. חותמות.

פתיחה: $300

346. Toldot Adam – Dyhernfurth, 1801 

– Glosses 

Toldot Adam, biography of the Ga’on Rabbi Zalman of 

Volozhin [brother of Rabbi Chaim of Volozhin], section 

I, by Rabbi Yechezkel Feivel of Vilna. Dyhernfurth, 

[1801]. First edition. 

Signature on title page of book: “Zecharia Lifshitz…”. 

Sheets of book contain dozens of glosses in his hand-

writing. “Since the righteous Rabbi Zecharia learned 

all his manners of conduct from the Vilna Ga’on 

therefore he was meticulous also in this matter…”, 

“and the Ga’on brought this to my consciousness”, 

“see commentary of the Ga’on on Seder Pinchas…”. 

In many comments he mentions the manuscript of the 

book which was in his possession. [The writer is pos-

sibly Rabbi Yisrael Lifshitz author of “Tiferet Yisrael” 

on the Mishnayot]. Additional signature: “Avraham 

son of Rabbi –“. 
[4], 101 leaves. 18cm. Good condition. Stains. Ink-stamps. 

Opening Price: $300

347. זכור לאברהם אה“ע-חו“מ, הגהות בכת“י מזרחי

1. ספר זכור לאברהם, חלק ב‘, אבן העזר וחושן משפט. רבי אברהם 
אלקלעי. [שאלוניקי, תקנ“ח 1798]. מהדורה ראשונה.

ציון  בעלים: ”בן  חתימת  ארוכות.  חלקן  מזרחי,  בכת“י  רבות  הגהות 
ב‘ משה הלוי ס“ט“. 

טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   20 דף.   [1] שפד],  [צ“ל:  רסד-שפב  שער],  [חסר 
כתמים, בלאי ומעט נקבי-עש. ללא כריכה.

2. ספר זכור לאברהם, חלק ב‘, אבן העזר וחושן משפט. שאלוניקי, 
תקע“ח [1798]. מהדורה שניה.

זוטרי  ”אפ“י  ההגהות:  מכת“י  שונה  בכת“י  בעלים  חתימת  בשער: 
יצ“ו“ וחותמת של רבי ”אברהם פילוסוף“ [נולד תרכ“ד, דיין וראב“ד 

בירושלים]. הגהות רבות בכת“י מזרחי. 
ללא  ופגעי-עש.  קרעים  מעט  טוב,  מצב  ס“מ.  כ-19  דף.  רסד-שעב   ,[1]

כריכה.

פתיחה: $250

346



הגהות בכתב יד | 183 

347. Zchor Le’Avraham Even Ha’ezer-

Choshen Mishpat, Glosses in Oriental 

Handwriting 

1. Sefer Zchor Le’Avraham, second section, Even 

Ha’ezer and Choshen Mishpat. Rabbi Avraham Alkalai. 

[Salonika, 1798]. First edition.

Many glosses in Oriental handwriting, some lengthy. 

Ownership signature: “Ben Zion son of Moshe HaLevi”. 
[Missing title page], 264-382 [instead of: 384], [1] leaves. 

20cm. Good-fair condition, stains, wear and some moth 

holes. Without binding. 

2. Sefer Zchor Le’Avraham, second section, Even 

Ha’ezer and Choshen Mishpat. Salonika, [1798]. Second 

edition. Title page contains ownership signature in 

handwriting different from that of the glosses: “Api 

Zotri” and stamp of Rabbi “Avraham Philosof” [born 

in 1864, served as Dayan and chief Av Beit Din of 

Jerusalem]. Numerous glosses in Oriental handwriting. 
[1], 264-372 leaves. Approx. 19cm. Good condition, few 

tears and moth damage. Without binding. 

Opening Price: $250

348. Shulchan Aruch Even Ha’ezer, Ostroh 

1806 – Glosses by Rabbi Ya’akov Av Beit Din 

of Medvedovka

Shulchan Aruch Even Ha’ezer, with Be’er HaGolah 

and Ba’er Heitev. Ostroh, [1806]. Ownership notation 

upon title page “Belongs to Rabbi Ya’akov Av Beit 

Din of Medvedovka”. Many erudite glosses in ancient 

handwriting, apparently of Rabbi Ya’akov Av Beit Din 

of Medvedovka [Medvedovka – town adjacent to city 

of Uman in which Rabbi Nachman of Breslov resided 

between 1790-1799. In Medvedovka Rabbi Nachman 

began leading his disciples, and many of his pioneer 

Hassidim resided in this town. The known righteous 

Rabbi Aryeh Leib (“Saba of Schiphol”) also resided 

in this small town in his youth, where he first became 

famous as a miracle worker]. 
[title page], 3-182 leaves (incomplete copy, originally: [2], 

186 leaves). Approx. 21cm. Bluish paper, fair-poor condi-

tion, moth damage, wear and mildew stains. Unbound. 

Opening Price: $200

348. שולחן ערוך אבן העזר, אוסטרהא תקס“ו - הגהות רבי 

יעקב אב“ד מעדוועדובקא
אוסטרהא,  היטב.  ובאר  הגולה  באר  עם  העזר,  אבן  ערוך  שלחן 
יעקב  מוהר“ר  להרב  ”שייך  בשער  בעלות  רישום   .[1806] תקס“ו 
עתיק,  בכת“י  רבות  למדניות  הגהות  מעדוועדובקא“.  דק“ק  אב“ד 
עיירה   - [מידבידובקה  מעדוועדובקא  אב“ד  יעקב  רבי  של  כנראה 
תק“נ- בשנים  מברסלב  נחמן  רבי  התגורר  בה  אומן,  לעיר  סמוכה 
ורבים  תלמידיו,  את  להנהיג  נחמן  רבי  החל  במידבידובקה  תקנ“ט. 
אריה  רבי  הנודע  הצדיק  גם  זו.  בעיר  התגוררו  הראשונים  מחסידיו 
ובה  זו,  קטנה  בעיירה  בצעירותו  התגורר  משפולי“)  (”הסבא  לייב 

החל להתפרסם שמו כאיש מופת].
נייר  ס“מ.  כ-21  דף).  קפו   ,[2] במקור:  חסר,  (עותק  דף  ג-קפב  [שער], 

כחלחל, מצב בינוני-גרוע, פגעי עש, בלאי ורטיבות. לא כרוך. 

פתיחה: $200
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349. קרבן נתנאל, מהדורה ראשונה - הגהות למדניות

ספר קרבן נתנאל, על פסקי הרא“ש מסדרי מועד-נשים. מהגאון רבי 
שער  ראשונה.  מהדורה   .[1755 [תקט“ו  קארלסרוא,  ווייל,  נתנאל 

מצויר ומעניין. 
הגהות למדניות בכת“י אשכנזי עתיק מתקופת ההדפסה [גרמניה?, 
בחריפות  שנכתבו  המחבר  דברי  על  השגות  ובהם  ה-18?],  המאה 
לשון: ”כי ניים ושכיב רב כתב כן...“ (דף ח/2), ”השגתו אינו כלום...“ 
(דף יב/1), ”איך העביר עינא ממה...“ (לט/2), ”... לא חש לקמחיה...“ 
(דף  מהרש“א...“  על  כך  לכתוב  זה  בדבר  כדאי  ”אינו  סט/1),  (דף 
הוא  ”נהפוך  פד/1),  (דף  התוס‘...“  שכתבו  במה  השגיח  ”לא  פא/2), 
למדניות  השגות  קב/1).  (דף  כבודו...“  במחילת  טעות  דברי  ודבריו 
וחריפות שכנראה נכתבו ע“י תלמיד-חכם גדול בן-דורו של המחבר, 
של ”הגאון...  בעלות  רישומי  קשה.  בלשון  עליו  לחלוק  חשש  שלא 
כמוהר“ר בנימין“ [בירא משערווייליר?] חתימות בשער של ”הק‘ נתן 

פ...“ [נתן פאנפעדער פ“ב?].
[2], קמח, [3] דף. 31.5 ס“מ. מצב בינוני, פגעי עש. בלאי וכתמים. כריכת 

קרטון עם גב בד.

פתיחה: $300

349. Korban Netanel, First Edition – 

Erudite Glosses 

Sefer Korban Netanel, on the Halachic rulings of the 

Rosh for Seder Mo’ed and Nashim. By Rabbi Netanel 

Weil, Karlsruhe, [1755]. First edition. Illustrated and 

interesting title page. 

Erudite glosses in ancient Ashkenazi handwriting from 

period of printing [Germany?, 18th century?], contain-

ing harsh critique on writings of the author. Erudite 

and sharp critique, apparently written by a great Torah 

scholar, a contemporary of the author, who was not 

apprehensive about sharply disagreeing with him. 

Ownership notations of the “Ga’on… Rabbi Binyamin” 

[Bira of Sherveiler?]. Signatures on title page of “Nathan 

F…” [Nathan Fonfeder?]. 
[2], 148, [3] leaves. 31.5cm. Fair condition, moth damage. 

Wear and stains. Cardboard binding with cloth spine. 

Opening Price: $300

349

350
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350. ספר הלכות קטנות – הגהות רבי משה חיים סוסקינו

עם  שונים,  בעניינים  קצרות  ותשובות  שאלות  קטנות,  הלכות  ספר 
”קונטרס גיטין“, מאת רבי יעקב חאגיז. הובא לדפוס על ידי בנו רבי 

משה חאגיז. ונציה, [תס“ד 1704]. מהדורה ראשונה.
בספר נדפסו הגהות והוספות מרבי משה חאגיז בן המחבר והמו“ל. 

בסוף חלק א‘ נדפסו תשובותיו בהלכה תחת השם ”לקט הקמח“.
חתומות  מהן  שתים  אחד],  [מכותב  איטלקי  בכת“י  הגהות  מספר 
דיין  איטליה,  מחכמי  סוסקינו,  חיים  משה  רבי  חתימת   – ”מחס“י“ 
בפירנצה שבאיטליה, מילא את מקומו של רבי דניאל מטירני בעל 
מדבריו  ומביא  בספריו  שמזכירו  החיד“א  ממקורבי  הד“ט.  עיקרי 

בכבוד גדול (ראה חומר מצורף).
כריכה  וכתמים.  עש  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   26.5 דף.   [9] עא,   ,[4]

ישנה.

פתיחה: $200

351. אבני נזר – הגהות הגאון רבי יעקב יהושע פרומאן

שו“ת אבני נזר, מהאדמו“ר רבי אברהם מסוכוטשוב, אבן העזר חלק 
א‘ [פיעטרקוב-לודז‘, תרפ“ו 1926]. כרוך עם ספר ישועת דוד [ספרו 

הראשון של הגאון רבי דוד פוברסקי], בילגורייא, תרצ“ג 1933.
יעקב  רבי  יהושע“ - הגאון  חתומות ”יעקב  בכת“י,  הערות למדניות 
[חברם  הנודעים  פולין  מגאוני  בשואה),  (נספה  הי“ד  פרומן  יהושע 
לודז‘.  ומעשירי  מקוזיגלוב]  והגאון  בכורים“  ה“ראשית  של  ורעם 
מצאצאי האדמו“ר רבי אפרים פישל מסטריקוב. רוב כתבי ידו אבדו 
יעקב  ”נחלת  בספר  ונדפסו  נמצאו  חידושיו  שארית  אך  בשואה, 
יהושע“ על התורה (תל אביב, תשי“ט), בו מובאים דברים רבים בשם 

מורו ורבו האדמו“ר רבי אברהם מרדכי מגור.
ו-קכט דף (עותק חסר); [1], פז דף. 30.5 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, 
חלק מהדפים עם פגיעות בלאי (בטקסט) וכתמים. ההגהות מעט קצוצות. 

כריכה ישנה.

פתיחה: $250

350. Sefer Halachot Ketanot – Glosses by 

Rabbi Moshe Chaim Soskino

Sefer Halachot Ketanot, brief responsa in various 

matters. Includes “Kontres Gittin”, by Rabbi Ya’akov 

Chagiz. Printed by his son Rabbi Moshe Chagiz. Venice, 

[1704]. First edition. 

The book contains glosses and additions printed by 

Rabbi Moshe Chagiz son of the author, and publisher. 

End of section 1 contains his Halachic responses under 

the name “Leket HaKemach”. 

Several glosses in Italian handwriting [by one writer], 

two of which are signed “Machsi” [initials] – signature 

of Rabbi Moshe Chaim Soskino, among the scholars 

of Italy, Dayan in Firenze, Italy; succeeded his father 

Rabbi Daniel of Tirrenia author of Ikrei HaDat. Closely 

associated with the Chida [Rabbi Chaim Yosef David 

Azulai] who cites him in his books with high esteem. 

(See attached material).
[4], 71, [9] leaves. 26.5cm. Good-fair condition. Moth 

marks and stains. Old binding. 

Opening Price: $200

351. Avnei Nezer – Glosses by the Ga’on 

Rabbi Ya’akov Yehoshua Froman 

Avnei Nezer Responsa, by Rebbe Rabbi Avraham of 

Sochotshov, Even Ha’ezer section I [Pietrekov- Łódź, 

1926]. Bound with Sefer Yeshu’at David [first book of 

the Ga’on Rabbi Dovid Povarsky], Biłgoraj, 1933. 

Handwritten erudite comments, signed “Ya’akov 

Yehoshua” – The Ga’on Rabbi Ya’akov Yehoshua 

Froman (perished in the Holocaust], among the well-

known geniuses of Poland [companion and associate of 

the “Reshit Bikurim” and the Ga’on of Kozieglowy], and 

among the affluent individuals of Łódź. Descendant of 

the Rebbe Rabbi Ephraim Fischel of Stryków. Majority 

of his manuscripts were lost in the Holocaust, how-

ever the remainder of his Chiddushim were found 

and printed in the book “Nachalat Ya’akov Yehoshua” 

on the Torah (Tel Aviv, 1959), in which many sayings 

in the name of his teacher and rabbi, the Rebbe Rabbi 

Avraham Mordechai of Ger, are presented. 
6-129 leaves (incomplete copy); [1], 87 leaves. 30.5cm. Dry 

paper, good-fair condition, some leaves worn (with damage 

to text) and stained. Glosses slightly cut off. Old binding. 

Opening Price: $250

351
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353. שער הכונות – ירושלים, תרס“ב – חתימה והגהות רבי 

משה יאיר וינשטוק
 .[1902 [תרס“ב  ירושלים,  ויטאל.  חיים  לרבינו  הכונות,  שער  ספר 
לרבי  שעה,  יפה  ספר  עם:  נדפס  זהובה).  בדיו  השער  מנוסח  (חלק 

שלמה הכהן (שער נפרד). 
רישומי בעלות (”ר‘ גוטמאן דוד ראבינוביץ... אצל וילנא“). חתימת 
רבי ”משה יאיר וינשטאק, בית ישראל ירושלים“, עם הגהות בודדות 

בכתב ידו.
בני  על  נפשו  מסר  רבינו  ”משה  בכת“י:  ארוכה  הערה  המגן  בדף 
דורו... השם יב“ק שרמז לו הקב“ה שהיה צריך לכוון זאת... להתפלל 
כל  דין  הגזר  אחר  אפילו  לקרוע  יכול  יב“ק  בשם  דור ולכוין  בני  על 

הגזרות להפוך לטובה אמן סלה...“.
(תרנ“ט-תשמ“ב),  ווינשטוק  יאיר  משה  רבי  הירושלמי  המקובל 
מוהרי“ל  של  תלמידו  ירושלים,  ואדמו“רי  מקובלי  של  תלמידם 
אשלג בעל ”הסולם“. הוציא ספרים רבים בקבלה ובהלכה, בחסידות 

ובמוסר.
עש.  סימני  ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  ס“מ.   34 דף.  כד   ,[1]  ;[2] קיא,   ,[1]

חותמות ספריה. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

352. תלמוד ירושלמי סדר מועד – הגהות למדניות 

מהאדמו“ר מאלכסנדר בעל ”אמונת משה“
עם  ופסחים.  עירובין  שבת  מסכת  א‘,  מועד  סדר  ירושלמי,  תלמוד 

פירושים חדשים מהרידב“ז אב“ד סלוצק. פיעטרקוב, תר“ס 1900.
הוא  ההגהות  כותב  כנראה  יד,  בכתב  וארוכות  למדניות  הגהות 
(תרנ“ג- דנציגר-טהיברג  משה  יהודה  רבי  מאלכסנדר.  האדמו“ר 
תשל“ג, אנצי‘ לחסידות, ב, עמ‘ מג-מד), בעל ”אמונת משה“ ושו“ת 
בשנת  ישראל  לארץ  עלה  מופלא.  וצדיק  גאון  לטובה“,  ”חשבה 
תרצ“ד בעקבות המלצת בן-דודו האדמו“ר מאלכסנדר בעל ”עקדת 
שמי  מעל  שחורים  עננים  רואה  הוא  כי  לו  שאמר  הי“ד,  יצחק“ 
האדמו“ר,  דודו  משפחת  בית  כל  נהרגו  בה  השואה  לאחר  אירופה. 

הוכתר ע“י שרידי החסידים לאדמו“ר. 
[2], צב, ו, יא דף; סה דף; עא, ג דף. 36.5 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, 

פגעי עש. כריכה בלויה.

פתיחה: $250

353. Sha’ar HaKavanot – Jerusalem, 1902 

– Signature and Glosses by Rabbi Moshe 

Ya’ir Weinstock 

Sefer Sha’ar HaKavanot, by Rabbi Chaim Vital. 

Jerusalem, [1902]. (Part of title page wording in golden 

ink). Printed with: Sefer Yaffa Sha’a, by Rabbi Shlomo 

HaCohen (separate title page). 

Ownership notations (“Rabbi Guttman David 

Rabinowitz… Vilna”). Signature of Rabbi “Moshe Ya’ir 

Weinstock, Beit Yisrael, Jerusalem”, including several 

glosses in his handwriting. 

Binding leaf contains lengthy handwritten comment: 

“Moshe Rabbeinu sacrificed himself for the people 

of his generation… bearing the proper intention of 

G-D’s holy name can reverse all judgments in a posi-

tive direction, Amen…”. 

The Jerusalemite Kabbalist Rabbi Moshe Ya’ir 

Weinstock (1899-1982), disciple of Kabbalists and 

Rebbes of Jerusalem, disciple of Rabbi Yehuda Leib 

Ashlag author of “HaSulam”. Published many books in 

Kabbalah and Halachah, Hassidism and Musar. 
[1], 111, [2]; [1], 24 leaves. 34cm. Good condition. Stains 

and wear. Moth marks. Library stamps. Worn binding. 

Opening Price: $200

352. Talmud Yerushalmi Seder Mo’ed 

– Scholarly Glosses by the Rebbe of 

Alexander Author of “Emunat Moshe”

Talmud Yerushalmi, Seder Mo’ed Aleph, Tractate 

Shabbat Eruvim and Pesachim. With new commentar-

ies of the Ridvaz Rabbi of Slotzk. Pietrekov, 1900. 

Scholarly long handwritten glosses, attributed to [as 

apparent from superficial comparison of manuscripts, 

see attached photograph] the Rebbe of Alexander. 

Rabbi Yehuda Moshe Danziger-Tyberg (1893-1973, 

Encyclopedia L’Chassidut, Volume 2, pages 43-44), 

author of “Emunat Moshe” and “Chashva L’Tovah” 

responsa, an outstanding tzaddik. Ascended to Eretz 

Yisrael in 1934 by the recommendation of his cousin 

the Rebbe of Alexander, author of “Akedat Yitzchak”, 

who told him that he sees black clouds over the skies of 

Europe. After all the family of his uncle, the Rebbe, was 

murdered during the Holocaust, those Chassidim that 

remained crowned him Rebbe. 
[2], 92, 6, 11 leaves; 65 leaves; 71, 3 leaves. 36.5cm. Dry 

paper, good-fair condition, moth damage. Worn binding. 

Opening Price: $250
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354. זהר חי – חתימות והגהות המקובל רבי יהודה זאב 

ליבוביץ
ספר זהר חי, על חומש שמות, פירושי הזהר הקדוש עפ“י האריז“ל 
והבעש“ט, מהאדמו“ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא. בני ברק, תשל“ב 

(1972), הוצאה שניה.
עשרות הגהות קבליות ארוכות בכת“י, חלקן חתומות: ”הערת יודא 
זאב לעבאוויטש“. בהערות מובאים דברים רבים מרבותיו: רבי יואל 
ווינ־ יאיר  משה  רבי  מצאנז,  האדמו“ר  מבעלז,  אהרן  רבי  מסאטמר, 

שטוק ועוד.
מתל-אביב  הירשפרונג  יואל  רבי  המקובל  בכת“י  הערות  מספר 
זאב  יהודה  רבי  של  חותמות  ”יואל“.  חתומות:  (תרע“א-תשמ“ט), 

ליבוביץ ושל רבי יואל הירשפרונג.
המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ (תרפ“ב-תש“ע 1921-2010), נולד 
בסאטמר ולמד בצעירותו אצל רבי יואל טייטלבוים ואצל רבי יהודה 
רוזנר אב“ד סקלהיד. איש פלאי, קדוש וטהור, מראשי חבורת המקו־
יהודה  ורבי  ה“סנדלר“  של  אביב (מתלמידיו  בתל  בלים ”הנסתרים“ 
ספרים  כמה  וחיבר  הקבלה  בחכמת  רבות  עסק  בראנדוויין),  צבי 
חשובים. מקורב לרבי אהרן מבעלז ואדמו“רי בית רוז‘ין וצאנז. נודע 

לפועל ישועות ולצדיק נשגב.
[8], קסו דף + דפי הכריכה המלאים רשימות בכת“י. 22.5 ס“מ. מצב טוב, 

כריכת בד רופפת ובלויה.

פתיחה: $500

354. Zohar Chai – Signatures and Glosses 

by the Mekubal Rabbi Yehuda Ze’ev 

Leibowitz

Zohar Chai, on Shemot, commentary of the Zohar ac-

cording to the Arizal and the Besht, by Rebbe Yitzchak 

Isaac of Kumrana. Bnei Brak, 1972, second edition.

Dozens of kabalistic long handwritten glosses, some 

signed: “Note by Yuda Ze’ev Leibowitz”. Included in 

the notes are many quotes from his rabbis: Rabbi Yoel 

of Satmar, Rabbi Aharon of Belz, Rebbe of Sanz, Rabbi 

Moshe Ya’ir Weinstock etc. 

Several notes are in the handwriting of the Mekubal 

Rabbi Yoel Hirschsprung of Tel Aviv (1891-1989), signed 

Yoel. Stamps of Rabbi Yehuda Ze’ev Leibowitz and 

Rabbi Yoel Hirschsprung.

The Mekubal Rabbi Yehuda Ze’ev Leibowitz (1921-

2010), was born in Satmar and studied in his youth from 

Rabbi Yoel Teitelbaum and Rabbi Yehuda Rosner Rabbi 

of Székelyhid. A wonder-worker, holy and pure, one of 

the heads of the “hidden” mekubalim group in Tel Aviv 

(a disciple of the “Shoemaker” and Rabbi Yehuda Zvi 

Brandvein), he studied at length kabalistic wisdom and 

wrote several important books. Close to Rabbi Aharon 

of Belz and the rebbes of the House of Ruzin and Sanz. 

He was renowned as a wonder worker and lofty tzaddik. 

355. Corrections in Handwriting of the 

Steipler on his Books

• Kehilot Ya’akov, on Tractate Gittin. Bnei Brak, 1961. 

On Leaf 37/2 a row is erased and written in his hand-

writing: “Row missing, see correction after introduc-

tion”. • Shi’urin Shel Torah, Jerusalem, [1956]. On Leaf 

43, inscription in his handwriting “the rows have been 

exchanged” and mistake marked with lines.
2 books, varied size. Good-fair condition. Colored paper 

cover.

Opening Price: $200

355. תיקונים בכתב-ידו של ה“סטייפלר“ על ספריו

• ספר קהלות יעקב, על מסכת גיטין. בני ברק, תשכ“א (1961). בדף 
לז/2 מחיקת שורה וכיתוב בכתב-ידו: ”חסר שורה, עיין התיקון אחר 
ההקדמה“ • ספר שיעורין של תורה, ירושלים, [תשט“ז 1956]. בדף 
מג כיתוב בכתב-ידו ”נתחלפו השורות“ וסימון הטעות ע“י קוי סימון.

2 ספרים, גודל משתנה. מצבים טוב-בינוני. כריכת מעטפת נייר צבעוני.

פתיחה: $200

[8]. 166 leaves + cover leaves full of handwritten inscriptions. 

22.5cm. Good condition, loose and worn fabric binding. 

Opening Price: $500
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356. חומשים ”תורה תמימה“ – הגהות רבי אברהם כ“ץ 

ווייסבורד
עפשטיין.  הלוי  ברוך  רבי  תמימה.  תורה   – תורה  חומשי  חמשה 

חמשה כרכים. ווילנא, תרס“ד [1904]. מהדורה שניה.
סמא־ דפה  הרב  וויסבארד,  הכהן  ”אברהם  רבי  וחותמות  חתימה 
ידו  בכתב  ארוכות  הגהות  עשרות  החומשים  בגליונות  ליענסק“. 
השגות  ובחלקן  חז“ל  ודברי  הפרשיות  על  חידושים  בחלקן  הנאה, 
ישראל  בני  על  כותב  המקומות  תמימה“ [באחד  החיבור ”תורה  על 
לא  הכי  משום  עיקר...  הטפל  עשו  ”הם  לתקופתו:  ברמזו  במצרים, 
עושר  הנותנות   [!] באומנתות  אותם  חנכו  בניהם,  בחנוך  הצליחו 
גבוהים  מדרשות  בתי  שיגמרו  מצרים  ספרי  בבתי  אותם  ונתנו  רב 
שלהם למען יוכלו לעשות חיים מאושרים כמנהג העולם ולא שמו 

לב שילמדו ממעשיהם ויאבדו דרך אבות וכן היה...“].
הרבנים  אוצר  (תרכ“ז-תרצ“ו,  וויסבורד  (כ“ץ)  אברהם  רבי  הגאון 
ונתמנה  לא“י  עלה  בתרצ“ג  (רוסיה).  וסמולנסק  טולא  אב“ד   ,(392
הרב  של  [דודו  מראדין.  הרב  כ“ץ  מענדיל  זכריה  רבי  בן  ביפו.  לרב 

”הנזיר“ רבי דוד כהן].
שני  חסרים  הראשון  (בכרך  משתנה  עמודים  מספור  כרכים,  חמשה 
מספר  כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.  המעטפת). 25  שער  רק  ונמצא  השערים, 

קרעים. כריכות חצי-עור מקוריות.

פתיחה: $250

357. משניות עם הגהות

משניות עם תפארת ישראל, (מהדורה עם הוספות ותיקונים מכת“י 
רבינו המחבר זצ“ל) סדר זרעים, סדר נזיקין וסדר קדשים. וורשא-
צורת  של  מקופלת  מפה  (כולל   .1862-1864 תרכ“ב-תרכ“ד  ברלין, 

בית המקדש).
יצחק  ”אברהם  רבי  חתימת  בעלים.  ורישומי  שונות  חתימות 
ותיקונים  הגהות  משווינציאן“.  ז“ל  מאהליעווסקי  מרדכי  במוהר“ר 
רבים [כנראה] בכתב-ידו. בסדר קדשים חתימות רבי ”שלמה הכהן 

רעכטמאן“. יומני [חזרה] מהשנים תרכ“א-תרנ“ב.
מההגהות  חלק  חלודה,  כתמי  טוב,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.   21 כרכים,   3

מעט קצוצות, כריכות חצי-עור ישנות.

פתיחה: $200

356. Chumashim “Torah Temimah” – Glosses 

by Rabbi Avraham Katz Weisbord

Chamisha Chumshei Torah – Torah Temimah. Rabbi 

Baruch HaLevi Epstein. Five volumes. Vilnius, [1904]. 

Second edition. 

Signature and stamps Rabbi “Avraham HaCohen 

Weisbord, rabbi of Smolensk”. Chumashim contain 

dozens of lengthy glosses in his fine handwriting; some 

of Chiddushim on the Parshiot and some of critique on 

composition “Torah Temimah” [in one place he writes 

in reference to the Jewish people in Egypt while eluding 

to his generation: “They made secondary primary… 

therefore did not succeed in education of their chil-

dren, they taught them trades which promise great 

wealth and sent them to Egyptian schools so they 

would be guaranteed a happy life in terms of the 

world and they were negligent in seeing to it that they 

don’t learn from their ways and lose the heritage of 

their forefathers and so it was…”]. 

The Ga’on Rabbi Avraham (Katz) Weisbord (1867-

1936, Otzar HaRabbanim 392), Av Beit Din of Tula 

and Smolensk (Russia). In 1933 immigrated to Eretz 

Israel and was appointed as Rabbi of Jaffa. Son of Rabbi 

Zecharia Mendel Katz, rabbi of Radin. [Uncle of “Rav 

HaNazir” [ascetic rabbi] Rabbi David Cohen].
Five volumes, varying pagination (first volume missing both 

title pages and includes only title cover). 25cm. Good condi-

tion. Stains, several tears. Original semi-leather bindings. 

Opening Price: $250

357. Mishnayot With Glosses 

Mishnayot with Tiferet Yisrael (edition containing ad-

ditions and corrections from manuscript of author), 

Seder Zera’im, Seder Nezikin and Seder Kodshim. 

Warsaw-Berlin, 1862-1864. (Includes folded map of 

model of the Temple). 

Various signatures and ownership notations. Signature 

of Rabbi “Avraham Yitzchak son of Rabbi Mordechai 

Mahlievsky of Svintzian”. Many corrections and glosses 

[apparently] in his handwriting. Seder Kodshim con-

tains signatures of Rabbi “Shlomo HaCohen Rechtman”. 

[Revision] journal from 1861-1892. 
3 volumes, 21cm. Quality paper, good condition, foxing, 

some glosses slightly cut off, old semi-leather bindings. 

Opening Price: $200
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358. משניות עם הגהות - ארבעה כרכים

ותוספות  ישראל  זרע  ונקי,  קב  פירושים  עם  פנינים,  רב  משניות 
שני לציון. ארבעה סדרים: נשים, נזיקין, קדשים, טהרות. ווארשא, 

[תרס“ז] 1907.
הגליונות,  בשולי  רהוט,  אשכנזי  יד  בכתב  הגהות  של  רבות  עשרות 
וחידושים,  ביאורים  ההגהות:  תוכן  הכריכות.  ובדפי  השערים  בדפי 
בין  כתיבתם  תאריך  עם  ההערות  רוב  שונות.  ורשימות  סיכומים 
הכותב  כי  עולה,  והתאריכים  ההערות  מן  תרע“ח-תרצ“ט.  השנים 
חזר על משנתו מספר פעמים. בכרך קדשים חותם הכותב את שמו 
ושם אביו ואמו: משה ליב (משה אריה) בן רבי מנחם צבי וחיה זיסל. 
תאריכי  נרשמו  נשמות]  לעילוי  ללמדו  [הנהוג  טהרות  סדר  בכרך 
היארצייט של בני משפחתו. במסכת אבות מסתיימת אחת ההערות 

בראשי תיבות ”דהאי“ש“.
דפי  חסרים  נזיקין  בכרך  טוב-בינוני.  מצב  יבש,  נייר  ס“מ.   15 כרכים,   4

השער ודפים נוספים מן ההקדמות. כריכות מקוריות בלויות ופגומות.

פתיחה: $220

358. Mishnayot with Glosses – Four 

Volumes

Mishnayot Rav Pninim, with commentaries Kav 

V’Naki, Zera Yisrael and Tosfot Sheni L’Tzion. Four 

sedarim: Nashim, Nezikin, Kodshim, Taharot. Warsaw, 

1907.

Dozens of glosses in flowing Ashkenazi handwriting, on 

sheet margins, title pages and binding leaves. Content 

of glosses: explanations and novellae, summaries and 

various lists. Most comments have dates of writing 

between 1918-1939. The comments and dates show that 

the writer reviewed his studies a number of times. In 

the volume Kodshim, the writer signs his name and the 

name of his father and mother: “Moshe Leib (Moshe 

Aryeh) son of Rabbi Menachem Zvi and Chaya Zissel”. 

On the volume of Seder Taharot [which is customary 

to study in memory of the dead] he listed the dates of 

his family members’ yartzeits. One of his glosses on 

Tractate Avot is signed with his initials.
4 volumes, 15cm. Dry paper, good-fair condition. Volume 

Nezikin is missing title pages and other leaves of the intro-

duction. Original covers, worn and damaged. 

Opening Price: $220

359. שו“ת עין יצחק - הגהות רבי שלמה זלמן אקסלרוד

ערוך  שלחן  חלקי  ארבעה  על  ותשובות  שאלות  יצחק,  עין  ספר 
[אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר], מאת רבי יצחק אלחנן ספקטור. 

ווילנא, תרמ“ט 1888. מהדורה ראשונה.
חתימה [וסביבה מסגרת מאויירת ביד]: ”ש‘ זלמן אקסילראד חותם 
אקסילראד  זלמן  ”שלמה  וחותמות  תרמ“ט“,  אלול  דר“ח  ב‘  ד‘  יום 
למדניות  הגהות  עשרות  הספר  בגיליונות  דאלהינאוו“.  ק“ק  אב“ד 
המחבר  הרב  בדברי  מפלפל  בהן  הנאה,  ידו  בכתב  ארוכות)  (רובן 

ומשיג עליו בגאונות רבה. 
 ,(18738 הרבנים  אוצר  תר“כ,  (נולד  אקסלרוד  זלמן  שלמה  רבי 
מגאוני ליטא הנודעים, אב“ד דולהינוב ולאחר מכן אב“ד פאלאצק. 
גליון  מערבי,  נר  שלמה,  מנורת  שלמה,  (דברי  חיבורים  מספר  כתב 

שלמה) שלא נדפסו (את חלקם מזכיר בהגהות שלפנינו).
שני  עש.  סימני  מעט  כתמים,  טוב-בינוני.  כללי  מצב  ס“מ.  דף. 33  לח  רב; 

דפים ראשונים משוקמים בהדבקה. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

359. Ein Yitzchak Responsa – Glosses by 

Rabbi Shlomo Zalman Axelrod 

Sefer Ein Yitzchak, responsa on four sections of the 

Shulchan Aruch [Orach Chaim, Yoreh De’ah and Even 

Ha’ezer], by Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor. Vilna, 

1888. First edition. 

Signature [with an illustrated frame]: “S. Zalman Axelrod 

Av Beit Din of congregation of Dalehinov”. Sheets of 

book contain dozens of erudite glosses (majority lengthy) 

in his fine handwriting, in which he debates at length with 

the author and critiques him with great genius. 

Rabbi Shlomo Zalman Axelrod (born in 1860, Otzar 

HaRabbanim 18738), among the famous geniuses of 

Lithuania, Av Beit Din of Dolhinov and afterwards Av 

Beit Din of Palatzk. Authored a number of composi-

tions (Divrei Shlomo, Menoraht Shlomo, Ner Ma’aravi, 

Gilayon Shlomo) which were not printed (mentions 

some of them in glosses of this book). 
202; 38 leaves. 33cm. General condition good-fair. Stains, few 

moth stains. First two leaves restored with glue. New binding. 

Opening Price: $250
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360. דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר - חתימה והגהות 

האדמו“ר רבי יוחנן סופר מערלוי
יחד).  (כרוכים  ב-ג  חלקים  איגר“,  עקיבא  רבי  וחדוש  ”דרוש  ספר 

וורשא, [תר“פ בערך].
סופר  יוחנן  רבי  האדמו“ר  של  וחתימה  בעלות  רישום  חותמות, 
מערלוי: ”קבלתי במתנה מכבוד אהובי... כמו“ה יעקב... מק“ק פעה־
ערדיארמאט... הק‘ יוחנן בהג‘ מהר“מ סופר זצ“ל“. בדפי הספר כ-13 

הגהות בכת“י, רובן בכתב-יד קדשו.
האדמו“ר מערלוי - רבי יוחנן סופר (נולד תרפ“ג), משושלת החתם 
ורוב  סבו  סופר“).  ה“כתב  (בן  מערלוי  סופר  שמעון  רבי  נכד  סופר, 
משפחתו נספו בשואה והוא שרד, עלה לארץ ישראל, הקים מוסדות 
חבר  בימינו,  האדמו“רים  מזקני  ערלוי.  חסידות  את  וייסד  תורה 

מועצת גדולי התורה.
חלק ב: א-ג, טז-כ, כה-צד דף (חסרים דפים: ד-טו, כא-כד); חלק ג: ב-סג 
טקסט  חסרון  עם  קרעים  בינוני,  מצב  יבש.  נייר  ס“מ.  שער). 33  דף (חסר 

במספר דפים, סימני עש, דפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $200

360. Drush VeChiddush Rabbi Akiva Eiger 

– Signature and Glosses by Rebbe Rabbi 

Yochanan Sofer of Erlau

Sefer “Drush VeChiddush Rabbi Akiva Eiger”, sections 

2-3 (bound together). Warsaw, [c.1920]. Stamps, owner-

ship notations and signature of Rebbe Rabbi Yochanan 

Sofer of Erlau: “I have received this as a gift from my 

honorable and beloved… Rabbi Ya’akov… Yochanan 

son of Rabbi Moshe Sofer”. Leaves of book contain 

approximately 13 handwritten glosses, the majority of 

which are in his holy handwriting. 

The Rebbe of Erlau – Rabbi Yochanan Sofer (born in 

1923), from the dynasty of the Chatam Sofer, grandson 

of Rabbi Shimon Sofer of Erlau (son of the “Ktav Sofer”). 

His grandfather and most of his family perished in the 

Holocaust and he survived, immigrated to Eretz Israel, 

founded institutions of Torah and established the Erlau 

Hassidism. Among the elderly Rebbes of our days, 

member of Council of Torah Sages. 
Section 2: 1-3, 16-20, 25-94 leaves (missing leaves: 4-15, 21-

24); section 3: 2-63 leaves (missing title page). 33cm. Dry 

paper. Fair condition, tears with missing text on several 

leaves, moth stains, detached leaves. Missing binding. 

Opening Price: $200
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הקדשות 
Dedications

361. אבן האזל – שני כרכים, עם הקדשות המחבר רבי 

איסר זלמן מלצר
ספר אבן האזל, על הרמב“ם, חלק א-ב הלכות נזקי ממון ונזיקין. רבי 
איסר זלמן מלצר. ירושלים, תרצ“ה (1935). מהדורה ראשונה. חלק 

חמישי, קדשים. ירושלים תש“א (1941). מהדורה ראשונה. 
זלמן  ”איסר  רבי  המחבר  וחתימת  בכת“י  הקדשות  הכרכים:  בשני 

מלצר“.
[2], פו, [1]; עב דף; [2], צ, יד דף. 33.5 ס“מ. מצב טוב. כריכות חדשות.

פתיחה: $200

361. Even Ha’Ezel – Two Volumes, With 

Dedications by the Author Rabbi Isser 

Zalman Meltzer 

Even Ha’Ezel on Maimonides, Vol. 1-2, Hilchot Nizkei 

Mamon and Nezikin. Rabbi Isser Zalman Meltzer. 

Jerusalem (1935). First edition. Volume five, Kodshim. 

Jerusalem 1941. First edition.

Both volumes have handwritten and signed dedication 

by the author Rabbi Isser Zalman Meltzer. 
[2], 86, [1]; 72 leaves; [2], 90, 14 leaves. 33.5cm. Good con-

dition. New bindings.

Opening Price: $200

362. שני ספרים עם הקדשות המחברים

חכמים,  כבוד  משה,  השיב  ספרים:  שלשה  כולל  משה,  באר  • ספר 
תרס“א  ווארשא,  ירושלימסקי.  נחום  משה  רבי  מאת  ירושלים.  בנין 
1901. הקדשת המחבר לרבי ישראל בן ציון רוזנבוים אב“ד ווישקאווע 

(רישומי בעלות של ”הרב דפה ווישקאווע“ והגהה בעמוד אחרון).
דובער  אברהם  רבי  והלכה.  בש“ס  חידושים  א“ב,  הגיוני  • ספר 
אהרן  לרבי  המחבר  הקדשת   .1898 תרנ“ט  ווארשא,  גאלענזאהן. 

ארענשטיין. חתימת רבי ”בנימין טרכטמן“ רב בארה“ב.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $220

362. Two Books with Inscriptions by 

Authors 

• Sefer Be’er Moshe, including three books: Heshiv 

Moshe, Kvod Chachamim, Binyan Olam. By Rabbi 

Moshe Nachum Yerushlimski. Warsaw, 1901. 

Inscription of author to Rabbi Yisrael Ben Tzion 

Rosenbaum Av Beit Din of Vishkovo (ownership nota-

tions of “Rabbi of Vishkovo” and gloss on last page). 

• Sefer Hegyonei Alef Bet, Chiddushim on Shas and 

Halacha. Rabbi Avraham Dover Galenzen. Warsaw, 

1898. Inscription of author to Rabbi Aharon 

Ehrenstein. Signature of Rabbi “Binyamin Trachtman”, 

rabbi in USA. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $220
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363. ספר איש אמונים – הקדשת המחבר יש“א ברכה – 

חתימת הרב עובדיה יוסף - הגהות
אלישר–יש“א  שאול  יעקב  רבי  מאת  דרושים,  אמונים,  איש  ספר 

ברכה. ירושלים, [תרמ“ח 1888]. 
בכת“י  מילוי  עם  מהמחבר,  מודפס  הקדשה  דף  הפנימית  בכריכה 
רודוס  של  רבה  (תקס“ט-תרס“ח,  ישראל  יצחק  לרבי  [המחבר?] 
וראב“ד עדת הספרדים בירושלים). בדפי הספר מספר הגהות בכת“י 
מזרחי, משני כותבים. ייתכן שאחד מהם הוא מקבל הספר רבי יצחק 
לי  ”נתון  יוסף:  עובדיה  הרב  חתימת  השער  שלפני  בדף  ישראל. 

מישיבת התשב“י פסח תש“י עובדיה יוסף“.
[3], קמו דף. 35 ס“מ. מצב טוב. כתמים וקרעים, מעט סימני עש. כריכה 

פגומה ומנותקת. ש‘ הלוי 611.

פתיחה: $250

363. Sefer Ish Emunim – Inscription of 

Author Yisa Bracha – Signature of Rabbi 

Ovadia Yosef – Glosses 

Sefer Ish Emunim, homilies, by Rabbi Ya’akov Shaul 

Elishar – Yisa Bracha. Jerusalem, [1888].

Inner binding contains leaf of printed inscription by 

author, filled in in handwriting [of author?] dedicated 

to Rabbi Yitzchak Yisrael (1809-1908, Rabbi of Rhodes 

and Chief Av Beit Din of Sephardic congregation of 

Jerusalem). Leaves of book contain several glosses in 

Oriental handwriting, from two writers, one possibly 

by recipient of book, Rabbi Yitzchak Yisrael. Leaf pre-

ceding title page contains signature of Rabbi Ovadia 

Yosef: “Given to me by HaTishbi Yeshiva, Pesach 1950, 

Ovadia Yosef”. 
[3], 146 leaves. 35cm. Good condition. Stains and tears. Some 

moth marks. Detached damaged binding. S. HaLevi 611. 

Opening Price: $250

364. ספר מרכבת המשנה – מהדורה ראשונה – הקדשות 

וחתימות
עם  להרמב“ם,  תורה  משנה  על  חידושים  המשנה,  מרכבת  ספר 
קונטרס ברכות בחשבון וקונטרס אחרון, מאת רבי שלמה מחעלמא. 

פרנקפורט דאודר, [תקי“א 1750]. מהדורה ראשונה.
בסוף ההקדמה חתימה מזרחית מסולסלת: ”אברהם בכ“ר אביגדור“ 
לאברהם“.  ”זכור  מחבר  קושטא,  ראב“ד  אביגדור  אברהם  רבי   –
לברכה  ט“ל  הת“ק  שנת  ”כסליו  ידו:  בכתב  עצמית  הקדשה  בשער 
זה  לי  ושלח  תובב“א  ישראל  לארץ  בלכתו  קוסטנא  פה  עלינו  עבר 
נר“ו“.  המחבר  הרב  ה“ה  שולחנות  עשרה  ספר  וגם  שחיבר  הספר 
חותמות וחתימות נוספות: רבי אברהם עזריאל; רבי אליעזר אליהו 

[ב“ר משה נחום] וואלענשטיין ועוד.
(תע“ו-תקמ“א),  ֶחֶלם   - מחעלמא  שלמה  רבי  הגאון  הספר,  מחבר 
לארץ  בדרכו  בתורכיה  תקל“ט  בשנת  עבר  הנודעים,  פולין  מגאוני 
ישראל. הוא התעכב זמן ארוך בקושטא ובאיזמיר ויצר קשר הדוק 
לארץ  שהגיע  לאחר  חודשים  מספר  במקום.  הרבנים  גדולי  עם 
להכין  והחל  משפחתו,  עם  לשאלוניקי  הגיע  לעזבה,  נאלץ  ישראל 
לדפוס את החלק השני של ספרו מרכבת המשנה, אך נספה במגפת 

דבר שפרצה בעיר.
סימני  וקרעים,  כתמים  טוב.  מצב  ס“מ.   30 דף.  יח  נב-קכח;  לז-מט,  לח, 
תחתונים  שוליים  מנותקים.  דפים  מספר  הפנימיים,  בשוליים  קלים  עש 

קצוצים על גבול הטקסט. כריכה מנותקת ובלויה.

פתיחה: $250

364. Sefer Merkavat HaMishna – First 

Edition – Inscriptions and Signatures 

Sefer Merkavat HaMishna, Chiddushim on the 

Rambam’s Mishneh Torah, with pamphlet Brachot 

BeCheshbon and Kontres Acharon, by Rabbi Shlomo of 

Chelma. Frankfurt am der Oder, [1750]. First edition. 

At end of preface curly Oriental signature: “Avraham 

son of Rabbi Avigdor” – Rabbi Avraham Avigdor 

Chief Av Beit Din of Constantinople, author of “Zchor 

Le’Avraham”. Title page contains personal inscrip-

tion in his handwriting: “Kislev… and he sent me 

the book which he authored as well as Sefer Asarah 

Shulchanot…”. Additional stamps and signatures: 

Rabbi Avraham Ezriel; Rabbi Eliezer Eliyahu [son of 

Rabbi Nachum] Wallenstein and others. 

Author of the book, the Ga’on Rabbi Shlomo of Chelma 

– Chełm (1716-1781), among famous geniuses of Poland; 

in 1779 passed through Turkey on his way to Eretz 

Israel. He was delayed in Constantinople and Izmir for 

a while and formed a close connection with rabbis of 

the area. Several months after arriving in Eretz Israel 

he was forced to leave; he arrived in Saloniki together 

with his family and began preparing his second section 

of his book Merkavat HaMishna for print, however he 

perished upon the outbreak of a plague in the city. 
38, 37-49, 52-128; 18 leaves. 30cm. Good condition. Stains 

and tears, minor moth marks on inner margins, several 

detached leaves. Lower margins cut off on border of text. 

Detached worn binding. 

Opening Price: $250
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365. ספר מבוא שערים –שאלוניקי, תקס“ו - הקדשות

ספר מבוא שערים, לרבינו חיים ויטאל. [שאלוניקי], תקס“ו [1806]. 
מהדורה שניה.

בספר נדפסו הגהות רבות מרבי יעקב צמח, שערך את הספר. במה־
דורה זו הוספות שלא נדפסו במהדורה הראשונה (קארעץ תקמ“ג): 
”דרוש ברכת הלבנה“, ”מאמרים דראש השנה“, ”מאמרים דסוכות“, 

”הטבת חלום“ ועוד.
המנוח  נשמת  לעלוי  לה‘  וחותמות. ”קדש  חתימות  בעלות,  רישומי 
ס“ט...“  י“ץ  טובייאנה  נסים  הצעיר  אני  בו,  ללמוד  כדי  נסים...  הר‘ 
[רבי נסים טוביאנה, מחכמי תוניס, אב“ד בעיר סוסא] והגהה אחת 
היקר  מאת  בו...  ללמוד  כדי  במתנה  לי  נתון  הספר  ”זה  בכתב-ידו; 
זצ“ל...  טובייאנא  נסים  הרב...  בן  יצ“ו  טובייאנה  אליהו  ס‘  המוכר 
מרסיאנו  אברהם  [רבי  מרסיאנו“  אברהם  הצעיר  תרס“ו...  אייר 
נחום  ואברהם  חזן  ששון  מר  אחרונים  ”גואלים  מירושלים-דבדו?]; 
הקדישו אותי קודש לה‘ לא ימכר ולא יגאל אפילו תמורת הנאה...“.

דף  השער.  בדף  קרע  עש.  סימני  כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.  דף. 20  קעו   ,[1]
משוקם בהדבקת נייר.

פתיחה: $500

365. Sefer Mavo She’arim – Salonika, 1806 

– Inscriptions 

Sefer Mavo She’arim by Rabbi Chaim Vital. [Salonika], 

[1806]. Second edition. The book contains many glosses 

by Rabbi Ya’akov Tzemach, editor of the book. This edi-

tion includes additions which were not printed in the 

first edition (Koretz, 1783): “Drush Birkat HaLevana”, 

“Articles for Rosh HaShana”, “Articles for Sukkot”, 

“Hatavat Chalom” and more. 

Ownership inscriptions, signatures and stamps: 

“Dedicated to G-D, for the elevation of the soul of the 

deceased Rabbi Nissim… Young Nissim Tuviana…” 

[Rabbi Nissim Tuviana, among scholars of Tunis, Av 

Beit Din in city of Susa] and one gloss in his handwrit-

ing; “This book was given to me as a gift to study 

from… by S. Eliyahu Tuviana son of Rabbi… Nissim 

Tuviana… Iyar 1906… Young Avraham Marciano” 

[Rabbi Avraham Marciano of Jerusalem- Debdou?]; 

“Last remaining relatives Mr. Sasson Chazan and 

Avraham Nachum…”. 
[1], 176 leaves. 20cm. Good condition. Stains, moth marks. 

Tear on title page. Restored leaf with paper. 

Opening Price: $500

366. השער הב‘ והג‘ מספר ”עץ חיים“ –שאלוניקי, תרכ“ב 

–הקדשות והגהות
רז“ל]  מאמרי  [שער  והג‘  רשב“י]  מאמרי  [שער  הב‘  ”השער  ספר 
רבינו  מאת  אבות.  פרקי  פירוש  עם  חיים“],  [”עץ  שערים  משמנה 

חיים ויטאל. [שאלוניקי, תרכ“ב 1862]. 
בעלים:  הקדשות  בכת“י.  ותיקונים  קצרות  הגהות  העמודים  בשולי 
טובייאנה...“  אליהו  די  נסים  זעיר...  הצעיר  קוני  לעבודת  לשמי  ”לי 
הספר  ”זה  סוסא];  בעיר  אב“ד  תוניס,  מחכמי  טוביאנה,  נסים  [רבי 
נתון לי במתנה מאת... כמוה“ר ס‘ אליהו טוביאנה יצ“ו בן להרב... 
כמוה“ר נסים טוביאנה זצ“ל בח‘ אייר תרס“ו כדי ללמוד בו... הצעיר 
מירושלים-דבדו?];  מרסיאנו  אברהם  [רבי  ס“ט“  מרסיאנו  אברהם 
ממעלת  קניתי  כהן  אלעזר  בן  יעקב  אנכי  רשב“י  מאמרי  הספר  ”זה 

החכם ר‘ אברהם מרסיינו ח‘ תשרי תרצ“ב....“.
[2], כה; סט; כה דף. 32 ס“מ. מצב טוב. כתמים, קרעים בשוליים. כריכה 

בלויה ורופפת.

פתיחה: $200

366. Second and Third Sha’ar of “Etz 

Chaim” Book – Salonika, 1862 – Inscriptions 

and Glosses

Second Sha’ar [articles of Rabbi Shimon Bar Yochai] 

and third Sha’ar [articles of the Sages] of eight She’arim 

[“Etz Chaim”], with commentary of Pirkei Avot. By 

Rabbi Chaim Vital. [Salonika, 1862]. 

Leaf margins contain brief glosses and handwritten 

corrections. Ownership inscriptions: “For the wor-

ship of my Creator… Nissim Di Eliyahu Tuviana…” 

[Rabbi Nissim Tuviana, among scholars of Tunis, Av 

Beit Din of city of Susa]; “This book was given to me as 

a gift by… Rabbi S. Eliyahu Tuviana son of… Rabbi 

Nissim Tuviana on 8th of Iyar 1906 in order to study 

from… Young Avraham Marciano” [Rabbi Avraham 

Marciano of Jerusalem- Debdou?]; “I have purchased 

this book of articles by Rabbi Shimon Bar Yochai 

from the virtuous scholar Rabbi Avraham Marciano, 

8th of Tishrei 1932…”. 
[2], 25; 69; 25 leaves. 32cm. Good condition. Stains, tears 

on margins. Worn loose binding. 

Opening Price: $200
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367. ברכת יוסף / פתח אליהו - עם הקדשות המחברים

תרפ“ה  ירושלים,  א‘:  חלק  ברכות.  דיני  על  יוסף,  ברכת  1-2. ספר 
(1925). חלק ב‘: ירושלים, תרפ“ז (1927). בחלק א‘ הקדשה בכת“י 
חכמי  מגדולי  (תרכ“ו-תר“ץ,  הלוי  ידיד  יוסף  רבי  המחבר  וחתימת 

ארם-צובה בירושלים).
3. ספר פתח אליהו, דרשות. חלק ראשון, ירושלים, תרנ“ו (1896). 
ילוז  אליהו  רבי  המחבר  וחתימת  בכת“י  ומילוי  מודפסת  הקדשה 
(תר“ך-תרפ“ט, מגדולי רבני טבריה, עלה ממרוקו לטבריה בגיל 12).

3 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

368. ספר מצות הבטחון – הקדשת הרבנית בת שבע 

קנייבסקי
ספר מצות הבטחון, בענייני אמונה ובטחון, מאת רבי שמואל הומינר 

[מחבר ”עבד המלך“]. ירושלים, תשנ“ט [1999].
איחולי  עם  קניבסקי,  שבע  בת  הרבנית  הקדשת  השער  שלפני  בדף 
בתשובה  וחזרה  מהילדים  רוח  נחת  טובה,  הרגשה  שלמה,  רפואה 

שלמה.
הרבנית מרת בת שבע קניבסקי (תרצ“ב-תשע“ב), בתו הבכורה של 
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב. אשת חבר להגאון רבי חיים קנייבסקי 
(ששודכה לו על ידי החזון איש). אלפי נשים צבאו על פתחה, לקבל 

ממנה עידוד, עצה ותושיה. רבים נושעו מתפילותיה וברכותיה. 
קנד עמ‘. 12 ס“מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

367. Birkat Yosef / Petach Eliyahu – With 

Inscriptions of Authors 

1-2. Sefer Birkat Yosef on laws of blessings. Section 1: 

Jerusalem, (1925). Section 2: Jerusalem, (1927). Section 

1 contains handwritten inscription and signature by 

author Rabbi Yosef Yedid HaLevi (1866-1930, among 

the leading scholars of Aram -Zova in Jerusalem). 

3. Sefer Petach Eliyahu, homilies. First section, (1896), 

printed inscription in handwriting of author, Rabbi 

Eliyahu Yiloz, along with his signature (1860-1929, 

among the greatest rabbis of Tiberias, immigrated from 

Morocco to Tiberias at the age of 12). 

3 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

368. Sefer Mitzvat HaBitachon – 

Inscription by Rabbanit Bat Sheva 

Kanievsky

Sefer Mitzvat HaBitachon, in matters of Emunah and 

Bitachon [faith and trust], by Rabbi Shmuel Houminer 

[author of “Eved HaMelech”]. Jerusalem, [1999]. 

Leaf preceding title page contains inscription by 

Rabbanit Bat Sheva Kanievsky, with wishes for a com-

plete recovery, good spirit, pleasure from children and 

complete repentance. 

The Rabbanit Bat Sheva Kanievsky (1932-2011), eldest 

daughter of the Ga’on Rabbi Yosef Shalom Elyashiv. 

Wife of Rabbi Chaim Kanievsky (introduced to him by 

the Chazon Ish). Thousands of women flocked to her 

home, seeking encouragement, advice and resource. 

Many were fortunate to be granted salvation through 

her prayers and blessings.
154 pages. 12cm. Very good condition. 

Opening Price: $250

367

368



חתימות | 195 

חתימות
Signatures

369. שער ספר בית אלוקים - חתימת בן המחבר הגאון 

מהרי“ט (מהרימ“ט)
ונציה,  המבי“ט.   – מטראני  משה  לרבינו  אלהים“  ”בית  ספר  שער 

של“ו (1576).
הושווה  [הכתב  מטראני“  משה  בה“ר  ”יוסף  המחבר:  בן  חתימת 
צילומים  ראה  ככתב-ידו,  ונתברר  ממנו  הידועות  אחרות  לחתימות 
מרבנים  חתימות  שונים ומספר  בכת“י  נוספים  רישומים  מצורפים]. 

ידועים, בני משפחת צ‘רמון.
הגאון  בן  (שכ“ט-שצ“ט),  המהרימ“ט   – מטראני  יוסף  רבינו  הגאון 
והיה  יוסף“  ה“בית  בזמן  בצפת  נולד  המבי“ט,  מטראני –  משה  רבי 
תלמידים  העמיד  שם  לקושטא  יצא  ש“ס  בשנת  חכמיה,  מגדולי 
הרבה [רבי יהושע בנבנשתי בעל ”שדה יהושע“ על ירושלמי, אחיו 
רבי חיים בנבנשתי בעל ”כנסת הגדולה“, רבי אהרן לפפא, רבי חיים 
קושטא.  רבני  לראש  נתמנה  שנה  כעשרים  לאחר  ועוד]  אבולעפיה 
לאחר  בניו  ע“י  נדפס  (מהרימ“ט)  מהרי“ט“  ”שו“ת  הנודע  ספרו 
פטירתו. רבי יהונתן אייבשיץ ורבי יעקב עמדין כותבים עליו ”גדול 
קונטרס  ק“י,  סימן  ופלתי,  כרתי  (ראה  בהוראה“  מופלג  האחרונים 

בית הספקות; שו“ת שאילת יעב“ץ, יורה דעה, סימן קמ“ב). 
כ-27 ס“מ, מצב בינוני, פגיעות עש ובלאי משוקמות שיקום מקצועי.

פתיחה: $1000

369. Title Page of Beit Elokim – Signature 

of Author’s Son the Maharit

Title page of “Beit Elokim” by Rabbi Moshe Mitrani – 

the Mabit. Venice, 1576.

Signature of author’s son: “Yosef ben Rabbi Moshe 

Mitrani” [the handwriting was compared to his other 

known signatures and has been clarified as his hand-

writing, see attached photographs]. Additional inscrip-

tions in various handwritings and several signatures of 

renowned rabbis, of the Chermon family.

Rabbi Yosef Mitrani – the Maharit (1868-1639), son 

of Rabbi Moshe Mitrani – the Mabit, was born in 

Sefad in the time of the “Beit Yosef” and was one of 

its leading Torah scholars. In 1601, he departed for 

Constantinople where he taught many disciples [Rabbi 

Yehoshua Banabashti, author of “Sde Yehoshua” on 

the Yerushalmi, his brother Rabbi Chaim Banabashti, 

author of “Knesset HaGedola”, Rabbi Aharon Lapfa, 

Rabbi Chaim Abulafia etc.] and after 20 years he was 

appointed head of Constantinople rabbis. His famous 

book, Maharit responsa (Maharimat) was printed by 

his sons after his death. Rabbi Yehonatan Eibeshitz and 

Rabbi Ya’akov Emden write that “he was the greatest of 

the later poskim and an outstanding Torah authority” 

(see Kreiti U’Pleiti, Siman 110, Kuntress Beit H’Sefeikot; 

She’elat Ya’avetz responsa, Yoreh Deah, Siman 142).
c.27cm. fair condition, moth and wear damage profession-

ally restored.

Opening Price: $1000

370. Sefer Masat Binyamin – Metz, 1776 – 

Signature of Rabbi Tzvi Hirsch Charif 

Author of “Tiv Gittin” 

Sefer Masat Binyamin, responsa, by Rabbi Binyamin 

Aharon Solnik. Metz, [1776]. 

Signature on title page of book: “Tzvi Hirsch Heller” – 

Signature of the Ga’on Rabbi Tzvi Hirsch Heller (1776-

1835, Encyclopedia of Scholars of Galicia, II, 665-671) 

known as “Rabbi Hirsch Charif” after his genius and 

acuteness [Charif]. Rabbi in Brigidau, Galicia and later 

on famous Rosh Yeshiva in Brody. Was forced to flee 

the city due to an informing; arrived in Hungary and 

served in the rabbinate of communities of Bonyhad, 

Ungvar and Oven-Yashan. Was rabbi of great disciples, 

including Rebbe Rabbi Tzvi Hirsch of Liska and the 

Ga’on Rabbi Shlomo Ganzfried author of “Kitzur 

Shulchan Aruch”. Author of “Chiddushei Tiv Gittin” 

and additional compositions. 
[3], 91 leaves. 18cm. Good condition, stains. Ownership 

notations and stamps. Left-upper corner of title page cut off. 

Opening Price: $500

370. ספר משאת בנימין – מץ, 1776 – חתימת רבי צבי הירש 

חריף בעל ”טיב גיטין“
ספר משאת בנימין, שאלות ותשובות, מאת רבי בנימין אהרן סולניק. 

מץ, [תקל“ו 1776]. 
חתימה בשער הספר: ”הק‘ צבי הירש העליר חופ“ק בריגל“ – חתימת 
גליציה,  לחכמי  אנצי‘  העליר (תקל“ו-תקצ“ה,  הירש  צבי  רבי  הגאון 
ב‘ 665-671), המכונה ”ר‘ הירש חריף“ על שם גאונותו וחריפותו. רב 
לברוח  נאלץ  בברודי.  נודע  ישיבה  ראש  ואח“כ  שבגליציה  בבריגל 
בקהילות  ברבנות  וכיהן  להונגריה  הגיע  הלשנה,  בעקבות  מהעיר 
ביניהם  גדולים,  תלמידים  העמיד  ואובן-ישן.  אונגוואר  בוניאהד, 
האדמו“ר רבי צבי הירש מליסקא והגאון רבי שלמה גאנצפריד בעל 

”קיצור שולחן ערוך“. מחבר ”חידושי טיב גיטין“ וחיבורים נוספים.
פינת  וחותמות.  בעלות  רישומי  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   18 דף.  צא   ,[3]

השער השמאלית-עליונה נחתכה.

פתיחה: $500
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371. חידושי הרא“ה כתובות - חתימת רבי משה מרגליות

חדושי רבינו אהרן הלוי (הרא“ה), על מסכת כתובות. פראג, [תפ“ב 1722]. מהדורה ראשונה.
חתימות בכת“י של רבי ”משה מרגליות מהאג“ ובנו ”הק‘ אייזיק במוהר“מ מרגליות זצ“ל מהאג“ - הגאון 
רבי משה סג“ל מרגליות מהאג (נפטר תשרי תקע“ז, אוצר הרבנים 14935/א), רבו המובהק של רבי בצלאל 
רנשבורג, המביא בספריו דברים רבים בשמו ומכנהו ”אלוף נעורי“. כיהן כאב“ד פעטשוי ואגפיה. ולאחר 
שם  על  מוכיח“,  משה  בתואר ”רבי  ידוע  והמדינה.  קרלסבורג  העיר  של  כרבה  שנה  כארבעים  כיהן  מכן 
שהיה רוכב על סוס כשהוא מעוטר בטלית ותפילין, ועובר מעיירה לעיירה, להוכיח את העם להתחזק 

בתורה ויראת-שמים וללמדם דינים והלכות. ראה אודותיו חומר מצורף. 
נט דף. 32.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ונקבי-עש זעירים. דפים מנותקים וכריכה בלויה.

פתיחה: $200

372. ספר צוק העיתים – ונציה, 1656 – זיוף שם המחבר / ספר שמע שלמה, חתימת רבי 

חיים פאלאג‘י
[תט“ז  ונציה,  משעברשין].  שמואל  בן  מאיר  [רבי  ת“ח-ת“ט,  בשנים  הגזירות  קורות  העיתים,  צוק  ספר 

 .[1656
ספר צוק העתים הנו הכרוניקה הראשונה שנדפסה על ”גזירות ת“ח ות“ט“. כפי שנדפס בשער המהדורה 
שנתיים  שנדפסה  השניה,  במהדורה  גם  משעברשין.  מאיר  רבי  הוא  המחבר  ת“י),  (קראקא  הראשונה 
לאחר מכן בשאלוניקי תי“ב, מופיע שמו של המחבר האמיתי. אולם, במהדורה השלישית שלפנינו, נרשם 
בשער ”והמחבר הוא האלוף התורני... יהושיע בן הגאון החסיד... מהר“ר דוד מק“ק לבוב“. פתיחת הספר 
וההקדמה הושארו כלשונם, ורק המקומות בהם הוזכר שם המחבר זוייפו והוחלפו בשמו של רבי יהושע 
מלבוב. כמו כן, נערך שינוי בראשי החרוזים בספר בכדי להתאים את האקרוסטיכון לשמו של רבי יהושע 

במקום לשמו של רבי מאיר - המחבר האמיתי [ראה חומר מצורף].
יא דף. 19 ס“מ. מצב טוב. כתמים, סימני עש ומספר קרעים.

של  גדולה  עיר  אזמיר...  פה  ”שדרשתי  דרשות  ושמות,  בראשית  ספר  על  שלמה,  שמע  ספר  עם:  כרוך 
חכמים“, מאת רבי שלמה אלגאזי. אזמיר, [תי“ט 1659]. 

בשער הספר חתימה מזרחית מסולסלת של הגאון רבי חיים פאלאג‘י - החבי“ף (תקמ“ח-תרכ“ח). רבה 
של אזמיר ומגאוני דורו המפורסמים. חיבר תשעים וחמישה ספרים בהלכה, בחידושים ובדברי מוסר.

צד דף. 19 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני עש.

כרוך עמם יסוד תשובה, תיקוני תשובה לחוטאים, עם צוואת רבי יהודה החסיד. רבי יצחק בן משה עליס. 
ונציה, [תע“ח 1718].

יד דף. 19 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים. כריכת עור עתיקה, שרוכי סגירה פגומים.

פתיחה: $3500

371. Chiddushei Rabbeinu Aharon HaLevi, Ketubot – Signature of 

Rabbi Moshe Margaliot 

Chiddushei Rabbeinu Aharon HaLevi on Tractate Ketubot. Prague, [1722]. First edition.

Handwritten signatures of rabbi “Moshe Margaliot of Hague” and his son “Eizik son 

of Rabbi Moshe Margaliot of Hague” – The Ga’on Rabbi Moshe Segal Margaliot of 

Hague (passed away in Tishrei 1817, Otzar HaRabbanim 14935/1), prominent rabbi 

of Bezalel Rensburg, who cites saying in his name throughout his books and refers 

to him as “Aluf Ne’urai” [champion of my youth]. Served as Av Beit Din of Petshoi 

and afterwards served for approximately forty years as rabbi of the city of Carlsberg. 

Known as “Rabbi Moshe Mochi’ach” [preacher] as he rode a horse while wearing a 

Tallit and Tefillin and would ride from town to town, preaching to the nation to grow 

in Torah and reverence of G-D and teaching them Jewish law. For additional informa-

tion related to him see attached material. 
59 leaves. 32.5cm. Good-fair condition, stains and tiny moth holes. Detached leaves and 

worn binding. 

Opening Price: $200
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372. Sefer Tzuk Ha’Itim – Venice, 1656 – Forged Author / Sefer 

Shema Shlomo, Signature Rabbi Chaim Palagi

Sefer Tzuk Ha’Itim, events from the 1648-1649 Khmelnytsky Uprising, [Rabbi Meir 

Son of Shmuel of Szczebrzeszyn [Shebreshin]. Venice, [1656]. 

Sefer Tzuk Ha’Itim is the first chronicle printed on the 1648-1649 Khmelnytsky 

Uprising. As stated on title page of first edition (Krakow, 1650), the author is Rabbi 

Meir of Szczebrzeszyn [Shebreshin]. The name of the authentic author appears also 

in the second edition which was printed two years later in Saloniki in 1652. However, 

in this third edition, the title page lists “The author is the Torah giant… Yehoshua 

son of the righteous Ga’on… Rabbi David of Lvov”. Beginning of book and preface 

remain in original form; forgery appears only with replacement of the name of Rabbi 

Yehoshua of Lvov where name of author is mentioned. As well, changes were made 

to beginning words of rhymes of the book in order that they correspond to acrostic 

of name of Rabbi Yehoshua instead of to name of Rabbi Meir –authentic author [see 

attached material]. 
11 leaves. 19cm. Good condition. Stains, moth marks and several tears. 

Bound with: Sefer Shema Shlomo, on Sefer Bereshit and Shmot, sermons “which I 

have delivered in Izmir… large city of Torah scholars”, by Rabbi Shlomo Algazi. Izmir, 

[1659]. 

Title page of book contains curly Oriental signature of the Ga’on Rabbi Chaim Palagi – 

The Chabif (1788-1868). Rabbi of Izmir and among famous geniuses of his generation. 

Composed ninety five books in Halacha, Chiddushim and Musar. 
94 leaves. 19cm. Good-fair condition. Stains. Moth marks. 

Bound together with Yesod Teshuva, methods of repentance for sinners, with will of 

Rabbi Yehuda HaChasid. Rabbi Yitzchak son of Moshe Elis. Venice, [1718]. 
14 leaves. 19cm. Good-fair condition. Stains and tears. Ancient leather binding, damaged 

closure lacing. 

Opening Price: $3500
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זכריה  רבי  חתימות   - שועלים  משלי   / שבת  קרבן   .374

מענדיל כ“ץ ”הרב מראדין“
כרך הכולל שלשה ספרים: קרבן שבת, ווארשא, תרל“ג 1872; משלי 
ווארשא  ישראל,  אמונת   ;[1875]  1874 תרל“ה  ווארשא,  שועלים, 

תד“ר 1844.
חופ“ק  הכהן  מענדיל  ”זכריה  רבי  חתימות  הספרים  שלשת  בשערי 
אליטא.  אב“ד  (וייסברוד),  כ“ץ  מנדל  זכריה  רבי  הגאון   - אליטא“ 
בעולם  שמו  מפורסם  המבורג.  אב“ד  כ“ץ  רפאל  רבי  מצאצאי 
בניו  רוב  תרנ“ז.  בשנת  פטירתו  עד  ראדין,  כאב“ד  כהונתו  מתקופת 

וחתניו כיהנו ברבנות. מנכדיו: רבי דוד הכהן ”הרב הנזיר“. 
פ דף; [24] דף; [1], א, ז-יט, [1] דף (הספר ”אמונת ישראל“ חסר 7 דפים 
ובלאי,  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף). 18.5  כב  במקור: [1],  באמצעו, 

כריכה ישנה.

פתיחה: $200

373. עמודי גולה – סמ“ק – קאפוסט, 1820 – חותמות ר‘ לייב 

סטאוויסקר
עולם  עמודי  שבעה  (סמ“ק),  קטן  מצוות  ספר   – גולה  עמודי  ספר 
הגאון  עם  התוספות,  בעל  מקורביל  יצחק  רבינו  ויסד...  חצב  אשר 
רבינו פרץ, ועם פירוש ”הגהות חדשות“ מאת רבי יהושע צייטלעש. 

קאפוסט, [תק“פ 1820]. 
רישומי בעלות. חותמות רבי ”חיים ארי‘ ליב ראטענבערג הרב דק“ק 
בכינוי  שנודע  רוטנברג-מישקובסקי,  אריה  חיים  רבי   - סטאוויסק“ 
המפו־ ליטא  וצדיקי  מגאוני  (תקצ“ו-תרנ“ח),  סטאוויסקר“  ליב  ”ר‘ 
של  הקרוב  וידידו  באיישישוק,  הפרושים  קיבוץ  מלומדי  רסמים. 
החפץ חיים, שלמד עמו ביחידות ואף הציע לו לכתוב יצירה כדוגמת 
ה“משנה ברורה“ קודם שהחל לכתוב בעצמו. רב באורלאווא, זאלו־
דאק וסטאוויסק. אביו של הגאון רבי חזקיהו יוסף משקובסקי אב“ד 
חומר  ראה  החי“ –  האריה  בספר ”פני  נדפס  מתורתו  מעט  קריניק. 

מצורף. הגהה אחת [בכתב-ידו?].
[4], ב, ד-ו, צג, נא, מ, לט-נח דף. 21 ס“מ. עמודים ראשונים בנייר כחלחל. 

מצב טוב, כתמים ובלאי, קרעים בודדים. 

פתיחה: $200

374. Korban Shabbat / Mishlei Shu’alim 

– Signatures of Rabbi Zecharya Mendel 

Katz “The Rabbi of Radin”

Volume containing three books: Korban Shabbat, 

Warsaw, 1872; Mishlei Shu’alim, Warsaw, 1874 [1875]; 

Emunat Yisrael, Warsaw 1844.

The title pages of the three books are signed “Zecharya 

Mendel HaKohen (Weisbrod), Rabbi of Alita”. 

Descendant of Rabbi Refael Katz Rabbi of Hamburg. 

Renowned all over the world from the time he served as 

Rabbi of Radin, until his death in 1897. Most of his sons 

and sons-in-law served in the raritebbinate.One of his 

grandsons: Rabbi David HaCohen “The Nazir Rabbi”.
80 leaves; [24] leaves; [1], 1, 7-19, [1] leaf (the book “Emunat 

Yisrael” is missing 7 leaves in the middle, originally: [1], 22 

leaves). 18.5cm. Good-fair condition, stains and wear, old 

binding.

Opening Price: $200

373. Amudei Golah – Sefer Mitzvot Katan – 

Kopys, 1820 – Stamps of Rabbi Leib Stavisker 

Sefer Amudei Golah – Sefer Mitzvot Katan (Samak), 

seven pillars of the world established and… Rabbeinu 

Yitzchak of Corbeil author of the Tosfot, with the Ga’on 

Rabbeinu Peretz; includes commentary of Hagahot 

Chadashot by Rabbi Yehoshua Tzeitlesh. Kopys, [1820]. 

Ownership notations. Stamps of Rabbi “Chaim Aryeh 

Leib Rotenberg, rabbi of Stawiski” – Rabbi Chaim 

Aryeh Rotenberg-Mishkovsky, known as “Rabbi Leib 

Stavisker” (1836-1898), among the greatest and most 

righteous well known rabbis of Lithuania; studied 

Kibbutz HaPerushim in Eishyshok, was closely associ-

ated with the Chafetz Chaim, who studied with him on 

an individual basis and even proposed that he write a 

composition such as the “Mishnah Berurah” prior to 

him writing it himself. Rabbi in Orlova, Szalodak and 

Stawiski. Father of the Ga’on Rabbi Chizkiyahu Yosef 

Mishkovski Av Beit Din of Krynica. Some of his Torah 

was printed in the book “Pnei HaAryeh HaChai” – See 

attached material. One gloss [in his handwriting?].
[4], 2, 4-6, 93, 51, 40, 39-58 leaves. 21cm. First pages writ-

ten upon bluish paper. Good condition, stains and wear, 

few tears. 

Opening Price: $200
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375. שערי יושר, מהדורה ראשונה - העותק של גיס המחבר, 

רבי צבי יהודה אלשוואנג
שמעון  רבי  הגאון  מאת  שונות,  בהלכות  חקירות  ישר,  שערי  ספר 
יהודה שקופ. ורשה, תרפ“ח, 1928. הוצאה ראשונה של אחד מספרי 

היסוד של הלמדנות וההגיון בעולם הישיבות. 
של  גיסו  אולשוואנג,  יהודה  צבי  רבי  הגאון  של  בעלות  רישומי 
ברבנות  רבות  שנים  כיהן  הספר).  בהקדמת  (שמזכירו  המחבר 
ללמוד  לארץ-ישראל  עלה  זקנה  ולעת  הברית),  (ארצות  בשיקאגו 

בישיבת סלבודקה בבני-ברק, (נפטר בראש השנה תשכ“ב). 
2 חלקים בכרך אחד: [2], 4, [1], 4-342, [2] עמ‘; 112, 114-306, [2] עמ‘, 

31 ס“מ. מצב טוב. כתמים, קרעים בשולי חלק מהדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

375. Sha’arei Yosher, First Edition – Copy 

of Brother-in-law of Author, Rabbi Zvi 

Yehudah Alswang

Sefer Sha’arei Yosher, inquiries on various Jewish laws, 

by the Ga’on Rabbi Shimon Yehudah Shkop. Warsaw, 

1928. First publication of one of the most basic books of 

erudition and reasoning in the Yeshiva world. 

Ownership notations of the Ga’on Rabbi Zvi Yehudah 

Alswang, brother-in-law of author (who mentions him 

in introduction of book). Served for many years in the 

Chicago Rabbinate (USA), and toward his old age im-

migrated to Israel to study in the Slobodka Yeshiva in 

Bnei Brak (passed away on Rosh HaShana 1961).
2 sections in one volume: [2], 4, [1], 4-342, [2] pages; 112, 

114-306, [2] pages, 31cm. Good condition, stains, tears on 

margins of some leaves. New binding. 

Opening Price: $200

376. הלכות רב אלפס - חתימות בעל ”חלקת יואב“

[יוהנסבורג,  ומועד-קטן  מגילה  חמישי,  חלק  אלפס,  רב  הלכות 
בכת“י  והקדשה  חתימות  רישומים   .[1857 בערך  תרי“ז  פרוסיה, 
הספר):  מקבל  של  (חותנו  מראדום  האנדעלסמאן“  ”יעקב  מרבי 
”תשורה עבור החתן יואב יהושיע וויינגארטין“. חתימות בכתב-ידו 

”יואב יהושע וויינגארטין מראדום“. 
הגאון רבי יואב יהושע וינגרטן אב“ד קינצק (תר“ז-תרפ“ג), מגדולי 
גאוני פולין המפורסמים. רעו ותלמידו הגדול של בעל ה“אבני נזר“ 
מסוכוטשוב. ספרו ”חלקת יואב“ הינו מאבני היסוד של עולם הלמ־

דנות וההלכה, בפולין ובכל עולם הישיבות.
ובלאי,  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.  דף. 23  רמד-שסא   ,[2]

כריכת עור מקורית, בלויה. 

פתיחה: $500

376. Hilchot HaRav Alfas – Signatures of 

the Author of “Chelkat Yoav” 

Hilchot HaRav Alfas, Volume Five, Megilla and Mo’ed 

Katan [Johannesburg, Prussia, 1857]. Handwritten 

inscriptions, signatures, and a dedication by Rabbi 

“Ya’akov Hendelsman” of Radum (father-in-law of 

the book’s recipient): “A gift for the bridegroom Yoav 

Yehoshua Weingarten”. Signatures in his handwriting 

“Yoav Yehoshua Weingarten of Radum”.

Rabbi Yoav Yehoshua Weingarten Rabbi of Kintzk (1847-

1922), a renowned leading Torah genius in Poland. 

Friend and great disciple of the author of “Avnei Nezer” 

of Sochatchev. His book “Chelkat Yoav” is one of the basic 

writings in the world of scholarly and halachic works in 

Poland and throughout the whole yeshiva world.
[2]. 244-361 leaves. 23cm. High-quality paper, good-fair 

condition, stains and wear, original leather binding, worn. 

Opening Price: $500

377. אוסף ספרים משנות הת‘-ת“ק - חתימות

אסתר.  ומגילת  הרמב“ן  השגות  עם  להרמב“ם,  המצוות  ספר   •
בכת“י.  תיקונים  מחוקה.  עתיקה  חתימה   ,[1680 [ת“כ  אמשטרדם, 
תקע“ד 1814.  פראג,  גינצבורג.  יעקב  רבי  הש“ס,  על  יעקב,  זרע   •
חתימה וחותמת של רבי משה סופר בן ה“כתב סופר“. • כרוך עם: 
שטיינהרט.  יוסף  לרבי  התורה,  על  יוסף  זכרון  בר,  משביר  ספר 
תקס“ב  לבוב,  הסמ“ג.  על  עולם,  נתיבות   •  .1827 תקפ“ח  פראג, 
עם   .1837 תקצ“ז  פרעסבורג,  פסח,  הלכות  על  חיים  דרך   •  .1802
הסכמת החתם סופר. • בעל הנפש להראב“ד, פראג, תקע“א 1811. 

377. Collection of Books From 17th-19th 

Century – Signatures 

Collection of books of printings of Amsterdam, Prague, 

Lvov and Pressburg from the years 1680-1837; some 

contain ownership signatures, including: Rabbi Moshe 

Sofer son of the “Ktav Sofer”, Rabbi Shmuel Michel 

Rabinowitz (author of “Toldot Shem”, Vilna 1907) and 

Rabbi “Yechiel Michel Feuerlicht” [among greatest 

rabbis of The Maharam Schick]. 

See list in the Hebrew description.
7 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $350

חתימות הגאון רבי ”שמואל מיכל ראבינאוויץ“ (בעל ”תולדות ש“ם“, 
רבי  יעקב),  לעין  (השלמה  שני  חלק  הריף  ספר   • תרס“ז).  ווילנא 
יאשיהו פינטו, אמשטרדם, תקי“ד (1754). חתימת רבי ”יחיאל מיכל 

פייערליכט“ [מגדולי תלמידי המהר“ם שיק].
7 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350
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378. אוסף ספרים עם חתימות וחותמות רבנים (משפחת 

קרליץ)
• בינה לעתים, רוסיה-פולין [”באותיות אמשטרדם“, תקס“ז 1807]. 
וחותמת  מאוסטרוהא“  [שניאורסון]  בער  חיים  ”משה  רבי  חתימות 
של  החסידי  רבה  פערלוב,  יצחק  [רבי  בווילייקא“  מ“ץ  ”יצחק  רבי 
קוידינוב-קרלין].  אדמו“רי  ממשפחת  בלבנון“,  ”ארז  בעל  וילייקא 
חותמת רבי ”אליעזר פוטשניק רב דבית הכנסת כרמיה חיפה ארץ 
טהרת  הלכות  כהונה)  כתר  מספר  ב‘  (חלק  הקודש,  נזר   • ישראל“. 
לעווין  נח  מאיר  ”חיים  רבי  חותמת   .1880 תר“ם  ברלין,  הכהנים. 
יצחק  אליעזר  רבי  של  חתנו  [תקצ“ד-תרס“ד,  מאסקאווא“  חופ“ק 
מוסקבה,  סטויבץ,  איבניץ,  כאב“ד  כיהן  וואלוז‘ין.  ישיבת  ראש 
וואלוז‘ין וכמו“ץ ומגיד מישרים בווילנא]. חותמת רבי ”מאיר בהגאון 
אחיו  [תרל”ז-תשט”ו,  בווילנא“  ור“מ  מו“ץ  קארעליץ  נ“י  מוהרש“י 
בעל  מווילנא  הכהן  שלמה  רבי  של  חתנו  איש”,  ה”חזון  של  הבכור 
“חשק שלמה”, כיהן כרבה של לכוביץ, מראשי מועצת גדולי התורה 
חתנו  וחותמת  ובארץ-ישראל]  בפולין  החרדית  היהדות  וממנהיגי 
רבי ”אליעזר פוטשניק רב דבית הכנסת כרמיה חיפה ארץ ישראל“ 
לקוטי   • חיפה].  רבני  מגדולי  תרנ“ו-תש“ן,  אלפא,  אליעזר  [רבי 
המשנה, בערסלויא, תרל“ג 1877. הקדשה בכת“י מאת רבי שמריהו 
יוסף קרליץ ורבי שמריהו גריינימאן [בימי בחרותם], פורים תרצ“א 
תרנ“ה  ווארשא,  תפלה,  עיון  עם  ישראל  תפלת  סידור   •  .(1931)
1895. חתימות רבי ”שלמה קרליץ“ ורבי ”שמריהו יוסף קרליץ“ [בני 

רבי מאיר קרליץ].
4 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

378. Collection of Books with Signatures 

and Stamps of Rabbis (Karelitz Family) 

• Bina Le’itim, Russia-Poland [“Amsterdam let-

ters”, 1807]. Signatures of Rabbi “Moshe Chaim Ber 

[Schneerson] of Austroha” and stamp of Rabbi “Yitzchak, 

Halachic authority in Veilika” [Rabbi Yitzchak Perlow, 

Hassidic rabbi of Veilika author of “Erez Balvanon”, from 

family of rebbes of Koidinov-Karlin]. Stamp of Rabbi 

“Eliezer Potshnik rabbi of Carmia Synagogue in Haifa, 

Israel”. • Nezer HaKodesh, (section 2 of Sefer Keter 

Kehuna) laws of purification of Kohanim. Berlin, 1880. 

Stamp of Rabbi “Chaim Meir No’ach Levine of Askava” 

[1834-1904, son-in-law of Rabbi Eliezer Yitzchak Rosh 

Yeshiva of Volozhin Yeshiva. Served as Av Beit Din of 

Ivnitz, Stoivitch, Moscow and Volozhin and Halachic 

authority in Vilna]. Stamp of Rabbi “Meir son of Rabbi 

Shmaryahu Yosef Karelitz, Halachic authority in Vilna” 

[1877-1955, oldest brother of the Chazon Ish, son-in-law 

of Rabbi Shlomo HaCohen of Vilna author of “Cheshek 

Shlomo”, served as rabbi of Lechovitch, was a member 

of the Council of Torah Sages and among the leaders of 

Orthodox Jewry in Poland and Eretz Israel] and stamp 

of his son-in-law Rabbi “Eliezer Potshnik rabbi of the 

Carmia Synagogue in Haifa, Israel” [Rabbi Eliezer 

Alpa, 1896-1990, among the greatest rabbis of Haifa]. 

• Likutei HaMishnah, Breslau, 1877. Handwritten in-

scription by Rabbi Shmaryahu Yosef Karelitz and Rabbi 

Shmaryahu Greineman [from days of their youth], 

Purim (1931). • Siddur Tefilat Yisrael with Iyun Tefila, 

Warsaw, 1895. Signatures of Rabbi “Shlomo Karelitz” 

and Rabbi “Shmaryahu Yosef Karelitz” [sons of Rabbi 

Meir Karelitz]. 
4 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

379. אוסף שערים וחלקי ספרים נדירים ועתיקים (חתימות)

אוסף שערים נדירים, רובם מהשנים ת‘-ת“ר [המאות ה-16-19].
בחלק מהשערים רישומי בעלות, חתימות, חותמות עתיקות והגהות, 
בכת“י אשכנזיים ומזרחיים: [רבי ”חיים מודרן“; ”הק‘ יחיאל הירש“; 
ראזי־ רבי ”משה  נ“י“ [בערנשטיין];  בהר“פ  ליב  יהודה  בנימין  ”הק‘ 
מרוז‘ין]; ”הצעיר  ישראל  רבי  תלמיד  מבארדיטשוב [צפת,  נשטיין“ 
שאול מטלוב הכהן צורי“; רבי ”מעטוק חדאד“ [ראב“ד ג‘רבה בזמן 
באניהאד“;  אב“ד  דייטש  ”אליעזר  רבי  חותמת  בסיס];  ישועה  רבי 

רבי  חותמת  שליט“א“;  חיים  ב“מ  חלוונא  ”לפידות  רבי  חותמות 
ועוד  סופר“];  ה“חתם  והגליל“ [נכד  אב“ד...שוראן  פריא  ליב  ”מאיר 

חתימות וחותמות רבות].
הזה  הקדוש  ”הדגל  מעניינים:  בעלות  רישומי  עם  פורזץ  דפי  שני 
שליט“א  משה  מו“ה  ישראל  אוהב  והטהור  הקדוש  להרה“צ  שייך 
שייך  שבת  של  סדורו  הספר  ”זה  בצפת;  אנ“ש  ורשימת  מצפת“ 
להרבני מופלא וחסיד מו“ה משה ב“ר אהרן מקארלין...“, עם רישום 

בעלות משנת תקצ“ג.
כ-40 פריטים, כ-100 דף (בחלק מהספרים נמצאים גם הדפים הראשונים 

שלאחר השער). גודל ומצב משתנים, טוב עד גרוע.

פתיחה: $300
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379. Collection of Title Pages and Sections 

of Rare and Ancient Books (Signatures) 

Collection of rare title pages, majority from 16th-19th 

century. 

Some title pages contain ownership notations, signatures, 

ancient stamps and glosses, in Ashkenazi and Oriental 

handwriting: [Rabbi “Chaim Mudran”; “Yechiel Hirsch”; 

“Binyamin Yehuda Leib son of Rabbi P.” [Bernstein]; 

Rabbi “Moshe Rosenstein” of Berdichev [Safed, disciple 

of Rabbi Yisrael of Ruzhin]; “Shaul Matlov HaCohen 

Tzuri”; Rabbi “Metok Chadad” [Chief Av Beit Din of 

Djerba during the period of Rabbi Yeshua Basis]; stamp 

of Rabbi “Eliezer Deutsch Av Beit Din of Bonyhad”; 

stamps of Rabbi “Lapidot Chalvana son of Rabbi Chaim”; 

stamp of Rabbi “Meir Leib Fry Av Beit Din of… Shuran 

and the Galilee” [grandson of the “Chatam Sofer”]; many 

additional signatures and stamps]. 

Two binding leaves contain interesting ownership nota-

tions: “This holy banner belongs to the holy and righ-

teous lover of the Jewish people Rabbi Moshe of Safed” 

along with list of prominent people of Safed; “This 

prayer book for Shabbat belongs to the wondrous righ-

teous Rabbi Moshe son of Rabbi Aharon of Karlin…”, 

includes ownership notation from 1833. 
Approx. 40 items, approx. 100 leaves (some books also 

contain preliminary leaves following title page). Various 

sizes and conditions; good to bad. 

Opening Price: $300

380. משניות סדר מועד – חתימות

משניות, סדר מועד, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורה ותוספות יום 
טוב, ועם ”תוספות חדשים“. וינה, [תרי“ז] 1857.

בעמודי הכריכה ובשער חותמת וחתימות רבי יהושע בריסק אב“ד 
פטירת  על  [תפילה  ידו  בכתב  משפחתיים  רישומים  טיסא-דאדא, 
פטירות  [תאריכי  יותר  מאוחר  יד  ובכתב  ייחוסה],  והזכרת  אמו 
אבד“ק  בריסק  יעקב  ”דוד  רבי  בנו  חותמת  הספר  בשער  שונים]. 

טיסא-דאדא“, וחתימות [בנו?] רבי צבי בריסק.
הגאון רבי יהושע בריסק (נפטר תרע“ג, אוצר הרבנים 7535), מרבני 
הונגריה, אב“ד בטיסא-דאדא. שלושת בניו התפרסמו בין רבני הונ־
גריה וכולם נספו בשואה: הגאון רבי מרדכי (המהר“ם) בריסק, אב“ד 
טאשאנד; הגאון רבי נתן צבי בריסק אב“ד סלאנטא; והגאון רבי דוד 

יעקב בריסק שמילא את מקום אביו ברבנות טיסא-דאדא.
קל דף. 27 ס“מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. רישומים רבים. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

380. Mishnayot Seder Mo’ed – Signatures 

Mishnayot, Seder Mo’ed, with commentary of Rabbi 

Ovadia of Bartenura and Tosfot Yom Tov, including 

“Tosafot Chadashim”. Vienna, 1857. 

Binding leaves and title page contain stamps and signa-

ture of Rabbi Yehoshua Brisk Av Beit Din of Tisa-Dada, 

family notations in his handwriting [prayer upon death 

of his mother and listing of her genealogy], and in later 

handwriting [various death dates]. Title page contains 

stamp of his son Rabbi “David Ya’akov Brisk Av Beit Din 

Tisa-Dada”, and signatures [of his son?] Rabbi Tzvi Brisk. 

The Ga’on Rabbi Yehoshua Brisk (passed away in 1913, 

Otzar HaRabbanim 7535), among rabbis of Hungary, 

Av Beit Din of Tisa-Dada. His three sons were famous 

rabbis of Hungary who all perished in the Holocaust: 

The Ga’on Rabbi Mordechai (Maharam) Brisk, Av Beit 

Din of Tashand; the Ga’on Rabbi Natan Tzvi Brisk Av 

Beit Din of Salonta; and the Ga’on Rabbi David Ya’akov 

Brisk who succeeded his father in the rabbinate of 

Tisa-Dada. 
130 leaves. 27cm. Good condition. Stains and wear. Many 

notations. Worn binding. 

Opening Price: $200

381. אוסף ספרים עם הקדשות וחתימות – פרשבורג ונייטרה

[תרי“ב  ברלין,  הכהן.  מלאכי  רבי  א-ב.  חלקים  מלאכי,  יד  ספר   •
תרס“ב  משנת  נישואין  לשמחת  ופיוטית  ארוכה  הקדשה   .[1852
בכתב יד וחתימת הגאון רבי ”יושע ליב ש“ל [שילל] מפ“ב [פרשבו־
רג] הרב דפה [פעזינג] והגליל“ (נספה בשואה תש“ד, אוצר הרבנים 

7645), מחבר ”מנהגי החתם סופר“.
אב“ד  מינקובסקי  יצחק  רבי  נדרים.  מסכת  על  אורה,  קרן  ספר   •
קרלין. ווילנא, תרכ“ט 1869. חתימת רבי ”מיכאל ליב קאן“, וחותמת 

רבי אפרים קאין ”מלמד בבית ספר תלמוד תורה בק“ק נייטרא“.
מליסקא.  הירש  צבי  מרבי  הישר  שערי  פירוש  עם  תהלים,  ספר   •
בודפסט, תרצ“ד [1934]. רישום בעלות של ”הק‘ הלל מאיר גראזי־
נער מק“ק פרעסבורג... פה ישיבה הרמה דק“ק נייטרא“ [בבחרותו, 

לאחר מכן שו“ב בטאפאלטשאן].
ב  וחלק  חיים]  [אורח  א  חלק  דינים,  ליקוטי  חכמים,  לשון  ספר   •
 .[1815 [תקע“ה  פראג,  בראנדייס.  יהודה  ברוך  רבי  דעה].  [יורה 
מאת  בעק  חנוך  רבי  למלמד  ארוכה  הקדשה  שער).  ללא  א  (חלק 
רבי ”מרדכי יודא דאנאטא [דונט] מפ“ב [פרשבורג]“ (נספה בשואה 

תש“ד, אוצר הרבנים 6907), מחבר ”דברי מרי“ד“. 
בנעט.  [מהר“ם]  מרדכי  מרבי  דרושים  מרדכי,  תכלת  ספר   •
מנשה  הק‘  מהוני...  ”קניתי  בעלים:  חתימת   .1892 תרנ“ב  לבוב, 

אפפינבערגער מק“ק נייטרא“.
5 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

381. Book Collection with Dedications and 

Signatures – Pressburg and Nitra

For complete list, see Hebrew description. 
5 books. Varied size and condition.

Opening Price: $200
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383. כרכי ש“ס של רבי שלמה זלמן אויערבאך ואביו

תלמוד בבלי. וילנא, תרנ“ז 1897. (מהדורה מוקטנת, ללא המפרשים 
הש“ס  מסכתות  רוב  את  הכוללים  כרכים,  עשרה  המסכתות).  בסוף 
בבא  שקלים,  סוכה,  יומא,  השנה,  ראש  מגילה,  המסכתות:  [מלבד 

קמא, בבא מציעא ובבא בתרא].
ספרדי“,  צבי  אברהם  [”חיים  מירושלים  שונות  וחותמות  חתימות 
בכל  רוזינטאל“].  ”יצחק  פרוש-גליקמאן“,  ברא“נ  זלמן  ”שלמה 
הכרכים חותמות הגאון רבי חיים יהודה ליב אויערבאך. בכרך מסכת 
יבמות רישום בכתב ידו וחתימתו: ”אני הח“מ קניתי את הש“ס הזה 
בכסף מלא...“. בכרך זה חתימה [בעפרון] של בנו הגאון רבי ”שלמה 

זלמן אויערבאך“ [כפי הנראה מתקופת ילדותו]. 
עשרה כרכים. 21.5 ס“מ. מצב משתנה בין הכרכים, כתמים וקרעים, סימני 

רטיבות. בכמה מהמסכתות חסרים מספר דפים.

פתיחה: $300

382. מחזור לחג הפסח - חתימות רבי משה סופר

של  סטריאוטיפית  [מהדורה  הפסח,  לחג  מחזור  קרובות,  ספר 
סופר  ”משה“ק  רבי  חתימות   .[1889 תרמ“ט  למברג,  מהדורת 
מבר“ד“. רישום על פטירת ”הג“מ שמואל אלכסנדרי סופר מסירעט, 
לפ“ק“  תרפ“ד  ניסן  כ“ה  זצ“ל,  מקראקא  סופר  שמעון  רבינו  בהג“מ 

ורישומי יארצייט נוספים ממשפחתו. 
- הגאון רבי שלמה אלכסנדרי סופר מהעיר סערעט (תרי“ז-תרפ“ד), 
הוציא לאור מספרי סבו ה“חתם סופר“, חותנו של רבי יוסף נפתלי 

שטרן שהוציא לאור את רוב כתבי היד שנותרו מה“חתם סופר“.
עור  כריכת  טוב-בינוני.  מצב  יבש,  נייר  ס“מ.   17 דף.  א-רסד  כא-מ,   ,[2]

פגומה.

פתיחה: $200

383. Talmud Volumes of Rabbi Shlomo 

Zalman Auerbach and Father 

Babylonian Talmud. Vilna, 1897. (Small-scale volume, 

without commentators at end of tractates). Ten volumes, 

including majority of tractates of the Talmud [exclud-

ing tractates: Megillah, Rosh HaShana, Yoma, Sukkah, 

Shekalim, Bava Kamma, Bava Metzia and Bava Batra]. 

Various signatures and stamps from Jerusalem [“Chaim 

Avraham Tzvi Sepharadi”, “Shlomo Zalman son of 

Rabbi Parush-Glickman”, “Yitzchak Rosenthal”]. All 

volumes contain stamps of the Ga’on Rabbi Chaim 

Yehuda Leib Auerbach. Volume of Tractate Yoma 

contains notation in his handwriting and signature: “I, 

the undersigned, purchased this Shas for full price…”. 

This volume contains [penciled] signature of his son the 

Ga’on Rabbi “Shlomo Zalman Auerbach” [apparently 

from his childhood]. 
Ten volumes. 21.5cm. Condition of volumes varies, stains and 

tears, mildew marks. Some tractates missing several leaves. 

Opening Price: $300

382. Machzor for Pesach – Signatures of 

Rabbi Moshe Sofer 

Sefer Krovot, Machzor for Pesach, [stereotypical edition 

of Lemberg edition, 1889]. Signatures of Rabbi “Moshe 

Sofer”. Notation of death of “Rabbi Shmuel Alexandri 

Sofer of Siret, son of Rabbi Shimon Sofer of Krakow, 

25 Nisan 1925” and additional death anniversary nota-

tions of his family. 

- The Ga’on Rabbi Shlomo Alexander Sofer from city of 

Siret (1857-1924), published books of his grandfather, 

the “Chatam Sofer”; father-in-law of Rabbi Yosef Naftali 

Stern who published the majority of the remaining 

manuscripts of the “Chatam Sofer”. 
[2], 21-40, 1-264 leaves. 17cm. Dry paper, good-fair condi-

tion. Damaged leather binding. 

Opening Price: $200
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384. אוסף ספרים עם הקדשות וחתימות רבנים ואדמו“רים

כולל  ואדמו“רים,  רבנים  וחותמות  חתימות  עם  ספרים  אוסף 
הקדשות מחברים. 

בין הרבנים: רבי משה סופר – בן ה“כתב סופר“; האדמו“ר רבי חיים 
יחזקאל  רבי  האדמו“ר  אביב;  וישווא-תל  אב“ד  הגר  מאיר  יהודה 
טאוב  מנדל  מנחם  רבי  האדמו“ר  מסטראפקוב;  הלברשטאם  שרגא 
משה  רבי  ישראל“;  ”אור  ישיבת  ראש  ניימן  יעקב  רבי  מקאליב; 

שמואל שפירא ראש ישיבת ”באר יעקב“; ועוד. 
18 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

384. Collection of Books with Inscriptions 

and Signatures of Rabbis and Rebbes 

Collection of books with signatures and stamps of 

rabbis and rebbes, including inscriptions of authors. 

Rabbis included: Rabbi Moshe Sofer – son of the “Ktav 

Sofer”; Rebbe Rabbi Chaim Yehuda Meir Hager Av Beit 

Din of Vishova-Tel Aviv; Rebbe Rabbi Yechezkel Shraga 

Halberstam of Stropkov; Rebbe Rabbi Menachem 

Mendel Taub of Kaliv; Rabbi Ya’akov Newman Rosh 

Yeshiva of “Ohr Yisrael”; Rabbi Moshe Shmuel Shapiro 

Rosh Yeshiva of “Be’er Ya’akov”; others. 
18 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

385. מחזורים עם כוונות האר“י והרש“ש ליום כיפור, סוכות 

ופסח – רבי יצחק כדורי
עם  מחזורים  כדורי.  יצחק  רבי  המקובל  של  מביתו  מחזורים  סט 
כרכים],  [בארבעה  א-ד  חלקים  כיפור,  ליום  והרש“ש  האר“י  כוונות 
בהוצאת  אחד].  [כרך  ופסח  סוכות  של  שחרית  לתפילת  ומחזור 
[תשנ“א  ירושלים,  כדורי.  יצחק  רבי  בראשות  ישרים  דור  ישיבת 

.[1991
חתימות ”י. כדורי“ וחותמות ישיבת הרב כדורי בכל הכרכים.

(עירק),  בבבל  ה-19  המאה  בשלהי  נולד  כדורי,  יצחק  רבי  המקובל 
קיבל תורה וקבלה מחכמי בבל ומחכמי ירושלים, אליה עלה בשנת 
ספרים  מכריכת  התפרנס  בירושלים  הראשונות  בשנותיו  תרפ“ב. 
התפרסמה  השנים  עם  יוסף“.  ו“פורת  אל“  ”בית  בישיבות  ולמד 
להתייעץ  מפיו,  להתברך  לביתו  עלו  ורבים  הסוד  בחכמת  חכמתו 
בשנת  מאה,  מגיל  למעלה  טובה  בשיבה  נפטר  קמיעות.  ולקבל 

תשס“ו.
חמשה כרכים. 23 ס“מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $500

385. Machzorim with Kavanot of the Ari 

and the Rashash for Yom Kippur, Succot 

and Pesach – Rabbi Yitzchak Kaduri

Set of machzorim which belonged to Rabbi Yitzchak 

Kaduri. With kavanot of the Ari and the Rashash 

for Yom Kippur, Volumes 1-4 [in four volumes], and 

a machzor for shacharit of Succot and Pesach [one 

volume]. Published by Dor Yesharim Yeshiva headed by 

Rabbi Yitzchak Kaduri. Jerusalem, [1991].

Signatures “Y. Kaduri” and stamps of Rabbi Kaduri’s 

yeshiva on all volumes.

The Mekubal Rabbi Yitzchak Kaduri was born at the 

end of the 19th century in Babylonia (Iraq), and learned 

Torah and kabbala from scholars of Babylonia and 

Jerusalem, to where he ascended in 1922. In his initial 

years in Jerusalem, he earned a living by bookbinding 

and he studied at “Beit El” and “Porat Yosef” Yeshivot. 

As time went by, his wisdom in the hidden aspects of 

Torah became known and many flocked to his house for 

blessings, counsel and kami’ot. In 2006, he died at a ripe 

old age over 100 years old. 
Five volumes. 23cm. Overall good condition.

Opening Price: $500
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386. כת“י הנהגות רבי רפאל מבערשד (תלמיד רבי פנחס 

מקוריץ)
(תר“ה).  מבערשד.  רפאל  מרבי  ואמרות  סיפורים  הנהגות,  כת“י 

חותמות שונות ורישומי בעלות עתיקים. 
חיבור זה חובר ע“י תלמידו רבי שמואל וואלצ‘יס ורוב הדברים כבר 
פנחס“  ”מדרש  מקוריץ  פנחס  רבי  בספרי  רבים]  [בשינויים  נדפסו 
שלפנינו  שכתה“י  נראה  הדברים  נוסח  לפי  השלם“.  פנחס  ו“אמרי 

קודם למקור הדברים הנדפסים.
נח, [2] דף. 17.5 ס“מ.מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי קלים. כריכה עתיקה, 

מעט בלויה.

פתיחה: $500

387. כת“י העתקות מכתבים ומאמרים מגדולי החסידות

חסידות  ומאמרי  מכתבים  של  שונות  העתקות  של  מוקדם  כת“י 
מגדולי החסידות. [רוסיה-פולין?, תק“ס בערך 1800]. 

ורבי  מוויטבסק  מנדיל  רבי  של  ישראל  מארץ  מכתבים  העתקות 
מהאדמו“ר  ומכתבים  מאמרים  העתקות  מקאליסק.  הכהן  אברהם 
המפורסם  ”אדמו“ר  החיים  בברכת  זה  בכת“י  הנזכר  מלאדי,  הזקן 
הנא־ אמרים  מליקוטי  ”העתק  שליט“א“,  נ“י  זלמן  שניאור  מוהר“ר 
לפני  בחייו,  נכתב  כתה“י  כי  ומכאן  נ“י“  מש“ז  אדמו“ה  בשם  מרים 
בכת“י  הוספה  ישנה  האחרון  בעמוד   .1812 תקע“ג  בשנת  פטירתו 
גם  יתכן  נבג“מ“.  ש“ז  בשם ”אדמו“ר  סיפור  מובא  ובה  יותר  מאוחר 
כי כת“י זה נכתב עוד לפני ההדפסה ראשונה של ספר התניא בשנת 
תקנ“ו 1796]. הכותב מעתיק מאמר [בלתי ידוע?] ”מהמכתב אמרי 
נפטר  מאמדור,  חיקיל  [רבי  זלה“ה“  חייקיל  מו“ה  הרב  של  קדוש 
המפורסם  אלהי  איש  המגיד  ”מהרב  הנהגות   .[1787 תקמ“ז  בשנת 
מו“ה אלימלך ז“ל“ [מליזנסק, נפטר בשנת תקמ“ז 1787]. מבדיקה 
והמאמרים  מהמכתבים  חלק  כי  עולה  החכמה“  ב“אוצר  ראשונית 
נדפסו באופן חלקי או מלא במקומות שונים, וחלקם מאמרים שלא 

נדפסו עדיין.
 46 דף (דפים רפט-שלה מתוך כת“י גדול שאבדה תחילתו), 23 ס“מ. מצב 

בינוני, נקבי ופגעי עש, בלאי ודפים מנותקים. לא כרוך.

פתיחה: $600

386. Manuscript of the Conduct of Rabbi 

Refael of Bershad (Disciple of Rabbi 

Pinchas of Koritz)

A manuscript of the conduct, stories and sayings of 

Rabbi Refael of Bershad. (1845). Various ancient stamps 

and owners’ inscriptions. 

This composition was written by his disciple Rabbi 

Shmuel Valchis and most of the things had already been 

printed [with many differences] in the books of Rabbi 

Pinchas of Koritz – “Midrash Pinchas” and “Imrei 

Pinchas HaShalem”. According to the wording of this 

composition, it seems that this manuscript is earlier 

than the source of the printed version. 
58. [2] leaves. 17.5cm. Good-fair condition, stains and 

minor wear. Ancient binding, slightly worn. 

Opening Price: $500

387. Manuscripts of Copies of Letters and 

Articles Written by Chassidic Leaders

Early manuscripts of various copies of letters and 

Chassidic articles written by Chassidic leaders. [Russia-

Poland?, c.1800].

Copies of letters from Eretz Yisrael written by Rabbi 

Mendel of Vitebsk and Rabbi Avraham HaCohen of 

Kalisk. Copies of articles and letters by the elder Rebbe 

of Liadi, mentioned in this manuscript with the bless-

ing “the renowned Rebbe Shneur Zalman neiro ya’ir 

shlita”, “Copy from Likutei Ma’amarim said in the 

name of Rebbe Shneur Zalman neiro ya’ir”. This (neiro 

ya’ir and shlita are only used after the name of a living 

person) is proof that the manuscript was written in his 

lifetime before his death in 1812. On the last page is an 

addition written at a later time with a tale in the name of 

Rebbe Shneur Zalman. [Possibly, this was also written 

before the first printing of the Tanya in 1796]. The writer 

copies an article [unknown?] “from the letter of holy 

words by Rabbi Chaikel” [Rabbi Chaikel of Amdur, 

died 1787]. Conduct of “the Rav Hamagid renowned 

Man of G-d Rebbe Elimelech” [of Lizhensk, died 1787]. 

The first examination of “Otzar HaChochma”, shows 

that some of the letters and articles were partially or 

fully printed in various places and some are articles that 

have not yet been printed.
46 leaves (Leaves 289-335 from a large manuscript whose 

beginning has been lost), 23cm. Fair condition, moth holes 

and damage, wear and detached leaves. Unbound. 

Opening Price: $600

חסידות - מכתבים וכתבי יד
Hassidism – Letters and Manuscripts

388. כת“י ”הוראת השמות“, ירושלים, תרס“ח

כת“י ”הוראת השמות“, חיבור עפ“י קבלה וחסידות. בסופו העתקות 
של ”אגרות הקודש מאדמו“ר כהנא קדישא“ רבי אברהם מקאליסק. 

ירושלים, תרס“ח (1908).
בדברי החיבור מובאות שמועות מגדולי החסידות: הבעש“ט, המגיד 
ממזריטש, הרה“ק מרופשיץ ועוד. באגרות הרב מקאליסק הועתקו 
גם אגרות הפולמוס (על דרך חסידות חב“ד ועוד) שלא כולם נדפסו 

בקבצי האגרות הידועים.
[1 שער מאוייר], כט דף; [17] דף. 20 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, 

קרעים קלים, נזקי מדבקות צבעוניות על הטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

386
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389. כת“י שפתי צדיקים חלק ב‘, לרבי צבי דוד גלזר

כת“י, רבי צבי דוד גלזר, מאמרי חסידות על התורה ורשימות דברים 
בשם אדמו“רי גור וקוצק. [אחרי תש“ח 1948].

הספרים  מחבר  גור,  מחסידי  (תרכ“ח-תשי“ג),  גלזר  דוד  צבי  רבי 
”מבשר  תרצ“א-תש“ו),  (ירושלים,  צדיקים“  ו“שפתי  צבי“  ”חמדת 
טוב“ (ירושלים, ת“ש). לפנינו כתב-ידו ובו הכנת חיבור נוסף (שלא 
הזקן  האדמו“ר  ורבו  מורו  פטירת  לאחר  נכתב  אשר  לאור)  יצא 
שמועות  הדברים  בתוך   .(1948 תש“ח  השבועות  בחג  (נפטר  מגור 
”בית  בעל  האדמו“ר  ומבנו  אמת“  ”אמרי  בעל  מגור  מהאדמו“ר 

ישראל“ [מראשית תקופת הנהגתו כאדמו“ר].
מחברת ודפים בודדים, סה“כ כ-50 דף כתובים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

389. Manuscript Siftei Tzadikim, Section II, 

by Rabbi Tzvi David Glaser

Manuscript, Rabbi Tzvi David Glaser, articles of 

Hassidism on the Torah and sayings by Rebbes of Ger 

and Kotzk. [Post- 1948]. 

Rabbi Tzvi David Glaser (1868-1952), among Hassidim 

of Ger, author of books “Chemdat Tzvi” and “Siftei 

Tzadikim” (Jerusalem, 1931-1946), Mevaser Tov 

(Jerusalem, 1940). This manuscript contains a draft of 

an additional composition (which was not published) 

written following the demise of his mentor and rabbi, the 

elderly Rebbe of Ger (passed away on holiday of Shavu’ot 

1848). He mentions stories from Rebbe of Ger author of 

“Imrei Emet” and from his son the Rebbe author of “Beit 

Yisrael” [from early period of leadership as Rebbe]. 
Booklet and single leaves, total of approx. 50 written 

leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

388. “Hora’at HaShemot” Manuscript, 

Jerusalem, 1908

“Hora’at HaShemot” manuscript, composition based 

on Kabbalah and Hassidism. At end, copies of “Igrot 

HaKodesh by Rebbe Kahana Kadisha”, Rabbi Avraham 

of Kalisk. Jerusalem, (1908).

Composition contains stories by Hassidic giants: The Ba’al 

Shem Tov, the Maggid of Mezrich, the Rabbi of Ropshitz 

and others. Letters of Rabbi of Kalisk contain polemic let-

ters (in style typical of Chabad and more) some of which 

were not printed in collection of known letters. 
[1 illustrated title page], 29 leaves; [17] leaves. 20cm. 

Quality paper, good-fair condition, minor tears, damage 

to text from colorful stickers. New binding. 

Opening Price: $500

387

388

389
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מכתב האדמו“ר בעל דברי שמואל

390. אוסף מכתבים וכתבי יד מאדמו“רי חסידות סלונים לדורותיהם: ”יסוד העבודה“, ”דברי 

שמואל“, ”בית אברהם“, רבי מרדכי חיים סלונים וה“ברכת אברהם“ 
אוסף גדול וחשוב של מכתבי אדמו“רי סלונים, העתקות מדברי תורתם, מכתבים מגדולי החסידים ומס־

מכים שונים הנוגעים לחסידות סלונים ומוסדותיה. האוסף כולל: 
בעל  ווינברג  אברהם  רבי  מסלונים,  הראשון  האדמו“ר  של  יד-קדשו  בכתב  תורה  דברי  של  דפים  שני   •

”יסוד העבודה“ ו“באר אברהם“ (תקס“ד-תרמ“ד), אחד מהם מתוארך תרמ“א. 
• מכתב משנת תרי“ח, חשוב ובלתי-ידוע, מזקן החסידים רבי יוסף דעלטישער, הקורא לבוא להכתרתו 
חסידי  ורוב  מקוברין  משה  רבי  האדמו“ר  ורבם  מורם  נפטר  שנה  שבאותה  לאחר  העבודה“  ה“יסוד  של 
אדמו“רי  אל  פנו  (ומיעוטם  מסלונים  ווינברג  אברהם  רבי  הארי-שבחבורה  אחרי  נהו  לכוביץ-קוברין 
לכוביץ, קוברין וקוידינוב). במכתב היסטורי זה הוא כותב על כך כי רוב החסידים יתקבצו לראש השנה 
וימים טובים הבעל“ט אצל ”הרב ידידנו מוהר“א נ“י לסלאנים, כי בעבור טרדותם--- רצונו שיהיה הקיבוץ 
שמה...“, וממשיך בחריפות-רבה נגד הרבי מקוידינוב ואנשי חב“ד. ~ הרב הקדוש רבי יוסף מדיאליטשיץ 
(נפטר בסלונים תשרי תרי“ט 1858, אנצי‘ לחסידות ב‘, עמ‘ קח), מגדולי החסידות בליטא, מקורבם של 
אברהם  רבי  ותלמידו  מקוברין  משה  רבי  של  החסידים  מחשובי  היה  מלכוביץ.  נח  רבי  ובנו  מרדכי  רבי 

מסלונים. איש קדוש ועניו, שמסופרים עליו מופתים וגילויי רוח הקודש. 
• מכתב חתום ומספר דפים בכתב יד-קדשו של האדמו“ר השני מסלונים, רבי שמואל ווינברג בעל ”דברי 

שמואל“ (תר“י-תרע“ו). 
• 12 מכתבים מהאדמו“ר השלישי מסלונים, רבי אברהם ווינברג (השני) מברנוביץ, בעל ”בית אברהם“ 
(תרמ“ד-תרצ“ג). כולם כתובים וחתומים בכתב יד-קדשו (מלבד אחד שנשלח על-ידו ללא חתימה). בין 

המכתבים מכתב ארוך (בן 7 עמודים) שנשלח לחסידים בארץ ישראל, לאחר פרעות תרפ“ט. 
שלשה  תש“ד).  בשואה  (תרע“ג-נספה  מהרשד“י   - יהושע  דוד  שלמה  רבי  האדמו“ר  מבנו  מכתבים   4  •

מהם בחתימת יד-קדשו.
חתום  מהם  אחד  (תרכ“ח-תשי“ד).  קסטלניץ-סלונים  חיים  מרדכי  רבי  האדמו“ר  בכת“י  מכתבים  שני   •
בחתימת יד-קדשו. • טיוטת כתב ההכתרה שנכתב ע“י הרה“צ רבי יצחק מתתיהו לוריא, להכתרת זקן 
החבורה רבי מרדכי חיים סלונים, לאדמו“ר דחסידי סלונים [לאחר השואה בה נהרגו רוב בני משפחות 

האדמו“רים שהתגוררו בפולין]. 
אברהם  רבי  האדמו“ר  של  חתומים),  לא  מכתבים  יד-קדשו (ועוד  בכתב  וחתומים  כתובים  מכתבים   6 •
לעניני  רב  היסטורי  תוכן  בעלי  מכתבים  (תרמ“ט-תשמ“א).  אברהם“  ”ברכת  בעל  (השלישי)  ווינברג 

”אגודת ישראל“ וענינים נוספים.
של  (אחיינו  קסטלניץ-סלונים  יהודה  רבי  הרה“צ  של  ידו  בכתב  תרל“ד,  משנת  חסידות,  בדברי  כת“י   •
ה“יסוד העבודה“. עלה לטבריה והיה הארי שבחבורת חסידי סלונים. בנו הוא האדמו“ר רבי מרדכי חיים 
וה“בית  שמואל“  מה“דברי  חסידות  מאמרי  העתקות   • קליערס).  משה  רבי  הגאון  הוא  וחתנו  סלונים 
מכתבים   • מידנער.  משה  רבי  החסיד  הגאון  של  בכתב-ידו  כנראה  חלקם  מתוארכים),  (חלקם  אברהם“ 
מהגאון רבי משה קליערס, רבה של טבריה, הרה“צ רבי צבי (הירש) לוריא מטבריה ובניו הרה“צ רבי יצחק 
מתתיהו לוריא והרה“צ רבי אהרן יוסף לוריא, רבי עזריאל זליג לידער ועוד • מכתבים מחסידים מפולין 
ומחסידים שנסעו מטבריה לחצרות-הקודש של חסידות סלונים בברנוביץ ובביאליסטוק. • מכתב חשוב 
מרבי יעקב סנדר גרינברג, עם תיאור מפורט של מחלתו האחרונה של האדמו“ר רבי יששכר ליב ויינברג 
בשנת תרפ“ח. • מכתבים בעניני עליה מפולין לארץ ישראל (כולל המלצה על נייר מסמכים של הראי“ה 
לעניני  הנוגעים  ומכתבים  מסמכים   • לארץ-ישראל).  ברזובסקי  נח  שלום  רבי  האדמו“ר  לעליית  קוק 

הנהלת ישיבת סלונים בירושלים. • ועוד.
למעלה מ-100 דף (כ-90 פריטים). גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $60,000



חסידות: מכתבים וכתבי יד | 207 

טיוטת מכתב ההכתרה של האדמו“ר רבי מרדכי חיים סלוניםמכתב האדמו“ר בעל בית אברהם
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390. Collection of Letters and Manuscripts by Rebbes of Hassidic 

Dynasty of Slonim: “Yesod Ha’Avodah”, “Divrei Shmuel”, “Beit 

Avraham”, Rabbi Mordechai Chaim Slonim and The “Birkat 

Avraham”.

Large and important collection of letters by Rebbes of Slonim, copies of their Torah 

discourses, letters by Hassidic giants and various documents relating to Slonim 

Hassidism and its institutions. Collection includes: 

• Two leaves of Torah discourse in holy handwriting of first Rebbe of Slonim, 

Rabbi Avraham Weinberg author of “Yesod Ha’Avodah” and “Be’er Avraham” 

(1804-1883), one dated 1881. 

• Important and unknown letter from 1858, by elderly of Hassidim, Rabbi Yosef of 

Dzialoszyce, who invites the public to participate in the coronation of the “Yesod 

Ha’Avodah” after the demise of their rabbi and mentor, Rebbe Rabbi Moshe of Kobrin, 

during that year, when the majority of Hassidim of Lechovitch-Kobrin flocked after 

the prominent Rabbi Avraham Weinberg of Slonim (minority followed Rebbes of 

Lechovitch, Kobrin and Koidanov). In this historical letter he writes that the majority 

of the Hassidim will gather for Rosh HaShana and holidays by “Rabbi Avraham of 

Slonim…”, and he continues writing harshly against Rabbi of Koidanov and people 

of Chabad. 

~ The holy Rabbi Yosef Dzialoszyce (passed away in Slonim on Tishrei 1858, 

Encyclopedia of Hassidism II, p 108), among Hassidic luminaries of Lithuania, closely 

associated with Rabbi Mordechai and his son Rabbi No’ach of Lechovitch. Among 

prominent Hassidim of Rabbi Moshe of Kobrin and disciple of Rabbi Avraham of 

Slonim. Holy and humble man to whom miracles and revelations of divine spirit are 

attributed.

• Signed letter and several leaves in holy handwriting of second Rebbe of Slonim, 

Rabbi Shmuel Weinberg author of “Divrei Shmuel” (1850-1916). 

• 12 letters by third Rebbe of Slonim, Rabbi Avraham Weinberg (the second) of 

Baranovich, author of “Beit Avraham” (1884-1933). All written and signed in his holy 

handwriting (except for one which was sent by him without a signature). Letters in-

clude a lengthy letter (of 7 pages) sent to Hassidim in Eretz Israel following the 1929 

Palestine riots. 

• 4 letters by his son, Rebbe Rabbi Shlomo David Yehoshua (1913-1943, perished in 

the Holocaust). Three of the four signed in his holy handwriting. 

• Two letters in handwriting of Rebbe Rabbi Mordechai Chaim Kastelanitz-Slonim 

(1868-1953). One letter signed in his holy handwriting. • Draft of letter of coronation 

written by Rabbi Yitzchak Matityahu Luria, crowning the elderly Rabbi Mordechai 

Chaim Slonim as Rebbe of Slonim [following the Holocaust in which majority of fami-

lies of Rebbes residing in Poland were killed].

• 6 letters written and signed in holy handwriting (as well as some unsigned letters), of 

Rebbe Rabbi Avraham Weinberg (the third) author of “Birkat Avraham” (1889-1981). 

Letters contain content which is of major historical significance to matters pertaining 

to Agudat Yisrael and other matters. 

• Manuscript of Hassidic discourse, from 1874, in handwriting of Rabbi Yehuda 

Kastelanitz-Slonim (nephew of the “Yesod Ha’Avodah”. Immigrated to Tiberias and 

was prominent Hassid of Slonim. His son is Rebbe Rabbi Mordechai Chaim Slonim 

and his son-in-law is the Ga’on Rabbi Moshe Kliers). • Copies of articles of Hassidism 

by the “Divrei Shmuel” and the “Beit Avraham” (some dated), some apparently in 

handwriting of the righteous Ga’on Rabbi Moshe Midner. • Letters by Rabbi Moshe 

Kliers rabbi of Tiberias, Rabbi Tzvi (Hirsch) Luria of Tiberias and his sons Rabbi 

Yitzchak Matityahu Luria and Rabbi Aharon Yosef Luria, Rabbi Ezriel Zelig Lieder 

and others. • Letters by Hassidim of Poland and by Hassidim who traveled from 

Tiberias to Hassidic courts of Slonim in Baranovich and 

Bialystok. • Important letter by Rabbi Ya’akov Sander Greenberg, with detailed de-

scription of most recent illness of Rebbe Rabbi Yissachar Leib Weinberg in 1928. • 

Letters regarding immigration from Poland to Eretz Israel (including recommenda-

tion upon official stationery of Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook for immi-

gration of Rebbe Rabbi Shalom No’ach Brozofsky to Eretz Israel). • Documents and 

letters pertaining to matters of management of Slonim Yeshiva in Jerusalem. • More. 
Over 100 leaves (approx. 90 items). Various sizes and conditions. 

Opening Price: $60,000

כתב יד-קדשו של האדמו“ר בעל יסוד העבודה
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391. ארכיון רבי שמעיה לוריא (טבריה, אגודת ישראל, בית יעקב, עליה לארץ, שואה 

ומלחמת תש“ח, חסידות סלונים ועוד)
ארכיון ענק בן מאות מכתבים ומסמכים, מארכיונו של הרב שמעיה לוריא, איש רב-פעלים, מעסקניה 
הותיקים של ”אגודת ישראל“, ”בית יעקב“ וחסידות סלונים בארץ ישראל. משום גודלו הענק של האר־

כיון סודרו המסמכים לפי נושאים: 
1. פרק ”אחים לצרה“ - עליה וסרטיפקטים: מכתב מהאדמו“ר מסלונים, רבי שלמה דוד יהושע וינברג 
(שנספה בשואה); התכתבויות רבות עם ראשי ישיבת סלונים בברנוביץ וגדולי החסידות בפולין (כולל 
תעודות רשמיות מישיבת סלונים בברנוביץ, מכתבים רבים מרבי ניסן שיינבערג אב“ד ברנוביץ ורבנים 
נוספים); כ-10 מכתבים מישיבת ”אור תורה“ בטבריה בחתימת האדמו“ר רבי אברהם ווינברג בעל ”ברכת 
אברהם“; מכתב מהאדמו“ר רבי אברהם משה קאליש מפאלניץ; התכתבות ארוכה עם האדמו“ר רבי יעקב 
אלימלך פאנעט אב“ד דעעש (תרמ“ט-תש“ד) ובנו רבי שמואל יהודה פאנעט; מכתבים מהאדמו“ר רבי 
אלימלך ב“ר יצחק יחיאל פאנעט; מכתב מרבי משה פרנקל ראב“ד זשיבא; מכתבים מרבי אברהם אבלי 

ראפופורט אב“ד קיעלץ; מכתב מרבי יעקב יצחק וויסבלום אב“ד סווירז; ועוד מכתבים רבים.
העיר  ו“ועד  ישראל“  ל“כנסת  הקהילות  חלוקת  מתקופת  ומסמכים  מכתבים  ישראל:  אגודת  2. פרק 
האשכנזי“; מכתבים רבים מרבי משה בלויא, מנהיג ”אגודת ישראל“ בירושלים ומבניו; הכנסיה הגדולה 
בוינה [לשם נשלח רבי שמעיה כנציג מטעם ”צעירי אגודת ישראל“ בירושלים]; פולמוס הרב קוק ופול־
מוס השחיטה; מכתבים רבים בענין ביקורו של האדמו“ר מגור בירושלים, והפולמוס נגד ”קול ישראל“ 

בעקבות ביקור האדמו“ר אצל הרב קוק; מכתבים בעניני ”בית יעקב“; כרוזים ופרסומים שונים; ועוד.
שמעיה  מרבי  ומאמרים  ישראל“  ”קול  בעניני  שונים  מכתבים  ישראל“:  ”קול  והעתון  עתונות  3. פרק 
בעניני  ומסמכים  מכתבים  מטבריה];  לוריא  מתתיהו  יצחק  רבי  הרה“צ  מאחיו  מאמרים  [כולל  ואחרים 
עם  התכתבויות  בוקסבוים;  מרדכי  וד“ר  לוריא  שמעיה  רבי  של  ביזמתם  ”ישראל“  עתון-יומי  הקמת 

מערכות עתונים כלליים.
מרדכי;  אברהם  ורבי  אלישע  רבי  ובניו  קליערס  משה  רבי  העיר  מרב  מכתבים  וצפת:  טבריה  4. פרק 
העתק צוואת רבי משה קליערס; תקנות חברא קדישא דכוללות האשכנזים בטבריה; פולמוס הקהילה 
החרדית בטבריה, שלא לקבל רב מטעם הרבנות הראשית של ”כנסת ישראל“; על השטפון בטבריה והרס 

המקוואות; מכתבים מרבני ואנשי טבריה; מסמכים ומכתבים מעניינים מקהילת צפת.
5. פרק משפחה: מכתבים רבים מאביו הרה“צ רבי צבי (הירש) לוריא, מאחיו הרה“צ רבי יצחק מתתיהו, 
(האוסף כולו כולל עשרות מכתבים מרבי יצחק מתתיהו). מכתבים בדברי תורה וחסידות מאחיו הרה“צ 
על  מפורט  ותיאור  תש“ח  מלחמת  מתקופת  מכתבים  אחרים.  משפחה  מבני  מכתבים  יוסף.  אהרן  רבי 

המצב הבטחוני והכלכלי בטבריה, צפת וירושלים.
6. פרק שונות: העתק התכתבות עם האדמו“ר הריי“צ מליובאוויטש (האם בעל ”אור החיים“ חיבר את 
חיבורו בעת שלימד חומש לבנותיו, או שלא היו לו כלל ילדים); מכתב היסטורי מרבי יצחק מאיר לוין 
בתקופת השואה (מתאריך י“א חשון תש“ג 22/10/1942), בו הוא כותב בפרוטרוט על ה“השמדה ההמו־

נית“ באירופה; מכתבים מרבי פנחס עפשטיין; מכתבים רבים בעניני חינוך ומשרד החינוך, ועוד.
בצילם  גדל  לוריא.  צבי  רבי  הרה“צ  לאביו  בטבריה  נולד  (תרס“ה-תשמ“ט),  לוריא  שמעיה  שמואל  רבי 
של גדולי חבורת חסידי סלונים בטבריה תחת הדרכת אחיו הגדולים, הרה“צ רבי אהרן יוסף לוריא (בעל 
”עבודת פנים“) והרה“צ רבי יצחק מתתיהו לוריא (בעל ”שערי לימוד“, ”אבקות רוכלים“ ו“נחלי אמונה“). 
לאחר נישואיו היה מעסקניה המרכזיים של ”אגודת ישראל“ ו“מרכז בית יעקב“. היה מהעורכים הרא־
שונים של העתון האגודאי ”קול ישראל“ [בתקופת פולמוס הרב קוק]. עסק רבות בסידור סרטיפקטים 
לעליה לארץ ישראל, והתכתב רבות בענינים אלו עם רבני פולין, רבני רומניה (דעעש) ”אגודת ישראל“ 
וישיבת ”אור תורה“ בטבריה. היה מראשי תנועת החינוך ”בית יעקב“ בארץ ישראל, ולאחר קום המדינה 
מונה למפקח על החינוך החרדי [”הזרם הרביעי“, שלימים עבר תחת ”מרכז החינוך העצמאי“]. בהמשך 
אף עבד במשרד החינוך כאחראי על החינוך העל-יסודי. שימש גם מראשי הנהלת ישיבת סלונים בירו־

שלים ומראשי קהלת החסידות.
למעלה מ-500 פריטים (למעלה מ-700 דף). גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $10,000
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391.  Archive of Rabbi Shmaya Luria (Tiberias, Agudat Yisrael, Beit 

Ya’akov, Immigration to Eretz Israel, Holocaust and the 1948 War, 

Slonim Hassidism and more)  

Huge archive composed of hundreds of letters and documents, from archive of 

Rabbi Shmaya Luria, man of great accomplishments, among veteran activists of 

“Agudat Yisrael”, “Beit Ya’akov” and Slonim Hassidism in Eretz Israel. Due to the 

archive’s enormous size the documents were arranged according to topics:

1. “Achim LaTzara” [fellow-sufferer] – Immigration and Certificates: Letter by 

Rebbe of Slonim, Rabbi Shlomo David Yehoshua Weinberg (perished in the Holocaust); 

numerous correspondences with heads of Yeshivot of Slonim in Baranovich and 

with Hassidic giants of Poland (includes formal certificates from Slonim Yeshiva in 

Baranovich, many letters by Rabbi Nissan Sheinberg Av Beit Din of Baranovich and 

additional rabbis); approximately 10 letters from “Ohr Torah” Yeshiva in Tiberias 

signed by Rebbe Rabbi Avraham Weinberg author of “Birkat Avraham”; letter by Rebbe 

Rabbi Avraham Moshe Kalish of Polaniec; lengthy correspondence with Rebbe Rabbi 

Ya’akov Elimelech Panet Av Beit Din of Desh (1889-1944) and his son Rabbi Shmuel 

Yehuda Panet; letters by Rebbe Rabbi Elimelech son of Rabbi Yitzchak Yechiel Panet; 

letter by Rabbi Moshe Frankel Chief Av Beit Din of Zeshiva; letters by Rabbi Avraham 

Avli Rapaport Av Beit Din of Kielce; letter by Rabbi Ya’akov Yitzchak Weissblum Av 

Beit Din of Świrz; many additional letters.

2. Agudat Yisrael: Letters and documents from period of division of congregations to 

“Knesset Yisrael”and “Ashkenazi City Committee”; many letters by Rabbi Moshe Blau, 

leader of Agudat Yisrael in Jerusalem and from his son; Great Assembly of Vienna 

[where Rabbi Shmaya was sent as a representative on behalf of “Agudat Yisrael Youth 

Movement” of Jerusalem]; polemic Rabbi Kook and polemic of slaughtering; many 

letters regarding visit of Rebbe of Gur in Jerusalem, and polemic in opposition of “Kol 

Israel” following visit of Rebbe by Rabbi Kook; letters pertaining to “Beit Ya’akov”; 

various proclamations and publications; more. 

3. Press and Kol Israel Newspaper: Various letters pertaining to “Kol Israel” and 

articles by Rabbi Shmaya and others [includes articles by his brother Rabbi Yitzchak 

Matityahu Luria of Tiberias]; letter and documents regarding establishment of 

daily newspaper “Israel” by the initiative of Rabbi Shmaya Luria and Dr. Mordechai 

Bucksbaum; correspondences with general newspaper editorial staffs. 

4. Tiberias and Safed: Letters by rabbi of city, Rabbi Moshe Kliers and his sons Rabbi 

Elisha and Rabbi Avraham Mordechai; copy of will of Rabbi Moshe Kliers; regulations 

of Chevra Kadisha of Ashkenazi Kollelot of Tiberias; polemic of Orthodox community 

in Tiberias, refusing to accept a rabbi on behalf of the Rabbanut Rashit of “Knesset 

Yisrael”; torrential rain in Tiberias and destruction of Mikva’ot [ritual baths]; letters 

by rabbis and members of Tiberias; interesting documents and letters by congregation 

of Safed. 

5. Family: Many letters by his father Rabbi Tzvi (Hirsch) Luria, by his brother 

Rabbi Yitzchak Matityahu, (collection includes dozens of letters by Rabbi Yitzchak 

Matityahu). Letters of Torah and Hassidism discourse by his brother Rabbi 

Aharon Yosef. Letters by other family members. Letter from period of 1948 War of 

Independence and detailed description of security and economic situation in Tiberias, 

Safed and Jerusalem.

6. Miscellaneous: Copy of correspondence with Rebbe Rabbi Yosef Yitzchok 

Schneersohn of Lubavitch (discussing whether author of “Ohr HaChaim” authored 

his composition while teaching Chumash to his daughters, or whether he was not 

blessed with children); historical letter by Rabbi Yitzchak Meir Levin during period 

of Holocaust (dated 22 October, 1942), in which he writes in detail regarding the mass 

annihilation throughout Europe; letters by Rabbi Pinchas Epstein; many letters per-

taining to matters of education and to Ministry of Education, and more. 

Rabbi Shmuel Shmaya Luria (1905-1989) was born in Tiberias to his father Rabbi Tzvi 

Luria. Raised in the presence of giant Hassidim of Slonim in Tiberias under the leader-

ship of his older brothers, Rabbi Aharon Yosef Luria (author of “Avodat Pnim”) and 

Rabbi Yitzchak Matityahu Luria (author of “Sha’arei Limud”, “Avkot Rochlim” and 

“Nachalei Emunah”). After his marriage he became one of the most prominent activ-

ists of “Agudat Yisrael” and “Mercaz Beit Ya’akov”. Was among first editors of Agudat 

Yisrael’s newspaper “Kol Israel” [during period of polemic of Rabbi Kook]. Was greatly 

involved in the arrangement of certificates for immigration to Eretz Israel, and fol-

lowing the establishment of the State was appointed as supervisor of Orthodox educa-

tion [“Zerem Revi’I” (fourth stream) which eventually became “Mercaz HaChinuch 

Ha’Atzma’I”]. Later on he was in charge of the post-primary education in Ministry 

of Education. Was among managers of the Slonim Yeshiva in Jerusalem and among 

leaders of congregation of Hassidism. 
Over 500 items (more than 700 leaves). Various sizes and conditions. 

Opening Price: $10,000
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392. מכתב היסטורי – חסידות סלונים, ירושלים, תש“ה

מכתב היסטורי מאת ”ועד חסידי סלונים“, אודות ניהול הנהגת הח־
סידות בתקופת הביניים (לאחר הריגת האדמו“רים בשואה) והקמת 
מועצת זקני החסידות לבחירה באדמו“ר חדש. ירושלים, אייר תש“ה 

.(1945)
”לאור החלטת כינוסנו... שתהא דעת זקנים יפה ומשפיעה על פעולות 
 – והכרעה  אחריות  הדורשים  הגדולים  הענינים  בכל  הנבחר  הועד 
הוסכם ביננו להרכיב מועצה קבועה של זקני אנ“ש הי“ו אשר טעמו 

וראו את האור כי טוב, צדיקי עולם וחסידי עליון בדור הקודם...“.
אברהם,  ברכת  [בעל  וינברג“  ”אברהם  הרבנים:  בכת“י  חתומים 
לוריא“;  יוסף  ”אהרן  תשי“ד];  בשנת  לאדמו“ר,  אח“כ  שנתמנה 

”מענדיל וויג“; ”ישראל שמעון קסטיליניץ“ ועוד.
14X22 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $250

392. Historic Letter – Slonim Chassidism, 

Jerusalem, 1945

A historical letter by “Va’ad Chassidei Slonim”, con-

cerning the leadership of the Chassidut in the interim 

(after the death of the rebbes in the Holocaust) and the 

establishment of the council of the elder Chassidim for 

electing the new rebbe. Jerusalem, Iyar 1945.

“In light of the decisions at our meeting… that the 

opinion of our elders is good and will influence the 

chosen committee’s activities in all important mat-

ters that demand responsibility and resolving, it has 

been agreed amongst us to assemble a fixed council 

of the elders of our community … tzaddikim and 

elevated Chassidim from the previous generation…”.

Signed by Rabbis: “Avraham Weinberg” [the author 

of Birkat Avraham, who later was appointed rebbe in 

1954]; “Aharon Yosef Luria”; “Mendel Wieg”; “Yisrael 

Shimon Kastilinitz” etc.
22X14cm. Good condition.

Opening Price: $250

393. Letter by Rebbe Avraham Elimelech of 

Karlin

Letter by Rebbi Avraham Elimelech Perlow, Pinsk 

Karlin, in scribal writing and signed by” Avraham 

Elimelech of Karlin”.

A letter of receipt upon receiving money from the 

woman “Malka bat Perel”, and blessing her “that she 

should be blessed from The Source of Blessings with a 

plenty of blessing and good and should merit having 

pleasure and nachas from her children with peace and 

tranquility and Hashem should fulfill all her heart’s 

desire for the good…”.

Rebbe Avraham Elimelech Perlow (1891-1943, 

Encyclopedia L’Chassidut Vol. 1, Page 97), was the most 

renowned of the six sons of the Rebbe “HaYanuka”, Rabbi 

Yisrael of Stolin (The Frankfurter). Most of his father’s 

Chassidim in Russia and Eretz Yisrael flocked to him and 

to prevent controversy with the Chassidim of his brother 

Rabbi Moshe of Stolin, he moved his court to Karlin near 

Pinsk. He established the Karlin Yeshiva in Luninitz. He 

and his descendants perished in the Holocaust.
c.11cm. Fair condition, margins cut and torn (no damage 

to text), pasted on leaf for preservation.

Opening Price: $200

393. מכתב מהאדמו“ר רבי אברהם אלימלך מקארלין

קרלין,  פינסק  פערלאוו,  אלימלך  אברהם  רבי  מהאדמו“ר  מכתב 
בכת“י סופר ובחתימת ידו ”אברהם אלימלך מקארלין“.

מכתב קבלה לקבלת ”כספי מעמדות“ מהאשה ”מלכה בת פעריל“, 
ותזכה  טוב  וכל  ברכות  בשפע  הברכות  ממקור  ”שתתברך  בברכת 
לראות עונג ונחת מיו“ח שי‘ ברוב נחת ושלוה והרחבה וימלא ד‘ את 

כל משאלות לבבה לטובה ולברכה...“. 
האדמו“ר הקדוש רבי אברהם אלימלך פרלוב (תרנ“א- תש“ג, אנצי־
קלופדיה לחסידות א‘, עמ‘ נז), המפורסם והידוע מבין ששת בניו של 
רוב   . (”הפרנקפורטער“)  מסטולין  ישראל  רבי  ”הינוקא“  האדמו“ר 
חסידי אביו ברוסיה ובארץ ישראל נהו אחריו, וכדי למנוע מחלוקת 
עם חסידי אחיו האדמו“ר רבי משה מסטאלין עבר להתיישב ולהקים 
את  הקים  לפינסק.  הסמוכה  קארלין  בעיירה  האדמו“רות  חצר  את 

ישיבת קארלין בלוניניץ. נספה בשואה הוא וצאצאיו, הי“ד.
כ-11 ס“מ. מצב בינוני, השוליים נגזרו ונקרעו (ללא פגם בטקסט), מודבק 

על דף לשימור.

פתיחה: $200
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395. מכתב האדמו“ר רבי אברהם אלימלך מקארלין

פערלאוו.  אלימלך  אברהם  רבי  האדמו“ר  וחתימת  יד  בכתב  מכתב 
[ללא תאריך].

שיתברך...  תעלה  ”...וברכתי  וברכות.  נפש  פדיון  קבלת  על  אישור 
רוב  מתוך  מיו“ח...  נחת  רוב  לרוות  ויזכה  תעשיר  היא  ד‘  בברכת 

עושר ונחת והרחבה כיד ד‘ הטובה...“.
11X13 ס“מ. מצב טוב. קרעים בשוליים וסימני קיפול.

פתיחה: $300

396. מכתבי ראשי חסידות קרלין – ירושלים, תש“ה

”קול  עתון  מערכת  אל  בירושלים,  קארלין  חסידות  ראשי  מכתבי 
ישראל“. ירושלים, תש“ה (1945).

שליחי  אחדים  קמו  ”אשר  מחלוקת  פרשיית  עקב  שנכתב  במכתב 
היצר לחרחר ריב ומדון בין קהל ועדה קדושה עדת חסידי קארלין 
הידועה בכל העיר לשם ולתפארת“. והם מבקשים ממערכת העיתון 
”לחוס על כבוד שמים... ולהתחשב עם כבוד הצדיקים האדמו“רים 

מחוללי חסידות קארלין מזה מאה ושמונים שנה“. 
על המכתב חתומים בכתב-ידם: רבי יהושע העשיל הלטובסקי, רבי 
צבי  דוד  רבי  שווארץ,  בן-ציון  [מנחם]  רבי  גרוסמן,  זלמן  שניאור 

גוטשטיין, רבי זלמן בריזל ורבי אהרן הלטובסקי.
28 ס“מ, נייר יבש, מצב טוב.

פתיחה: $200

394. מכתב שנה טובה מהאדמו“ר רבי אברהם אלימלך 

מקארלין
אברהם  רבי  מהאדמו“ר  מעמדות“,  ”כספי  לקבלת  קבלה  מכתב 

אלימלך פערלאוו, פינסק קרלין, 
שורות  כשתי  האדמו“ר  הוסיף  ובסיומו  סופר  בכת“י  כתוב  המכתב 
ומבורכת,  טובה  לשנה  נכונה  בקריאה  ”ומברכו  יד-קדשו:  בכתב 

אברהם אלימלך בהה“צ זצ“ל זי“ע“.
האדמו“ר הקדוש רבי אברהם אלימלך פרלוב (תרנ“א-נספה בשואה 
תש“ג, אנציקלופדיה לחסידות, א‘, עמ‘ נז), ראה אודותיו פריט קודם.

20 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $350

395. Letter by Rebbe Rabbi Avraham 

Elimelech of Karlin 

Letter in handwriting and signature of Rebbe Rabbi 

Avraham Elimelech Perlow. [Undated]. 

Authorization of receipt of money for redemption of 

the soul and blessings. “… and I bless you… that the 

Almighty bless you with wealth and that you merit to 

see pleasure from your descendants…”. 
11X13cm. Good condition. Tears on margins and folding 

marks. 

Opening Price: $300

394. Shana Tova Letter by Rebbe Rabbi 

Avraham Elimelech of Karlin 

Letter of acknowledgment for receipt of “Kaspei 

Ma’amadot”, by Rebbe Rabbi Avraham Elimelech 

Perlow, Pinsk Karlin. 

The letter is written in scribe writing and at conclu-

sion the Rebbe added approximately two lines in his 

holy handwriting: “Wishing a good and blessed year, 

Avraham Elimelech son of the holy Rebbe”. 

The holy Rebbe Rabbi Avraham Elimelech Perlow 

(1891-1943, perished in the Holocaust, Encyclopedia of 

Hassidism, I, p. 57). For additional information related 

to him see previous item. 
20cm. Good condition. 

Opening Price: $350
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396. Letters by the Heads of Karlin 

Chassidism – Jerusalem, 1945

Letters by the heads of the Karlin Chassidism in 

Jerusalem, to the editors of the newspaper “Kol Yisrael”. 

Jerusalem, 1945. 

The letter was written in the wake of the dispute “that 

some people sent by the evil inclination rose to incite 

dispute and quarreling amongst the holy congregation 

of Karlin Chassidism who have a good name all over 

the city”. They request the newspaper editorial board 

to “have compassion on Heaven’s honor… and to be 

considerate of the honor of the tzadikim the rebbes 

founders of Karlin Chassidism for the past 180 years”.

The following signed the letter in their own handwrit-

ing: Rabbi Yehoshua Heshel Heltovsky, Rabbi Shnuer 

Zalman Grossman, Rabbi [Menachem] Ben Tzion 

Shwartz, Rabbi David Zvi Gutstein, Rabbi Zalman 

Brizel and Rabbi Aharon Heltovsky.
28cm. dry paper, good condition.

Opening Price: $200

397. מכתב רבי שלמה חיים פרלוב האדמו“ר מבאלחוב

מכתב מהאדמו“ר מבאלחוב רבי שלמה חיים פרלוב (מכתב ביידיש 
אל בתו וחתנו). באלחוב, [אחרי תרפ“ד 1924].

האדמו“ר  בן  (תר“ם-תש“ג),  פרלוב  חיים  שלמה  רבי  הקדוש  הגאון 
העשילפאדווא  יהושע  רבי  האדמו“ר  וחתן  מנובומינסק  יעקב  רבי 
בהלכה  רבים  ספרים  ומחבר  מופלג  גאון  (גליציה).  בוליחוב  אב“ד 
משנת  דורו.  גדולי  עם  בהלכה  התכתב  כבר   12 בגיל  ובחסידות, 
גם  הקים  בה  בבוליחוב,  ורב  כאדמו“ר  חותנו  מקום  ממלא  תרס“ד 

ישיבה חשובה. נספה בשואה, הי“ד.
(כ-33  צידיה  משני  כתובה  ס“מ,   15X10.5 מודפס)  לוגו  (עם  דואר  גלוית 
שורות) בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב-בינוני, בלאי, קרע קל בקיפול, הבול 

נתלש. 

פתיחה: $350

397. Letter by Rabbi Shlomo Chaim Perlow 

Rebbe of Bolchov

Letter by Rebbe of Bolchov Rabbi Shlomo Chaim 

Perlow (letter in Yiddish to his daughter and son-in-

law). Bolchov, [post 1924]. 

The righteous Ga’on Rabbi Shlomo Chaim Perlow (1880-

1943), son of the Rebbe Rabbi Ya’akov of Novominsk and 

son-in-law of the Rebbe Rabbi Yehoshua Heschel-Padua 

Av Beit Din of Bolichov (Galicia). Exalted genius and 

author of many books in Halacha and Hassidism. At the 

age of 12 already corresponded in Halacha with Torah 

giants of his generation. From 1904 succeeded his father-

in-law as Rebbe and Rabbi of Bolichov where he estab-

lished an important Yeshiva. Perished in the Holocaust. 
Postcard (with printed logo) 15X10.5cm., written on both 

sides (approx. 33 lines) in his handwriting and signature. 

Good-fair condition, wear, slight tear on fold, stamp torn off. 

Opening Price: $350
398. Letter by Rebbe Rabbi Shlomo 

Halberstam of Bobov

Letter signed by Rabbi Shlomo Halberstam Rebbe of 

Bobov. New York, (1981). 

The holy Ga’on Rabbi Shlomo Halberstam (1907-2000), 

son of Rebbe Rabbi Ben-Tzion Halberstam author 

of “Kedushat Tzion”, arrived in New York after the 

Holocaust and reestablished the Bobov dynasty, which 

is one of the largest and most dominant Hassidic courts. 
Official stationery, 27cm. some of the handwritten letter 

photocopied, signature in his holy handwriting: “Shlomo 

Halberstam”. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $500

398. מכתב האדמו“ר רבי שלמה הלברשטאם מבובוב

האדמו“ר  האלברשטאם  שלמה  רבי  של  יד-קדשו  בחתימת  מכתב 
מבאבוב. ניו-יורק, תשמ“ב (1981).

של  בנו  (תרס“ח-תש“ס),  האלברשטאם  שלמה  רבי  הקדוש  הגאון 
האדמו“ר רבי בן-ציון הלברשטאם הי“ד בעל ”קדושת ציון“, לאחר 
השואה הגיע לניו-יורק, והקים מחדש את ממלכת בית בובוב, שהיא 

אחת החסידויות הגדולות והדומיננטיות .
נייר מכתבים רשמי 27 ס“מ. חלק מהמכתב בצילום כת“י, החתימה [וחלק 

מהמכתב בכת“י קדשו].  מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $500 397
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399. צרור מכתבים מהאדמו“ר מזמיגראד רבי ישראל 

הלברשטאם ורבי בן ציון חי עוזיאל
הלברשטאם,  ישראל  רבי  מזמיגראד  מהאדמו“ר  מכתבים  צרור 
ומסמכים חתומים על ידי הרב הראשי רבי בן ציון חי עוזיאל ורבי 
הרב  בשליחות  האדמו“ר,  של  נסיעתו  בעניני  הלברשטאם,  ישראל 
סינגפור  (הודו),  בומביי  הרחוק.  המזרח  בארצות  למגביות  עוזיאל, 

וסידני (אוסטרליה). תש“ז 1947.
מכתבים מעניינים, אחד מהם מכתב מפורט וארוך (9 עמודים) ובו 
פרטים רבים על מסעו כולל תיאור מצב היהודים בבומביי ובמחנות 

היהודים הפליטים מאפגניסטן.
רבי ישראל הלברשטאם האדמו“ר מזמיגראד (תרע“א-תשמ“א), בן 
סיביר  דרך  הנאצית  מהתופת  ברח  מזמיגראד,  סיני  רבי  האדמו“ר 
לאחר  לירושלים.  והגיע  טהרן“]  ”ילדי  בפרשת  מעורב  וטהרן [היה 
תקופה עבר לארה“ב בה הקים את בית מדרשו. בניו המפורסמים הם 
רבי סיני שליט“א אב“ד זמיגראד-ניו יורק ורבי ברוך שמשון שליט“א 

אב“ד רודניק-ניו יורק.
6 מכתבים ומסמכים, גודל משתנה, מצבים טובים.

פתיחה: $300

399. Bundle of Letters by the Rebbe of 

Zmigrod Rabbi Yisrael Halberstam and 

Rabbi Ben Tzion Chai Uziel

A bundle of letters by the Rebbe of Zmigrod Rabbi Yisrael 

Halberstam, and documents signed by Chief Rabbi Ben 

Tzion Chai Uziel and Rabbi Yisrael Halberstam, in 

regard to the Rebbe’s travels, as an emissary of Rabbi 

Uziel, for fundraising in the Far East. Bombay (India), 

Singapore and Sydney (Australia). 1947.

Interesting letters, one is a detailed long letter (9 pages) 

with many details of his travels including a description 

of the state of Jewry in Bombay and in the Jewish camps 

of Afghanistan refugees. 

Rabbi Yisrael Halberstam Rebbe of Zmigrod (1891-

1981), son of Rebbe Sinai of Zmigrod, fled from the Nazi 

inferno via Siberia and Tehran [he was involved in the 

“Yaldei Tehran” affair] and he reached Jerusalem. After 

some time, he moved to the US where he established his 

beit midrash. His renowned sons are Rabbi Sinai Rabbi 

of Zmigrod NY and Rabbi Baruch Shimshon Rabbi of 

Rudnik NY.
6 letters and documents, varied size, good conditions.

Opening Price: $300

400. ארבעה מכתבים – האדמו“ר רבי יוסף פאנעט מדעש 

ובניו
ארבעה מכתבים בענייני ציבור, מאדמו“רי בית דעש בארצות הברית. 
מכתב בכתב יד וחתימת האדמו“ר רבי יוסף פאנעט מדעש [תשי“ז], 
שני מכתבים מבנו האדמו“ר רבי צבי מאיר פאנעט [תשי“ז, תשכ“ד] 

ומכתב מבנו האדמו“ר רבי אלימלך אלטר פאנעט [תשי“ב].
 .(8512 הרבנים  אוצר  (תרנ“ה-תשכ“ב,  פאנעט  יוסף  רבי  האדמו“ר 
אב“ד  יחזקאל“,  בעל ”כנסת  פאנעט  יחזקאל  רבי  האדמו“ר  של  בנו 
דעעש. משנת תרפ“ט אב“ד וראש ישיבה באילונדא (טרנסילבניה). 
תשעה  עם  יחד  לרומניה  דעש  מגטו  נמלט  הגרמני  הכיבוש  לאחר 
התיישב  הברית,  לארצות  היגר  המלחמה  אחרי  שרדו.  וכך  מילדיו 
בברוקלין - ניו-יורק והקים מחדש את שושלת חסידות דעש, כשבניו 

משמשים אחריו כאדמו“רים.
4 מכתבים. גודל משתנה. מצב כללי טוב, כתמים וסימני תיוק.

פתיחה: $200

400. Four Letters – Rebbe Rabbi Yosef 

Panet of Desh and Sons

Four letters on public matters, by Rebbes of Desh in the 

United States. 

Letter in handwriting and signature of Rebbe Rabbi 

Yosef Panet of Desh [1957]; two letters by his son, Rebbe 

Rabbi Tzvi Meir Panet [1957, 1964]; letter by his son, 

Rebbe Rabbi Elimelech Alter Panet [1952].

The Rebbe Rabbi Yosef Panet (1895-1962, Otzar 

HaRabbanim 8512). Son of Rebbe Rabbi Yechezkel Panet 

author of “Knesset Yechezekl”, Av Beit Din of Desh. 

From 1929 served as Av Beit Din and Rosh Yeshiva in 

Transylvania. Following the Germen conquest escaped 

from Desh ghetto to Romania together with nine of his 

children and survived. After the War he emigrated to 

the United States, settled in Brooklyn – New York and 

reestablished the Hassidic Desh dynasty, while his sons 

succeeded him as Rebbes.
4 letters. Various sizes. General condition good, stains and 

filing marks. 

Opening Price: $200
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401. מכתב שנה טובה מהאדמו“ר רבי ברוך הגר 

מסערט-ויזניץ
רבי  האדמו“ר  של  קדשו  בכת“י  טובה,  ושנה  ישועה  ברכת  מכתב 

ברוך הגר מסערט-ויזניץ, חיפה, תשרי תשי“ד 1953.
בגמר  ורחמים,  ישועה  בדבר  שתוושע  שמיא  מן  רעווא  יהא   ...”
שנת  פדות,  שנת  ששון,  שנת  ומבורכת,  טובה  בשנה  טובה,  חתימה 

ברכה והצלחה...“.
(תרנ“ה-תשכ“ד  מסרט-ויזניץ  האגר  ברוך  רבי  הקדוש  האדמו“ר 
ישראל“  ה“אהבת  של  הרביעי  בנו   ,(4066 הרבנים  אוצר   ,1963
שטיינברג  והגרא“מ  אריק  מהר“ם  ע“י  להוראה  נסמך  מויזניץ. 
מבראדי. כיהן ברבנות משנת תרפ“ג. בשנת תרצ“ו הוכתר כאדמו“ר 
בית  את  מחדש  הקים  בה  לחיפה,  עלה  תש“ז  בשנת  סערט.  בעיר 

מדרשו ומוסדות הקהילה. חבר מועצת גדולי התורה.
אגרת אויר, גובה המכתב עצמו כ-18.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קמטים.

פתיחה: $350

401. Shana Tova Letter by Rebbe Rabbi 

Baruch Hager of Seret-Vizhnitz 

Shana Tova letter, in the holy handwriting of the Rebbe 

Rabbi Baruch Hager of Seret-Vizhnitz. Haifa, Tishrei 

1953. 

“… may you be blessed with a merciful salvation, 

sealed for a life of blessing, happiness, redemption 

and success…”. 

The holy Rebbe Rabbi Baruch Hager of Seret-Vizhnitz 

(1895-1963, Otzar HaRabbanim 4066), fourth son of 

the “Ahavat Yisrael” of Vizhnitz. Ordained as rabbi by 

Maharam Arik and Rabbi A. M. Steinberg of Brody. 

Served in the rabbinate from 1923. In 1936 was coro-

nated as Rebbe in Seret. In 1947 immigrated to Haifa 

where he reestablished his Beit Midrash and congrega-

tion institutions. Member of Council of Torah Sages. 
Airmail letter, height of letter approx. 18.5cm. Good-fair 

condition, creases. 

Opening Price: $350

402. Letter by Rebbe of Vizhnitz – 

Invitation to Circumcision of His son 

Rabbi Menachem Mendel Hager 

Letter in the holy handwriting and signature of the 

Rebbe Rabbi Moshe Yehoshua Hager of Vizhnitz, to 

Rabbi Moshe Babad. [Bnei Brak, 1957]. 

Invitation to circumcision of his youngest child – Rebbe 

Rabbi Menachem Mendel Hager, “I am grateful to an-

nounce the birth of my son… and I hereby take plea-

sure in inviting my relatives to come and celebrate 

with me in the circumcision ceremony of my son…”. 

The Rebbe Rabbi Moshe Yehoshua Hager (1916-2012), 

son of the Rebbe Rabbi Chaim Meir Hager – the “Imrei 

Chaim” of Vizhnitz. In his youth he already served as 

rabbi of Vizhnitz Hassidim in the town of Wilkowitz. 

In 1944 he escaped from the inferno and immigrated 

to Eretz Israel. Upon his immigration was appointed 

as Rosh Yeshiva of the Vizhnitz Yeshiva by virtue of 

which he assisted his father, who also survived the 

Holocaust, with the establishment and expansion of 

Vizhnitz Hassidism. He succeeded his father after his 

death in 1972 and serves as Rebbe of Vizhnitz for about 

fourty years. His sons are Rebbes Rabbi Israel and Rabbi 

Menachem Mendel Hager. His sons in law are the Rebbe 

of Belz, the Rebbe of Satmar and the Rebbe of Skverrer.
Postcard. Good condition. 

Opening Price: $400

402. מכתב האדמו“ר מויז‘ניץ זצ“ל - הזמנה לברית בנו 

הרב מנחם מנדל האגר
מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו“ר רבי משה יהושע הגר 

מויז‘ניץ, אל רבי משה באב“ד. [בני ברק, תשי“ח 1957].
הזמנה לברית של בן זקוניו - האדמו“ר רבי מנחם מנדל האגר, ”איש 
בשורה אנכי שנולד לי בן למז“ט ביום ה‘ העל“ט, והנני מבקש את 

כתה“ר עם ב“ב לבוא ולהשתתף בשמחתי בהכנסת בני שיחי‘ בבריתו 
של אאע“ה...“.

האדמו“ר רבי משה יהושע האגר (תרע“ו-תשע“ב) בן האדמו“ר רבי 
חיים מאיר האגר - ה“אמרי חיים“ מויז‘ניץ. כבר בהיותו בחור שימש 
מגיא  נמלט  תש“ד  בשנת  ווילחוביץ.  בעיירה  ויז‘ניץ  לחסידי  כרב 
ובת־ ויז‘ניץ  ישיבת  לראש  נתמנה  עלותו  עם  לארץ.  ועלה  ההריגה 
פקיד זה סייע לאביו, ששרד אף הוא את השואה, בביסוס והרחבת 
כסאו  על  עלה  תשל“ב  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  ויז‘ניץ.  חסידות 
ובמשך כארבעים שנה הנהיג את העדה הגדולה של חסידי ויז‘ניץ. 
שליט“א.  הגר,  מנדל  מנחם  ורבי  ישראל  רבי  האדמו“רים  הם  בניו 
מסק־ והאדמו“ר  מסאטמר  האדמו“ר  מבעלז,  האדמו“ר  הם  וחתניו 

ווירא, שליט“א.
גלויה. מצב טוב. 

פתיחה: $400
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404. מכתב האדמו“ר רבי יצחק מאמשינוב

מכתב מעניין בחתימת יד קדשו של האדמו“ר רבי יצחק מאמשינוב, 
ניו יורק, [שנות התש“י בערך].

[לאחר  שני  בזיווג  אירוסיו  על  האדמו“ר  מספר  שלפנינו  במכתב 
שאיבד את אשתו וכל צאצאיו בשואה] ”אחר כל התלאות אשר עבר 
השתוקקותו  על  שידוך...“.  עשיתי  שב“ה  מודיע  אני  עתה,  עד  עלי 
ונזכה  תמיד  אותה  דורש  ה‘  אשר  ארץ  שהוא  ישראל  בארץ  ”לדור 

לשמוח יחד...“
האדמו“ר הקדוש רבי יצחק קאליש בן האדמו“ר רבי יוסף מאמשי־
דודו  עם  יחד  ולשנחאי,  ליפאן  לווילנא,  השואה  בשנות  נמלט  נוב, 
את  הקים  שם  לניו-יורק,  הגיע  ומשם  שלום,  שמעון  רבי  האדמו“ר 
בית מדרשו והיה מגדולי האדמו“רים לחסידי פולין בארצות הברית. 
דמות מרשימה ומיוחדת באהבת ישראל, כמורשת אבותיו הקדושים 

מוורקא. נפטר אדר תשנ“ג (1993) ומנוחתו כבוד בעיה“ק טבריה. 
19 ס“מ. נייר דק, כתוב במכונת כתיבה, עם תיקונים בכתי“ק וחתימת ידו. 

מצב טוב-בינוני, קמטים וכתמי חלודה.

פתיחה: $200

405. מכתב האדמו“ר רבי ישכר בער הלוי רוטנברג 

מוואידיסלב
לרבי  וואידיסלב,  ק“ק  אב“ד  רוטנברג  הלוי  בער  ישכר  רבי  מכתב 

יחזקאל בראך. ניו יורק, תשכ“ט [1969].
מכתב ”בשם ועד ההצלה“, בענייני תמיכה במוסדות.

האדמו“ר רבי ישכר בער הלוי רוטנברג מווידיסלאב (תרס“ו-תשמ“ז, 
משושלת  תרשישים,  לגזע  נצר  תפה-תפו),  עמ‘  ב‘,  לחסידות  אנצ‘ 
אפטא, בן אחר בן לרבי מאיר רוטנברג מאפטא בעל ”אור לשמים“. 
תלמיד רבי מאיר שפירא מלובלין. בשנות העשרים לחייו נבחר לרב 
בעיר ווידיסלאב שבפולין. בשנת תרצ“ט יצא ללונדון לבקר את חמיו 
ולא חזר לפולין בשל פרוץ המלחמה. מאנגליה עבר לארה“ב, בנה 
את בית מדרשו בברוקלין וכיהן כאדמו“ר מווידיסלאב. היה מקורב 

לאדמו“ר מסטמאר, ועמד בראש התאחדות הרבנים בארה“ב.
קרע  טוב.  מצב  הדף].  של  השני  בצד  וחתימתו  שורות  [מספר  ס“מ   21

מודבק, סימני תיוק.

פתיחה: $250

403. מכתב המלצה לישיבה מהאדמו“ר מבעלז שליט“א

מכתב המלצה עבור ישיבת ”אור שמח“ בירושלים, מהאדמו“ר רבי 
ישכר דוב רוקח מבעלזא שליט“א. ירושלים, תשל“ח (1978).

ולדרים  לארץ  שמאירה  שמח,  אור  הקדושה  בהישיבה  ”...לתמוך 
ומקרבת נדחי ישראל לאביהם שבשמים...“. 

נייר מסמכים רשמי, 24.5 ס“מ. כתוב במכונת כתיבה, שורה בכת“י-קדשו 
וחתימת יד-קדשו. מצב טוב-מאד.

פתיחה: $300

404. Letter by Rebbe Yitzchak of Amshinov

An interesting letter signed by Rebbe Yitchak of 

Amshinov, New York, [1950-s].

In this letter, the Rebbe tells of his engagement in 

a second marriage [after he lost his wife and all his 

children in the Holocaust] “after all the tribulations 

that have happened to me until now, I notify you that 

thank G-d, I have become engaged…”. He writes of his 

great longing to “live in Eretz Yisrael which is the land 

that Hashem seeks at all times and we should merit 

rejoicing together…”.

Rebbe Yitzchak Kalisch son of Rebbe Yosef of Amshinov, 

escaped to Vilna during the Holocaust years and there-

after to Japan and Shanghai, together with his uncle 

Rebbe Shimon Shalom. From there he reached New York 

where he established his beit midrash and was one of the 

leading rebbes of Polish Chassidim in the US. He was an 

outstanding impressive figure in his love for his fellow 

Jews as passed down to him by his holy ancestors from 

Warka. Died in Adar 1993 and buried in Tiberias.
19cm. Thin paper, typewritten, with his own handwritten 

corrections and signature. Good-fair condition, creases 

and foxing.

Opening Price: $200

403. Letter of Recommendation for Yeshiva 

by Rebbe of Belz

Letter of recommendation for “Ohr Sameyach” Yeshiva 

in Jerusalem, by the Rebbe Rabbi Yissachar Dov 

Rokeach of Belz. Jerusalem, (1978). 

“… to support the holy Ohr Sameyach Yeshiva, which 

illuminates… and brings distant Jews closer to their 

father in heaven…”. 
Official stationery, 24.5cm. Typewritten, line in his holy 

handwriting along with his signature. Very good condition. 

Opening Price: $300
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405. Letter by Rebbe Rabbi Yissachar Ber 

HaLevi Rotenberg of Vidislav 

Letter by Rabbi Yissachar Ber HaLevi Rotenberg Av Beit 

Din of Vidislav congregation, to Rabbi Yechezkel Brach. 

New York, [1969]. 

Letter “on behalf of Va’ad Ha’hatzala”, regarding sup-

port of institutions. 

The Rebbe Rabbi Yissachar Ber HaLevi Rotenberg of 

Vidislav (1906-1987, Encyclopedia of Hassidism II, p. 

485-486), descendant of the Apta dynasty, son after 

son to Rabbi Meir Rotenberg of Apta author of “Ohr 

LaShamayim”. Disciple of Rabbi Meir Shapiro of Lublin. 

During his twenties was appointed as rabbi of the town 

of Vidislav, Poland. In 1939 he departed to London to 

visit his father-in-law and did not return to Poland due 

to the outbreak of the war. From England he moved to 

the USA, established his Beit Midrash in Brooklyn and 

served as Rebbe of Vidislav. Was closely associated with 

the Rebbe of Satmar and headed the Associations of 

Rabbis in the USA. 
21cm. [several lines and his signature on reverse side of 

leaf]. Good condition. Glued tear, filing marks. 

Opening Price: $250

406. מכתב בדברי תורה מהאדמו“ר ממעליץ

משפחתו  קרוב  אל  ממעליץ,  הורוויץ  יצחק  רבי  מהאדמו“ר  מכתב 
תשכ“ד  ניו-יורק,  עיה“ק“.  בירושלים  ”מו“צ  הלברשטאם  משה  רבי 

.1964
המכתב בעניני רכישת ספרים ותשמישי קדושה בירושלים. המשך 
המכתב בדברי תורה בענינים שונים וברכת מזל טוב לרגל התמנות 
ימים  לאורך  נשיאותך  שיהיה   ...” לרבנות,  הלברשטאם  משה  רבי 

ושנים בבריאות ולשם ולתפארת אבוה“ק זי“ע“. 
האדמו“ר רבי יצחק הורוויץ (תר“ס-תשל“ח), בן האדמו“ר רבי נפתלי 
רופשיץ),  משושלת  נפתלי“  ”קדושת  בעל  (תר“ה-תרע“ו,  ממעליץ 
כיהן כשישים שנה ברבנות ובאדמורו“ת בוואהלין ובארצות הברית. 

מחבר הספרים ”ברכת יצחק“ ”כבוד שבת“ ועוד.
אגרת אויר, כ-17 שורות בכתי“ק וחתימתו, מצב טוב.

פתיחה: $200

406. Letter of Torah Thoughts by the 

Rebbe of Malitz

Letter by Rebbe Yitzchak Horowitz of Malitz, to his 

relative Rabbi Moshe Halberstam “Moreh Tzedek in 

Jerusalem”. New York, 1964.

The letter concerns purchase of books and holy objects 

in Jerusalem. The rest of the letter is about various Torah 

thoughts and a blessing of mazal tov on the appoint-

ment of Rabbi Moshe Halberstam to the rabbinate, “… 

your presiding should be for many days and years in 

good health and bringing glory to your holy fathers”. 

Rebbe Yitzchak Horowitz (1900-1978), son of Rebbe 

Naftali of Malitz (1845-1896, author of “Kedushat 

Naftali” descendant of the Rupshitz dynasty), served for 

sixty years as rabbi and rebbe in Vohlin and in the US. 

Authored “Birkat Avraham” and “Kevod HaShabbat” etc.
Aerogram, c.17 rows in his handwriting and with his sig-

nature, good condition.

Opening Price: $200

407. מכתב הצלה מרבני וורשא – עבור האדמו“ר מבענדין 

1938 –
מכתב הצלה, מאת ”ועד הרבנים לעדת וורשא“, אל רבי יצחק אייזיק 

הלוי הרצוג. וורשא, תרצ“ט 1938.
ישראל,  בארץ  הראשי  כרב  אז  שכיהן  הרצוג,  הרב  אל  נרגשת  פניה 
מבענדין,  רוטנברג  יחזקאל  משה  רבי  האדמו“ר  להצלת  לפעול 
לסכנת  הנוגע  ”...ענין  שבגרמניה.  דכאו  הריכוז  במחנה  שנכלא 
אי  ראטענבערג...  יחזקאל  משה  הר‘  היחס  רם  הרה“צ  של  נפשות 
אפשר להביא לידי ביטוי העינוים והנגישות שסובל איש הגון ומצוין 

הלז מיום שהוטל בצינוק בדאכוי...“.
דוד  שלמה  רבי  וורשא:  גאוני  חתימות  עם  כתיבה,  במכונת  מודפס 
כהנא, רבי חיים יהושע גוטשכטר [?], רבי יעקב זילברשטיין [?], רבי 

שמשון שטוקהמר [נספה בשואה].
האדמו“ר רבי משה יחזקאל שרגא זונדל הלוי רוטנברג מבנדין (אנצ‘ 
לחסידות ג‘, עמ‘ שנ-שנא), משושלת אפטא, בן האדמו“ר רבי יצחק 
מנחם רוטנברג מבנדין (נפטר תרצ“ט, ראה אודותיו: אנצ‘ לחסידות 
סביבו  מדרש,  בית  הקים  שם  עבר לברלין  אביו  בחיי  תלא).  עמ‘  ב‘, 
גורש  הנאצי  השלטון  בעלית  בברלין.  שגרו  פולין  חסידי  התאספו 
מגרמניה ועבר לוינה, לאחר מכן נתפס ונכלא בדכאו. נספה בשואה.

נייר מכתבים רשמי. 29 ס“מ. מצב טוב. סימני קיפול, נקבי תיוק.

פתיחה: $200

407. Rescue Letter by Rabbis of Warsaw – 

For Rebbe of Bendin – 1938 

Rescue letter, by “Committee of Rabbis of Warsaw 

Congregation”, to Rabbi Yitzchak Eizik HaLevi Herzog. 

Warsaw, 1938. 

Petition to Rabbi Herzog, who served at the time as Chief 

Rabbi of Eretz Israel, to do everything in his power for 

the rescue of Rebbe Rabbi Moshe Yechezkel Rotenberg 

of Bendin, who was imprisoned in Dachau concentra-

tion camp in Germany. “A matter which is life threat-

ening to Rabbi Moshe Yechezkel Rotenberg… the 

torture and suffering which he is enduring since he 

was confined in Dachau is indescribable…”. 

Typewritten, with signatures of geniuses of Warsaw: 

Rabbi Shlomo David Kahana, Rabbi Chaim Yehoshua 

Gutschachter [?], Rabbi Ya’akov Zilberstein [?], Rabbi 

Shimshon Stockhammer [perished in the Holocaust]. 

The Rebbe Rabbi Moshe Yechezkel Shraga Zundel 

HaLevi Rotenberg of Bendin (Encyclopedia of 

Hassidism III, p. 350-351), from dynasty of Apta, son 

of Rebbe Rabbi Yitzchak Menachem Rotenberg of 407
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408. אוסף מכתבי אדמו“רים

צבי  לרבי  מבאניע-נדבורנה,  לייפער  אהרן  רבי  האדמו“ר  מכתב   •
ווייס. צפת, תש“כ. • מכתב הגאון רבי חיים מאיר יחיאל משה רובין 
אב“ד קדושת יו“ט (”מגזע רופשיץ וסיגעט“), לרבי משה הלברשטאם. 
רבין  שרגא  יחזקאל  שלום  רבי  האדמו“ר  מכתב   • תשל“ג.  יורק,  ניו 

הלברשטאם מציעשינוב, לרבי משה הלברשטאם. ניו יורק, תשל“ג.
3 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

408. Collection of Letters by Rebbes 

• Letter by Rebbe Rabbi Aharon Leifer of Bania-

Nadvorna, to Rabbi Tzvi Weiss. Safed, 1960. • Letter 

by the Ga’on Rabbi Chaim Meir Yechiel Moshe Rubin 

Av Beit Din of Kedushat Yom Tov (from dynasty of 

Rufshitz and Siget), to Rabbi Moshe Halberstam. New 

York, 1973. • Letter by Rebbe Rabbi Shalom Yechezkel 

Shraga Rabin Halberstam of Cieszanów, to Rabbi 

Moshe Halberstam. New York, 1973. 
3 letters. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

Bendin (passed away in 1939, for additional informa-

tion related to him see: Encyclopedia of Hassidism II, p. 

431). During the lifetime of his father moved to Berlin 

where he established a Beit Midrash to which Hassidim 

of Poland residing in Berlin, congregated. Upon the rise 

of the Nazi regime he was expelled from Germany and 

moved to Vienna, after which he was apprehended and 

imprisoned in Dachau. Perished in the Holocaust. 
Official stationery. 29cm. Good condition. Folding marks, 

filing holes. 

Opening Price: $200

410. אוסף מכתבי רבנים ואדמו“רים

אוסף מכתבים: מכתב מהאדמו“ר רבי צבי הירש רוזנבוים האדמו“ר 
מקרעטשיניף-קרית עטה; מהאדמו“ר רבי דוב רוזנבוים מנדבורנה-
חדרה; מהאדמו“ר רבי אריה ליבש הלברשטם מזמיגראד; מהאדמו“ר 
רבי מאיר הלברשטאם; מכתב בחתימת הבד“צ של העדה החרדית 
דוד  ורבי  עפשטיין  פנחס  רבי  רייזמן,  יצחק  ישראל  רבי  בחתימות 

יונגרייז. ועוד.
8 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

409. שבעה מכתבי רבנים ואדמו“רים

ענגלהארד  יששכר  אברהם  רבי  מהם:  אדמו“רים,  מכתבי  אוסף 
האדמו“ר מראדזין-סוסנובצה; רבי יצחק אייזיק רוזנבוים האדמו“ר 
יוחנן  רבי  מסוכוטשוב;  האדמו“ר  בורשטיין,  חנוך  רבי  מזוטשקא; 
שליט“א  ראטה  חיים  אברהם  רבי  ערלוי;  אב“ד  שליט“א  סופר 
רוזנ־ בער  ישכר  יעקב  רבי  אמונים;  שומרי  האדמו“ר מבערגסאס - 

בוים שליט“א האדמו“ר מנדבורנה; ועוד.
7 פריטים, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טובים.

פתיחה: $500

409. Seven Letters of Rabbis and Rebbes

Collection of Letters by Rebbes, including: Rabbi 

Avraham Yissaschar Englard – Rebbe of Radzin-

Sosnovtza; Rabbi Aryeh Yitzchak Eizik Rosenbaum – 

Rebbe of Zutshka; Rabbi Chanoch Bornstein – Rebbe of 

Sochotshov; Rabbi Yochanan Sofer Av Beit Din of Erlau; 

Rabbi Avraham Chaim Rata of Bergsas – Shomrei 

Emunim; Rabbi Ya’akov Yissachar Ber Rosenbaum – 

Rebbe of Nadvorna; and more. 
7 items, various sizes and conditions; majority in good 

condition. 

Opening Price: $500

408

409

410
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410. Collection of Letters of Rabbis and 

Rebbes 

Collection of letters: Letter by Rebbe Rabbi Tzvi Hirsch 

Rosenbaum, Rebbe of Kretshnif-Kiryat Ata; Rebbe 

Rabbi Dov Rosenbaum of Nadvorna-Chadera; Rebbe 

Rabbi Aryeh Leibish Halberstam of Zmigród; Rebbe 

Rabbi Meir Halberstam; letter stamped by the Badatz 

Eida HaCharedit signed by Rabbi Yisrael Yitzchak 

Reisman, Rabbi Pinchas Epstein and Rabbi David 

Jungreis. Additional letters. 
8 letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $350

411. שו“ת מעיל צדקה – חותמת האדמו“ר משטעפנשט רבי 

אברהם מתתיהו פרידמאן  
רבים  בעלות  רישומי   .1835 תקצ“ה  סדילקוב,  צדקה,  מעיל  שו“ת 
חותמת  בשער  משדה-לבן.  בעריש  רבי  של  הקלויז  של  בכת“י, 
 A. M. פרידמאן  מתתי‘  ”אברהם  רבי  של  אריה,  תמונת  עם 
התר“כ  משנות  אחרות  לחותמות  דומה  [החותמת   .“FERIDMAN

נחום  רבי  ובאיאן:  מסאדיגורא  האדמו“רים  בני-דודיו  של  בערך, 
דובער, רבי יצחק מבאיאן ואחיו רבי שלמה מסדיגורה]. 

האדמו“ר הקדוש משטעפנשט, רבי אברהם מתתיהו פרידמן (תר“ח-
תרצ“ג, אנצ‘ לחסידות א, קלא-קלב), צדיק ופועל ישועות מפורסם. 
מרוז‘ין.  ישראל  רבי  של  בנו  משטעפנשט –  נחום  רבי  האדמו“ר  בן 
בגיל עשרים ואחת מילא את מקום אביו, הפך את שטעפנשט למרכז 
חסידות רב השפעה. שימש באדמו“רות במשך שבעים שנה. קברו 
יצחק“  ”נחלת  העלמין  בבית  רוז‘ין  אדמו“רי  לחלקת  לארץ,  הועלה 

ונודע עד היום כמקום ישועות בו באים רבים להתפלל.
[1], סט דף. 21.5 ס“מ. נייר כחלחל, מצב בינוני, כתמים, פגיעות בלאי ועש 

(בעיקר בדפים ראשונים ואחרונים). לא כרוך.

פתיחה: $300

411. Me’il Tzedaka Responsa – Stamp of 

the Rebbe of Stefáneşti Rabbi Avraham 

Matityahu Friedman

Me’il Tzedaka responsa, Sudilkov, 1835. Many hand-

written owner’s inscriptions, of the kloiz of Rabbi Berish 

of Sde-Lavan. On title page stamp with the drawing of 

a lion, of Rabbi “Avraham Matityahu Freidman A. M. 

FERIDMAN”. [The stamp is similar to other stamps 

from the 1860-s, of his cousins, rebbes of Sadigura and 

Boyan: Rabbi Nachum Duber, Rabbi Yitzchak of Boyan 

and his brother Rabbi Shlomo of Sadigura].

The holy rebbe of Stefáneşti, Rabbi Avraham Matityahu 

Friedman (1848-1933, Encyclopedia L’Chassidut 

Volume 1, 131-132), a renowned tzadik son of Rebbe 

Nachum of Stefáneşti – son of Rabbi Israel of Ruzhin. 

At the age of twenty one, he succeeded his father and 

turned Stefáneşti into a most influential Chassidic 

center. Served as Rebbe for seventy years. His grave 

was moved to Israel, to the Ruzhin Rebbes’ section in 

“Nachlat Yitzchak” cemetery and is known until today 

as a venue of salvation where many come to pray.
[1], 69 leaves. 21.5cm. Bluish paper, fair condition, stains, 

wear and moth damage (primarily to first and last leaves). 

Unbound.

Opening Price: $300

412. שו“ת מהר“ם אלשיך – חתימות רבי משה חלפן (חותן 

ה“חידושי הרי“מ“ ורבי מנדלי מקוצק)
תקכ“ו-תק“ל?  [ברלין,  (סלאנעק)  אלשיך,  משה  רבי  שו“ת  ספר 

.[1766-1770
”משה  בכתב-ידו  וחתימות  חלפין“  ”משה  רבי  של  רבות  חותמות 

ליפשיץ“. חתימות וחותמות נוספות.
רבי משה חלפן-ליפשיץ (נפטר חשון תקצ“א 1830), ממנהיגי ונגידי 
קהלת ווארשא, חותנם של האדמו“ר הראשון מגור רבי יצחק מאיר 
אלטר בעל ”חידושי הרי“מ“ ושל האדמו“ר רבי מנחם מנדל מקוצק. 
[בספר ”שיח שרפי קודש“ מביא מספר סיפורים על קדושתו הרבה 
של רבי משה]. היה מתלמידי המגיד מקוזניץ והחוזה מלובלין, שהיו 

מעורבים גם בשידוך עם חתנו בעל חידושי הרי“מ. 
מקצו־ בעבודה  ששוקמו  בלאי  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף, 34.5  סא 

עית. כריכת חצי-עור חדשה.

זיוף מקום הדפוס! וואריאנט של מהדורת ברלין, תקכ“ו 1766.

פתיחה: $300

412. Maharam Alshich Responsa – 

Signature of Rabbi Moshe Chalfan 

(Father-in-law of “Chidushei HaRim” and 

Rebbe Mendeli of Kotzk)

Book of responsa by Rabbi Moshe Alshich, (Slanic) 

[Berlin, 1766-1770?]. 

Many stamps of Rabbi “Moshe Chalfin” and handwrit-

ten signatures “Moshe Lifshitz”. Additional signatures 

and stamps. 

Rabbi Moshe Chalfan Lifshitz (died Cheshvan 1830), a 

leader and influential person in the Warsaw communi-

ty, father in law of the first Rebbe of Gur, Rabbi Yitzchak 

Meir Alter, author of “Chidushei HaRim” and of Rebbe 

Menachem Mendel of Kotzk. [The book “Siach Sarfei 

Kodesh” brings many stories about Rabbi Moshe’s great 

holiness]. He was a disciple of the Maggid of Kozhnitz 

and the Chozeh of Lublin who were involved in the 

match with his son in law author of Chidushei HaRim. 
61 leaves, 34.5cm. Good-fair condition, wear damage pro-

fessionally restored. New half leather binding. 

Forged place of printing! Variant of Berlin edition, 

1766.

Opening Price: $300

411

412
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413. מדרש רבה – הטופס של האדמו“ר רבי ישעיה‘לה קרסטירר

ראשון [בראשית- חלק  נוספים.  ופירושים  תואר,  יפה  כהונה,  מתנות  רש“י,  פירוש  עם  רבה  מדרש  ספר 
שמות]. ווילנא, תרס“ט [1909]. הטופס של האדמו“ר רבי ישעיה‘לה קרסטירר ושל חתן בנו האדמו“ר 

רבי מאיר יוסף רובין מקרסטיר. 
הטבעה עתיקה על חזית הכריכה ”הק‘ ישעי‘ שטיינער“. בדף שלפני השער רישום כת“י: ”שייך להרה“צ 

ר‘ מאיר יוסף רובין קרעסטיר“.
ישעיה‘לה  ר‘  המכונה  תצו-תצח),  עמ‘  ב‘,  לחסידות  אנצ‘  (תרי“ב-תרפ“ה,  שטיינר  ישעיה  רבי  האדמו“ר 
מגדולי  ישועות,  ופועל  עליון  קדוש  כאדמו“ר),  כיהן  בה  בהונגריה  קרסטיר  העיר  שם  (על  קרסטירר 
צדיקי דורו. דמות נערצת בקרב יהודי הונגריה שנהרו אליו באלפיהם כדי להתברך מפיו ולהיוושע. נודע 
במופתים ונפלאות שפעל לטובת הפונים אליו, כדוגמת הסיפור על עכברים מזיקים שיצאו באופן פלאי 

מאסמי תבואה של יהודים בעקבות ברכתו.
האדמו“ר רבי מאיר יוסף רובין (אנצ‘ לחסידות ג‘, עמ‘ סז-סח), משושלת רופשיץ, חתנו של רבי אברהם 
שטיינר בן רבי ישעיה מקרסטירר. נתמנה לאדמו“ר בקרסטיר, על מקום חותנו שנפטר כשנתיים לאחר 

פטירת אביו. נודע אף הוא כצדיק פועל ישועות. נספה באושוויץ בשנת תש“ד.
[8], ו-רז; ב-פב; יא דף. 38 ס“מ. מצב כללי טוב, כתמים ומעט בלאי. קרעים ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $2000

413. Midrash Rabbah – Copy of Rebbe Rabbi Yeshaya of Kerestir

Midrash Rabbah with commentary of Rashi, Matnot Kehunah, Yefeh To’ar and addi-

tional commentaries. First section [Bereshit-Shmot]. Vilnius, [1909]. Copy belonging 

to Rebbe Rabbi Yeshaya of Kerestir and son-in-law of his son Rebbe Rabbi Meir 

Yosef Rubin of Kerestir. 

Ancient imprint upon front of binding “Yeshaya Steiner”. On leaf preceding title 

page handwritten notation: “Belongs to the righteous Rabbi Meir Yosef Rubin of 

Kerestir”.

Rebbe Rabbi Yeshaya Steiner (1852-1925, Encyclopedia of Hassidism II, pp. 496-498), 

known as Rabbi Yeshayala of Kerestir (named after town Kerestir in Hungary where he 

served as Rebbe), holy miracle worker, among righteous individuals of his generation. 

Personality admired by Jews of Hungary who flowed to him by the thousands in order 

to be blessed and granted a salvation. Was known for miracles which he performed; for 

example, story of harmful mice which miraculously disappeared from granaries of Jews 

after being blessed by him. 

Rebbe Rabbi Meir Yosef Rubin (Encyclopedia of Hassidism III, pp. 67-68), from 

dynasty of Ropshitz, son-in-law of Rabbi Avraham Steiner son of Rabbi Yeshaya of 

Kerestir. Appointed as Rebbe in Kerestir, succeeding his father-in-law who passed 

away approximately two years after the demise of his father. He too was known as a 

righteous miracle worker. Perished in Auschwitz in 1944. 
[8], 6-207; 2-82; 11 leaves. 38cm. General condition good, stains and some wear. Tears and 

damage to binding.

Opening Price: $2000 413
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414. תמכין דאורייתא, וויזניץ, 1912 – חותמות האדמו“ר 

רבי מנחם מנדיל מווישיווא
ולומ־ תורה  לימוד  מעלות  גודל  יבואר  ”בו  דאורייתא,  תמכין  ספר 
דיה“. מאת רבי מרדכי חיים הלוי הערצבערג ”שהייתי ר“מ מהישיבה 
וויזניטץ,  ישראל“.  בית  בוויזניצא,  הישיבה  ר“מ  וכעת  בברעזאן 

תרע“ב (1912).
דק“ק  אב“ד  מוויזניצא  האגער  מענדיל  ”מנחם  האדמו“ר  חותמות 
(תרמ“ה- מווישווא  האדמו“ר  הגר  מנדל  מנחם  רבי  אויבערווישא“. 
ישראל“  ה“אהבת  של  בנו  צה-צו),  עמ‘  ג,  לחסידות,  אנצי‘  תש“א, 
תרפ“א  משנת  וויזניץ.  העיר  כאב“ד  כיהן  תרס“ח  משנת  מוויזניץ. 
מראשי ”אגודת  ישראל“.  ישיבת ”בית  את  הקים  בה  ווישווא,  אב“ד 

ישראל“ וחבר ”מועצת גדולי התורה“.
[4], ח, סח עמ‘.

פתיחה: $200

414. Tamchin De’Oreita, Vizhnitz, 1912 – 

Stamps of Rebbe Rabbi Menachem Mendel 

of Vishova

Sefer Tamchin De’Oreita “explaining the great virtue of 

the study of Torah and those fortunate to learn it”. By 

Rabbi Mordechai Chaim HaLevi Hertzberg formerly of 

Brezen Yeshiva and presently Rosh Mativta of Yeshiva 

in Viznitza, Beit Yisrael”. Vizhnitz, (1912).

Stamps of Rebbe “Menachem Mender Hager of Viznitza 

Av Beit Din of Obervisa”. Rabbi Rabbi Menachem Mendel 

Hager, Rebbe of Vishova (1885-1941, Encyclopedia of 

Hassidism, III, pp. 95-96), son of the “Ahavat Yisrael” of 

Vizhnitz. From 1908 served as Rabbi of Vizhnitz. From 

1921 was Av Beit Din of Vishova, where he established 

the “Beit Yisrael” Yeshiva. Among leaders of “Aggudat 

Yisrael” and member of Council of Torah Sages.
[4], 8, 68 pages. 

Opening Price: $200

415. Sefer Chazot Kashot – Signature 

of Rebbe Rabbi Aharon Rata Author of 

“Shomrei Emunim” 

Sefer Chazot Kashot, “explanation of over one hundred 

questions which Rabbeinu HaKadosh… [Rabbi] Akiva 

Eiger commented on the Shas”, by Rabbi Yissachar Dov 

Haltrecht Av Beit Din of Lubraniec. Warsaw, 1876. 

Signature and stamp: “Aharon Rata” – Apparently sig-

nature of the holy Rebbe Rabbi Aharon (Rabbi Aharale) 

Roth Rata (1894-1947, Encyclopedia of Hassidism I, 175-

178), devoted worshiper of G-D from youth, established 

study groups for worship of the Creator in Hungary and 

Jerusalem and named them “Shomrei Emunim”. His 

holy study group in Jerusalem continues until today 

in the Hassidic courts of “Toldot Aharon”, “Shomrei 

Emunim” and “Toldot Avraham Yitzchak”. His books 

were published in many editions: “Taharat HaKodesh”, 

“Shulchan HaTahor”, “Shomer Emunim”, “Mevakesh 

Emunah” and more. 
173 pages. 27cm. Good-fair condition. Stains and tears. 

Detached leaves and binding. 

Opening Price: $800

415. ספר חזות קשות – חתימת האדמו“ר רבי אהרן ראטה 

בעל ”שומרי אמונים“
הש“ס  על  שהעיר  קושיות  מאלף  יותר  ”ליישב  קשות,  חזות  ספר 
רבינו הקדוש... [רבי] עקיבא איגר“, מאת רבי ישכר דוב האלטרכט 

אב“ד לובראנץ. ווארשא, תרל“ו 1876. 
האדמו“ר  חתימת  כנראה   – ראטה“  אהרן  ”הק‘  וחותמת:  חתימה 
הקדוש רבי אהרן (ר‘ אהר‘לע) רוט ראטה (תרנ“ד-תש“ז, אנצי‘ לח־
סידות א‘, קעה-קעח), עובד ה‘ מנעוריו במסירות נפש, ייסד חבורות 
אמונים“.  ”שומרי  שמן  וקרא  ובירושלים  בהונגריה  ה‘  לעבודת 
חבורתו הקדושה בירושלים ממשיכה עד ימינו את דרכו, בחסידויות 
ספריו  יצחק“.  אברהם  ו“תולדות  אמונים“  אהרן“, ”שומרי  ”תולדות 
הטהור“,  ”שולחן  הקודש“,  ”טהרת  רבות:  במהדורות  יצאו  הרבים 

”שומר אמונים“, ”מבקש אמונה“ ועוד.
173 עמ‘. 27 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים. דפים וכריכה מנותקים.

פתיחה: $800
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416. ישמח משה – העותק של הרב ויינברגר רבה של 

מרגרטן
ליב  משה  רבי  האדמו“ר  מאת  א-ב,  חלקים  משה,  ישמח  ספר 
תרס“ו-תרס“ח  מאראמאראש-סיגעט,  אוהעל.  אב“ד  טיטלבוים 

.(1906-1908)
חותמות של רבי ”שמואל זלמן וויינבערגער ב“המהריא“ץ אב“ד דק“ק 
אבדק“ק  וויינבערגער  פינחס  ”יהושע  רבי  ובנו  והגליל“  מארגיעטא 
סעפלאק והגליל יע“א“. רישומים וחתימות בעברית ובלועזית, בראש 
מאור  הגאוה“ק  מהרב  הלזה  הקדוש  ”הספר  בכת“י:  רישום  השער 

הגולה מרן משה ט“ב ז“ל, שייך לאאמו“ר הגה“ק שליט“א“.
של  הצעיר  בנו  (תרכ“ג-תרצ“ב)  וינברגר  זלמן  שמואל  רבי  הגאון 
הגאון מהריא“ץ (רבי יהושע אהרן צבי, תקע“ה-תרנ“ב, החת“ס ות־
למידיו, עמ‘ קעז-קעט), לאחר פטירת אביו עלה על מקומו ברבנות 

העיר מרגרטן, והיה מגדולי הרבנים במדינתו.. 
שדרה  עם  מקורית  כריכה  טוב,  מצב  ס“מ.  כ-25  דף.  קד   ,[2] דף;  צו   ,[2]

חדשה.

פתיחה: $250

417. תלמוד ירושלמי סדר זרעים – חותמות האדמו“ר רבי 

חיים הלברשטאם מסאטמר והגאב“ד רמ“א פריינד
פיעטרקוב,  הרידב“ז.  פירושי  עם  זרעים,  סדר  ירושלמי,  תלמוד 

תרנ“ט 1899.
ראצפערטא“ וחותמות  האלברשטאם  רבי ”חיים  חותמות האדמו“ר 
העדה  וגאב“ד  בסאטמר“  דומ“צ  פריינד  אריה  ”משה  רבי  הגאון 

החרדית בירושלים.
של  הבכור  בנו  (תרמ“ה-תש“ב),  הלברשטאם  חיים  רבי  האדמו“ר 
מצאנז).  חיים“  ה“דברי  מראצפרט (בן  אליעזר  שלום  רבי  האדמו“ר 
כארבעים שנה ישב ר‘ חיים האלברשטאם בעיר סאטמאר בה שימש 
אבי-אמו  סבו  על  מאד  חביב  היה  משלו.  מדרש  בית  לו  והיה  כדיין 
מהת־ כנראה  מהורונסטיפול,  טברסקי  דוב  מרדכי  רבי  האדמו“ר 
בהלוויתו  תרפ“ח).  (סאטמאר  החכמה“  ”עמק  בשו“ת  אליו  שובות 

השתתף אביו האדמו“ר הישיש בן השמונים שהספידו הספד מר.
נייר  ס“מ.   34.5 דף.  יג  כ;  כח;  לג;  כו;   ;[1] נט,  לא;  מד;  לד;  לז;  פד;   ,[2]
עובש  סימני  ואחרונים,  ראשונים  בדפים  וקרעים  בלאי  בינוני,  מצב  דק, 

צבעוני. מעט הגהות בכתב-יד. כריכה מקורית בלויה.

ללא  הראשונה,  המהדורה  של  סטריאוטיפית  מהדורה  שזו  כנראה 
שערים פנימיים.

פתיחה: $200

416. Yismach Moshe – Copy of Rabbi 

Weinberger Rabbi of Margareten

Yismach Moshe, Volumes 1-2, by Rebbe Moshe Leib 

Teitelbaum Rabbi of Ighiul. Maramaros-Sighet, 

1906-1908.

Stamps of Rabbi “Shmuel Zalman Weinberger son 

of the Mahariatz Rabbi of Margareten and its sur-

roundings” and his son Rabbi “Yehoshua Pinchas 

Weinberger Rabbi of Szeplak and its surroundings”. 

Inscriptions and signatures in Hebrew and foreign 

language, at top of title page handwritten inscription: 

“This holy book by Rabbi Moshe belongs to my father 

the Holy Gaon”.

Rabbi Shmuel Zalman Weinberger (1863-1932) young-

est son of the Mahariatz (Rabbi Yehoshua Aharon Zvi, 

1815-1892, HaChatam Sofer V’Talmidav, pages 177-179) 

succeeded his father as rabbi of Margareten and was one 

of the foremost rabbis in his country.
[2], 96 leaves; [2], 104 leaves. C. 25cm. Good condition, 

original binding with new spine.

Opening Price: $250

417. Yerushalmi Talmud Seder Zera’im – 

Stamps of Rebbe Chaim Halberstam of 

Satmar and Ga’avad Rabbi Moshe Aryeh 

Freund

Talmud Yerushalmi, Seder Zera’im, with Ridvaz com-

mentary. Pietrikov, 1899.

Stamps of Rebbe “Chaim Halberstam Ratzfert” and 

stamps of Rabbi “Moshe Aryeh Freund Rabbi in 

Satmar” and Ga’avad of the Eidah Chareidit in Jerusalem.

Rebbe Chaim Halberstam (1885-1942), oldest son of 

Rabbi Shalom Eliezer of Ratzfert (son of the “Divrei 

Chaim” of Sanz) lived in the city of Satmar for 40 years 

where he served as dayan and had his own beit mi-

drash. His maternal grandfather, Rabbi Mordechai Dov 

Twersky of Horonstipol loved him dearly, as apparent 

from his responses in the “Emek HaChochma” responsa 

(Satmar 1928). His father, the 80-year-old rebbe partici-

pated in his funeral and eulogized him with much grief. 
[2], 84; 37; 34; 44; 31; 59, [1]; 26; 33; 28; 20; 13 leaves. 

34.5cm. Thin paper, fair condition, wear and tear to first 

and last leaves, colored mildew marks. Few handwritten 

glosses. Original worn binding.

Apparently, this is a stereotype edition of the first edi-

tion, without inner title pages.

Opening Price: $200

418. סידור ותהילים של הגאב“ד רמ“א פריינד

• סידור תפלה ישרה וכתר נהורא. ”תשורה ומזכרת מטעם מוסדות 
סאטמר בבני ברק“. ירושלים, תשל“ה? [1975?]. רישום נתינת מתנה 
עם  תהילים,  ספר   • פריינד.  אריה  משה  רבי  וחותמות  [להגאב“ד] 
פירוש תהלות יואל מהאדמו“ר מהרי“י ט“ב שליט“א. ניו-יורק, תשל“ד 

(1974). רישום שמות לתפילה וחותמות רבי משה אריה פריינד.
(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 

417

418



חסידות: מכתבים וכתבי יד | 223 

418. Siddur and Tehillim by Ga’avad Rabbi 

Moshe Aryeh Freund

• Siddur Tefilla Yeshara V’Keter Nehora. “A gift and 

souvenir on behalf of the Satmar institutions of Bnei 

Brak”. Jerusalem, 1975?. Inscription of giving the gift 

[to the Ga’avad] and stamps of Rabbi Moshe Aryeh 

Freund. • Tehillim, with commentary Tehilot Yoel by 

the Rebbe Yoel Teitelbaum. NY, 1974. Inscription of 

names for whom to pray and stamps of Rabbi Moshe 

Aryeh Freund.

Rabbi Moshe Aryeh Freund (1904-1996), son of Rabbi 

Yisrael Rabbi of Bonyhád (died 1940) and grandson of 

Rebbe Avraham Yehoshua Freund of Năsăud (1855-

1932), son of Rabbi Moshe Aryeh Freund Head of Sighet 

community during the time of the “Yitav Lev” and the 

“Kedushat Yom Tov”. A loyal disciple of the Satmar Rebbe 

Rabbi Yoel Teitelbuam; served as rabbinical authority in 

Satmar, Rabbi of Năsăud from 1938. After the Holocaust, 

he immigrated to Jerusalem and served as Rosh Yeshiva 

of Satmar and rabbinical authority. Rabbi of the Eidah 

Chareidit. After the” Minchat Yitzchak” died was ap-

pointed Ga’avad (Chief Rabbi) of the Eidah Chareidit. 

Was known as a tzadik and miracle worker and many 

people in need of salvation came to him for blessings. The 

Rama [Rabbi Moshe Aryeh] Talmud Torah and Yeshiva 

in Jerusalem and Beit Shemesh are named after him. 
2 books, varied size, good to fair condition, many use 

marks in siddur. Tehillim newly bound. 

Opening Price: $750

419. אוסף ספרים מספריית 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). 
ורישומים וחתימות שונות ממנו ומבני משפחתו, מתלמידיו [ומבע־

לים קודמים].
תרל“ז  מווילעדניק. [קניגסברג,  דוב  ישראל  רבי  ישראל,  שארית   •
ווארשא  ושמש,  מאור   • נוספים.  ודפים  שער  חסר  עותק   .[1877

419. Book Collection from the Library of 

Ga’avad Rabbi Moshe Aryeh Freund 

Collection of books, halacha and Chassidism from the 

library of the Ga’avad of Jerusalem and Head of Satmar 

Yeshiva, Rabbi Moshe Aryeh Freund (1904-1996). Most of 

the books have stamps from various times of Rabbi Moshe 

Aryeh Freund’s life and various inscriptions and signatures 

by him, his family and disciples [and former owners].

For complete list, see Hebrew description. 
8 books. Varied size, fair condition. Most are newly bound 

in handsome bindings.

Opening Price: $500

שמו נקראו תלמוד-תורה וישיבת רמ“א בירושלים ובית-שמש.
בסידור.  רב  שימוש  סימני  בינוני,  עד  טוב  מצב  משתנה,  גודל  ספרים,   2

התהילים כרוך מחדש.

פתיחה: $750

רבי  מכתבי  הקדש.  ואגרת  אמרים  לקוטי   • דפוס].  שנת  [ללא 
מנחם מנדל מוויטבסק. למברג, תרע“א (1911) עותק חסר בתחילת 
חלק א‘ ובסוף חלק ב‘. • ספר החסידים. ווארשא, תרל“ד 1873. • 
שו“ת הרמ“א. ווארשא, [תרמ“ג] 1883. חתימת ידו ”הק‘ משה אריה 
או“ח  א-ב,  חלקים  יעלה.  יהודה  מהרי“א [אסאד]  שו“ת   • פריינד“. 
ספרי   • א‘.  חלק  בראש  דפים   2 חסר   .1873 תרל“ג  למברג,  ויו“ד. 
[ללא  ווארשא,  עולם.  שם  חסד,  אהבת  הלשון,  שמירת  חיים,  חפץ 
מה“חוזה  אמת,  דברי  זכרון,  זאת  זאת,  זכרון  ספרי   • דפוס].  שנת 

מלובלין“. מונקאטש, תש“ב (1942).
8 ספרים גודל משתנה, מצב בינוני. רובם כרוכים מחדש בכריכות נאות.

פתיחה: $500

419
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420. אוסף ספרים עם חתימות רבנים

ת“ר  [לבוב,  הגדול.  אליעזר  רבי  וצוואת  הדברות  עשרת  מדרש   •
בערך 1840]. חתימת ”הק‘ יום טוב בהרב הגאון מ“ה יוסף נ“י אב“ד 
דק“ק יאסי“. רבי יום טוב ליפא לנדא אב“ד גאלאץ, בנו של רבי יוסף 
לנדא בעל ”ברכת יוסף“ (תקנ“א-תרי“ד, תלמידם של רבי לוי יצחק 
מאפטא,  והרב  ממזיבוז  ברוך  רבי  מרוזין,  ישראל  רבי  מברדיטשוב, 

שהיה אב“ד יאסי משנת תקצ“ד).
• שער ו-4 דפים ראשונים מסידור ”תיקון שבת“, מרבי משה מזא־
לושין, ווארשא, תקפ“ז 1827. מהדורה ראשונה. חתימות ורישומים 
של ”הק‘ אשר לעמיל חונה פה ק“ק גאלין יע“א“ ובנו רבי ”אברהם 
ב“ר אשר“ - הגאון המקובל רבי אשר לעמיל לעווי אב“ד גאלין ודיין 
בנו  משאדיק.  נחום  רבי  של  הבכור  אחיו  תרי“א)  (נפטר  בירושלים 

רבי אברהם וויספיש נפטר בשנת תרמ“ו. ראה חומר מצורף
 .1870 תר“ל  ירושלים,  ומשה.  אהרן  תולדות  דבורה,  תומר  ספר   •
הספר  בשער   ,[163-164 מס‘  הלוי  ש‘  ראה  [וחסר?,  פגום  עותק 
”עקיבא  רבי  הנודע  הגאון  של  וחותמת  חתימה  דבורה“,  ”תומר 
עלה   ,[16803 הרבנים  אוצר  תרפ“ב,  [תקצ“ה-  שלעזינגער“  יוסף 
מהונגריה לירושלים בשנת תר“ל, שנת הדפסת הספר ובחותמו פה 

מופיעה תמונת הכותל המערבי. 
• נביאים אחרונים, ספר יחזקאל. לבוב, [תרי“ח] 1858. חתימות רבי 
רבי  גאטליב“.  יוסף  ”חיים  רבי  ונכדו  מסטראפקוב“  הרב  בן  ”מנשה 
יוסף  חיים  רבי  אביו  תרנ“ו.  בשנת  בירושלים  נפטר  גוטליב  מנשה 
גוטליב (תק“ן-תרכ“ז), אב“ד סטרופקוב בעל ”טיב גיטין“, מתלמידי 
ה“חתם סופר“, ומתלמידי רבי מנדלי מרימנוב ורבי אייזיק מקאלוב. 
• ספר פרשת דרכים, זולקווה, [תקל“ב 1772]. מצב גרוע, פגעי-עש 
קשים וחסר 14 דף בסופו. רישום הקדשה עצמית בכת“י: ”מהגאון 
מחוסט  ירושלמי“  נפתלי  ”פנחס  רבי  של  חתימות  זצ“ל“.  מאוהעל 
יקותיאל“  ”אברהם  רבי  ובנו  טובה“]  ”נפש  בעל  [תקפ“ח-תרמ“ה, 
ראב“ד  דייטש  סג“ל  יהודה  חיים  רבי  של  ירושלמי-שווארץ [חותנו 
רעטיאג“  אב“ד  פאנעט  בצלאל  רבי ”חיים  של  חותמות  מאקאווא]. 
דעעש].  אדמו“רי  ממשפחת   ,6264 הרבנים  אוצר  [תרל“ה-תרע“ה, 

ראה חומר מצורף. 
עותק   ,[1707 תס“ט  אמשטרדם,  ופרח,  כפתור   - האגדות  [כונת   •
חסר תחילה וסוף, עם פגעי-בלאי ועש. חתימת ”הק‘ יעקב נכד הגאון 

מליסא זצ“ל זיע“א“. 
• חק לישראל, ספר ויקרא. חתימות רבי ”אברהם גוטענפלאן אב“ד 
ישעיה“,  ”נחלת  (בעל  מטטיניע“.  הרב  גוטענפלאן  ”אברהם  דינא“, 

תלמיד רבי ישעיה זילברשטיין אב“ד וויטצען).
רבי  והגהת  חתימת  תקל“ו 1776.  מיץ,  בנימין,  משאת  ספר  שער   •

”שלמה זלמן עהרנרייך אבד“ק שאמלויא יע“א“.
8 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

420. Collection of Books with Signatures 

of Rabbis

Collection of books and sections of books with rabbini-

cal signatures, including: Rabbi Yom Tov Lipa Landau 

Av Beit Din of Galaţi, son of Rabbi Yosef Landau Av 

Beit Din of Iasi (disciple of Rabbi Levi Yitzchak of 

Berditchev, Rabbi Yisrael of Ruzhin, Rabbi Baruch of 

Mezhibuzh and the Apta Rav); Rabbi Asher Lemel Levi 

Av Beit Din of Gallen and Dayan in Jerusalem (passed 

away in 1851) older brother of Rabbi Nachum of Shadik; 

Rabbi Menasheh son of Av Beit Din of Stropkov Rabbi 

Chaim Yosef Gottlieb author of “Tib Gittin”; Rabbi 

Akiva Schlesinger; Rabbi Pinchas Naftali Yerushalmi 

of Khust; Rabbi Chaim Betzalel Panet; Rabbi Ya’akov 

grandson of the Ga’on of Lisa and Rabbi Shlomo 

Zalman Ehrenreich Av Beit Din of Shamlau.

See list in the Hebrew description. 
8 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

421. שני ספרים עם הגהות חסידיות - ברסלב

מלו־ ישראל,  ארץ  מקדושת  נפלאים  עניינים  הארץ,  זמרת  1. ספר 
לבוב, תרל“ו 1876]. עותק  קטים מספרי מוהר“ן מברסלב. [למברג 
פגום חסר שער ודפים נוספים. הגהות רבות בעניני קבלה וחסידות, 
טו/1  (בדף  הת“ר.  בשנות  ברסלב  מחסידי  אחד  ע“י  שנכתב  בכת“י 
אחר  שהשיג  ממה  רובם  הננמ“ח  רבינו  תורות  וגם   ...” כותב  הוא 

שהיה בא“י...“).
2. ספר עשרה למאה, דרושים מרבי צבי הירש וואיידסלוב [אביו של 
האדמו“ר רבי בונים מפשיסחא]. קאניגסבערג, תר“ך (1860). הגהות 

בכת“י בעניני קבלה וחסידות, באותו כת“י שבספר ”זמרת הארץ“.
2 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

421. Two Books with Hassidic Glosses 

– Breslov

1. Sefer Zimrat Ha’aretz, wonderful matters pertain-

ing to the holiness of Eretz Israel, collected from the 

books of Rabbi Nachman of Breslov. [Lemberg Lvov, 

1876]. Damaged copy missing title page and missing ad-

ditional leaves. Many Kabbalistic and Hassidic glosses, 

in handwriting written by one of the Breslov Hassidim 

during the mid 19th century. (On leaf 15/1 he writes “… 

most of the Torah of our wise rabbi was written after 

he was in Eretz Israel…”).

2. Sefer Asarah Le’Me’ah, homiletics by Rabbi Zvi 

Hirsch Veidslov [father of the Rebbe Rabbi Bunim 

of Peshischa]. Koenigsberg, (1860). Kabbalistic and 

Hassidic handwritten glosses in same handwriting as 

that of Sefer Zimrat Ha’aretz. 

2 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

421
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422. מכתב קהילת לובלין בעקבות מלחמת שוודיה ופולין (1708) - תעודה היסטורית 

חשובה
קשה  במצוקה  שנמצאת  לובלין  בקהילת  לתמוך  עם  לנדיבי  קריאה   - הלבונה“  גבעות  המור  הרי  ”אל 

בעקבות מלחמת שוודיה ופולין. לובלין, [תס“ח 1708]. 
בכת“י  מרשימה  קליגרפית  כתיבה  נייר,  גליון 
אשכנזי. קריאה לנדיבי עם במקומות שונים, כתובה 
לובלין  קהילת  בשבחי  פותחת  מליצי.  בסגנון 
פז  אדני  על  הוסדה  מיום  אשר  בישראל  ואם  ”עיר 
ונברכו  ישראל  לכל  ההוראה  יצאה  משם  יושבת... 
בנו תמיד כל הקהלות...“, ולאחר מכן מופיע פירוט 
ארוך של תלאות הקהילה בעקבות המלחמה: שבי, 
הקהילה  וחובות  הכבדים  המסים  עול  וביזה,  הרג 

שהביאו למצב כלכלי קשה מאד. 
כל  לכתוב  יספיקו  לא  כו‘  דיו  הימים  כל  ”ואילו 
לראות  נופל  ואבכה  והצוקה...  והרעות  הצרות 
שנידונו  משונות  ובמיתות  מולדתינו  באבדן 
בעוה“ר, כי נלקחו למות ומנוים להרג... ומחמת זה 
הוכרחנו תמיד להזיל יהב ולהעלות תמיד סך עצום 
מישראל  נפשות  להציל  בנו...  אוכלת  ברבית  ורב 
בקבורת  תמיד  ולהשתדל  מגעת  שידינו  מקום  עד 
היו  ואשר  ראשם  נתנו  חרב  תחת  אשר  הקדושים 
עלינו...  רעתם  כל  חובות...  הבעלי  אש...  לשריפת 
וטפינו  ובנינו  נשינו  ונפשות  נפשותינו  לקחת 
ה‘  במקדש  יד  ששלחו  לעשות  החלם  וזה  זממו... 
מוזכרת  הדברים  בתוך  הקודש..“.  ארון  ונשבה 
החלטת הקהילה לשלוח שני אנשים לגייס תרומות 
עבור הקהילה: רבי פייבל ב“ר יוסף אב“ד שידלוב־

צה, ורבי ליב ב“ר יעקב מניקלשבורג. 
מעבר לדף שלוש העתקות מכתבי המלצה לטובת 
רבי  הגאון  מאת  כתב-יד),  (באותו  לובלין  קהילת 
”סמיכת  [בעל  דמיין  פרנקפורט  אב“ד  כ“ץ  נפתלי 
חכמים“], הגאון רבי צבי אשכנזי אב“ד אמשטרדם 
[עשקעלעש]  גבריאל  רבי  והגאון  צבי“],  [”החכם 

אב“ד ניקלשבורג.
לתולדות  במינה,  מיוחדת  היסטורית  תעודה 

קהילת לובלין בראשית המאה ה-18.
21 ס“מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול, מחוזקים בדבק-

נייר. חותמות בעלים.

פתיחה: $2000

422. Letter by Lublin Congregation Following War Between Sweden 

and Poland (1708) – Important Historical Document 

“El Harei HaMor Gva’ot HaLevona” – Appeal to the generous public to support 

the Lublin congregation experiencing difficulty and distress due to the war between 

Sweden and Poland. Lublin, [1708]. 

Sheet of paper, impressive calligraphic writing in Ashkenazi handwriting. Appeal to 

generous public in various places, written in poetic style. Opens with words of praise 

for the Lublin congregation “Large and impor-

tant Jewish city since the day of its establish-

ment… from where teaching of Torah has 

spread to all of Israel… “, followed by lengthy 

detailing of hardships which the congregation 

underwent as a result of the war: captivity, mas-

sacre and plundering, burden of heavy taxes 

and debts of the congregation which resulted in 

a difficult financial situation. 

“If we were to spend all the days writing it 

would not suffice to describe all the trouble 

and distress… the destruction of our home-

land and the unusual deaths… and therefore 

we must do all that is within our power to 

bury the martyrs who gave up their lives… 

the debtors … to take our lives…”. As well, the 

community’s decision to send out two people to 

raise funds for the congregation is mentioned. 

The two people chosen were Rabbi Feivel son 

of Rabbi Yosef Av Beit Din of Shidlovtza, and 

Rabbi Leib son of Rabbi Ya’akov of Nikolsburg. 

On reverse side of leaf three copies of letters of 

recommendation in favor of the Lublin com-

munity (in same handwriting), by the Ga’on 

Rabbi Naftali Katz Av Beit Din of Frankfurt 

am Main [author of “Semichat Chachamim], 

the Ga’on Rabbi Tzvi Ashkenazi Av Beit Din 

of Amsterdam [the “Chacham Tzvi”], and the 

Ga’on Rabbi Gavriel [Eskeles] Av Beit Din of 

Nikolsburg.

Exceptionally unique historical document 

relating the history of the Lublin community 

during the early 18th century. 
21cm. Good-fair condition. Folding marks, rein-

forced with scotch tape. Ownership notations. 

Opening Price: $2000
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423. תקנות קהילת באיא (הונגריה) בחתימת רבי אברהם 

אב“ד ברעזניץ
(הונגריה)  באיא  קהילת  של  הקהילה  מיסי  גביית  תקנות  מסמך 
בחתימות הרב המפשר ”הק‘ אברהם ב“ה הר“ר בירך נר“ו הרב דק‘ 

מברעזניץ“. [שנות הת‘ בערך].
בין  לפשר  שנקרא  מברעזניץ  הרב  ע“י  שנכתב  זה,  חשוב  במסמך 
אנשי הקהילה שהתעוררו אצלם סכסוכים וערעורים רבים על סכום 
גביית מיסי הקהילה, הוא כותב בפסק הדין כי יסודות הקהילה הת־
ערערו בשל כך ואנשים רבים עכבו מלתת את הסך המוטל עליהם, 
”עד שבא הדבר לפני ובקשו האלופים רו“ט [=ראשים וטובי הקהל] 
הפצרות  ברוב  ומשונים  שונים  כתבים  ע“י  וגם  פעמים  וכמה  כמה 
לקהלה  ובאתי  ויצאתי  הקהלה...  בדבר  עצמי  את  להכניס  ובקשות 
בייא ועשיתי אסיפת רו“ט וכל בני הקהילה... וכל אחד הציע דבריו 
אריכת  כל  ואחר  זה...  מול  זה  למעניתם  בטענותם  והאריכו  לפני 
על  וחזרתי  והיפוכו  דבר  ונוכחת  כל  את  יפה  יפה  הבנתי  דבריהם 
לכולם  אחת  ותורה  הגונה...  ותקנה  דבר  למצוא  צדדים...  צידי  כל 
ועושר לו ירבה והדל לו ימעט“ בהמשך הוא כותב לבטל את התקנה 
מיסים. ”ועל  ולגביית  לשומה  ומדורג  חדש  סולם  ולקבוע  הקדומה 
כל דברי הסכימו לי ר“ט ויחידי סגולה ובצירוף הרב אב“ד מוהר“ר 
עזריאל כ“ץ נר“ו“ [יתכן והוא רבי עזריאל כ“ץ חבר בית דינו של בעל 

”פנים מאירות“ באייזנשטאט].
אין במסמך תאריך, אך לפי הנושא וצורת הכתב, כנראה שהוא נכתב 
תקנות  והכתיב  שפעל  ארצות“,  ארבע  ”ועד  בתקופת  הת‘,  בשנות 
היו  התקנות  הונגריה-בוהמיה  שבארצות  בעוד  וליטא  פולין  באזור 

יותר מקומיות.
הימ־ השוליים  לאורך  משוקמת  פגיעה  כתמים,  בינוני,  מצב  ס“מ.  דף 30 

ניות, עם פגיעה מזערית בטקסט.

פתיחה: $250

423. Regulations of the Baja (Hungary) 

Community Signed by Rabbi Avraham Av 

Beit Din of Breznitz

A document of regulations of collecting Baja (Hungary) 

community taxes signed by the conciliator Rabbi 

Avraham, Rabbi of Breznitz. [C. 1600-s]. This important 

document was written by the Rabbi of Breznitz who was 

called upon to compromise between the community 

members who disputed and appealed the amounts of 

community taxes imposed on them. He writes in his 

ruling that the community foundations have been 

shaken because of these disputes and the delay by many 

to pay the amount imposed on them, “until the matter 

has come before me and the chiefs and heads of the 

community requested me many times and also sent 

various letters urging and beseeching me to get in-

volved in the community affairs… and I have come to 

the Baja community and called a meeting of the heads 

and all members of the community… and each one 

offered his suggestion at length one versus another… 

and after all this lengthy discussion I understood all 

very well, each matter and its opposition and I have 

reviewed all aspects… to find a fair resolution… and 

one ruling for all where the wealthy give more and the 

poor less”. Further on he writes that the former regula-

tions should be annulled and a new rate for evaluation 

and tax collection should be set. “And the commu-

nity heads and special individuals have agreed to my 

words with the endorsement of Rabbi Azriel Katz”.. 

[Possibly, Rabbi Azriel Katz member of the Beit Din of 

the author of “Panim Me’irot” in Eisenstadt]. 

The document has no date, but apparently, by the topic 

and manner of writing, it was written in the 1600-s in 

the time of the “Va’ad Arba Aratzot”, which was active 

and set regulations in the area of Poland and Lithuania 

whereas in the Hungary-Bohemia countries the regula-

tions tended to be more local.
Leaf 30cm. Fair condition, stains, restored damage along 

the right margin, with tiny damage to text.

Opening Price: $250

423
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424. דף ברכה מפואר ומעוטר בכת“י - וינה 

”תפארת גדולה ועטרת ישועה“, דף ברכה בכת“י, שנשלח אל ”האדון 
הנכבד המפורסם בצדקת פזרונו בכל פאתי תבל לשבח ולתהלה ד“ר 
ראבינזאהן נ“י לעד בק‘ וינה יצ“ו“. מאת ”הרב הזקן יהושע קראהן 

מגזע בעל הש“ך זצ“ל“, רב בבורשצוב (בארשטשוב, גליציה). 
רובינזון  ד“ר  לגביר  ומליצות  ברכות  סת“ם.  כתיבת  נייר,  על  דיו 
מקהילת וינה. בחלקו העליון של הדף כתיבה קליגרפית נאה בדיו 

אדומה, ירוקה ומוזהבת: ”מזל, ברכה, שפע והצלחה“. 
הרב  וחתימת  בכת“י  בלועזית  ארוך  מכתב  הדף  של  השני  בעברו 

קראהן, אל ד“ר רובינזון.
34 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול ובלאי. חורים בגוף האותיות שנוצרו מהדיו.

פתיחה: $400

424. Magnificent and Ornamented 

Handwritten Greeting Leaf – Vienna 

“Tiferet Gedula Ve’ateret Yeshu’a”, handwritten greet-

ing leaf, sent to “the honorable and famous philan-

thropist Dr. Robinson of Vienna”. From the “elderly 

Rabbi Yehoshua Krohn descendent of the Shach”, Rabbi 

in Borshchov, Galicia.

Ink upon paper, scribe writing. Blessings and words of 

praise to the philanthropist Dr. Robinson of the Vienna 

congregation. Upper section of leaf contains fine cal-

ligraphic writing in red, green and golden ink: “Mazal, 

blessing, abundance and success”.

Reverse side of leaf contains lengthy letter in foreign 

language, handwritten and signed by Rabbi Krohn, to 

Dr. Robinson. 
34cm. Good condition, folding marks and wear. Holes 

from ink in letters. 

Opening Price: $400

425. העתקה מפנקס המקומות של בית הכנסת ”חצר 

הגדולה“ בפראג, תקע“ח
”העתקה מגוף הפנקס דמקומות דבהכנ“ס חצר הגדולה“ - העתקת 
שהיו  נשים)  ובעזרת  אנשים  (בעזרת  מקומות  שני  על  עדות  שטר 
שייכים לר‘ געטצל סג“ל טאכוי, ועברו ממנו אל נכדו הב‘ אליהו ב“ר 

דוד טאכוי. פראג, תקע“ח [1818].
כפי  המקומות,  בפנקס  התעודה  נכתבה  בו  ביום  נעשתה  ההעתקה 
וקורא  חזן  רופא  כהן  עזרא  יעקב  ”הק‘  שחותם  המעתיק  שמציין 

בבהכנ“ס הנ“ל“. חותמת לועזיות בראש הדף.
קיפול,  סימני  טוב.  מצב  ס“מ.   34 השני).  מעברו  קצר  (כיתוב  מקופל  דף 

מעט כתמים.

פתיחה: $200

425. Copy of Seating Notebook of “Chatzer 

Hagdola” Synagogue in Prague, 1818 

“Copy of body of notebook of Chatzer Hagdola 

Synagogue” – Copy of testimony bill for two seats 

(in men’s section and ladies section) which belonged 

to Rabbi Getzel Segal Tachoi, and were handed down 

to his grandson Eliyahu son of Rabbi David Tachoi. 

Prague, [1818]. 

This copy was made on the day in which the certificate 

was listed in the seating notebook, as noted by the 

copyist who signs “Ya’akov Ezra Cohen, physician and 

cantor in the abovementioned synagogue”. Stamps in 

foreign language on head of leaf. 
Folded leaf (brief notation on reverse side). 34cm. Good 

condition. Folding marks, few stains. 

Opening Price: $200

424425
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426. שטר הרשאה בחתימת רבי יהודה כהנא אב“ד קיידאן, 

תקנ“ח
רבי  בחתימת  אשכנזי,  כתריאל  ב“ר  יחיאל  ר‘  מאת  הרשאה  שטר 
רבי  וחתימת  קידאן“  בק“ק  כהנא...  ז“ל  מוהר“י  בהרב  ליב  ”יהודה 
”נחום בהרב כמוהר“ר יחיאל מיכל ז“ל הד“ץ [דיין צדק] מקידאן“. 

קיידאן, תקנ“ח [1798]. 
מתחת לחתימת העדים אישור חתום ע“י שני עדים המאשרים את 
חתימת ”הרב המאוה“ג מהר“ר יהודא ליב בהרב מו“ה יחזקאל כהנא 
אבד“ק דק“ק קידאן שי‘ וה“ה הרבני מו“ה מנחם נחום במ“ה יחיאל 

מיכל מקידאן“. 
16. 5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי, סימני קיפול. 

פתיחה: $500

426. Authorization Bill Signed by Rabbi 

Yehuda Kahana Av Beit Din of Kėdainiai, 

1798 

Authorization bill by Rabbi Yechiel son of Rabbi 

Katriel Ashkenazi, signed by Rabbi “Yehuda Leib son 

of Rabbi Yechezkel Kahana… of Kėdainiai” and by 

Rabbi “Nachum son of Rabbi Yechiel Michel, Dayan in 

Kėdainiai”. Kėdainiai, [1798]. 

Below signature of witnesses, signed authorization by 

two witnesses who certify the authenticity of the sig-

nature of “Rabbi Yehuda Leib son of Rabbi Yechezkel 

Kahana Av Beit Din of Kėdainiai congregation and 

Rabbi Menachem Nachum son of Rabbi Yechiel 

Michel of Kėdainiai”. 
16.5cm. Good-fair condition, stains and wear, folding marks. 

Opening Price: $500

427. שטר חתום ע“י רבני שאלוניקי, שנת שפ“א 1620

בצלאל  מרדכי  כה“ר  ”הנעלה  ועזבון  כספיים  חובות  בעניני  שטר 
נ“ע“, בחתימות הרבנים רבי בנימין מאנדיל, רבי יצחק ליריאה ורבי 

בנימין עשאל. שאלוניקי, כסלו שפ“א (1620).
 ,(1662) תכ“ב  בשנת  נפטר  שאלוניקי  מרבני  מאנדיל  בנימין  רבי 
ובצפת,  בשאלוניקי  רבנים  של  ידועה  משפחה  ליריאה  משפחת 
 (1690) ת“ן  בשנת  נפטר  בשאלוניקי  הכולל  רב  עשאל  בנימין  רבי 
שהוא  יתכן  ימים  האריך  אכן  חיי“ [אם  בספר ”סם  נדפסו  וחידושיו 
החותם או קרוב משפחתו?]. הקדוש רבי מרדכי בצלאל נהרג בפו־
גרום צוררי-היהודים בשאלוניקי, י“ד אלול שע“ז, הי“ד, (ראה נוסח 

מצבתו בספר ”גדולי שלוניקי“ עמ‘ רה).
בלאי  ופגיעות  קרעים  בראשו,  חסר  השטר  בינוני,  מצב  ס“מ.   16X27-כ

ודבק [כנראה הוצא מ“גניזת כריכה“].

פתיחה: $200

427. Signed Bill by Rabbis of Salonika, 1620

Bill pertaining to financial debts and estate of “the 

esteemed Rabbi Mordechai Bezalel”, signed by Rabbi 

Binyamin Mandel, Rabbi Yitzchak Luria and Rabbi 

Binyamin Asa’el. Salonika, Kislev (1620). 

Rabbi Binyamin Mandel, among the rabbis of Salonika 

passed away in 1662; the Luria family was a well-

known rabbinical family in Salonika and Safed; Rabbi 

Binyamin Asa’el who was rabbi of the Kollel of Salonika 

passed away in 1690 and his Chiddushim were printed 

in the book “Sam Chayai” [if he indeed was blessed with 

longevity it is possible that he is the one who signed 

this bill or possibly a relative of his?]. The Holy Rabbi 

Mordechai Bezalel was killed in a pogrom against Jews 

in Salonika on 14th of Elul, 1617 (see his epitaph in the 

book “Gdolei Salonika” p. 205).
Approx. 16X27cm. Fair condition, piece missing on top, 

tears and damage of wear and glue [apparently taken out 

of a binding archive]. 

Opening Price: $200

426

427

428
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428. אגרת שד“רות לרבי יהודה נחמד – טבריה ודמשק, 

תקצ“א – חתימת רבי חיים נסים אבולעפיא
טבריה.  ורבני  חכמי  בחתימת  נחמד,  יהודה  לרבי  שליחות  אגרת 
לרבי  כתב-מינוי  הדף  של  השני  מעברו   .[1831] תקצ“א  טבריה, 
יד  בכתב  הוספה  עם  נחמד,  יהודה  רבי  בחתימת  ענתיבי,  אברהם 
וחתימת הגאון רבי חיים נסים אבולעפיא. דמשק, [תקצ“א? 1831?].
רבי יהודה נחמד נשלח כשד“ר לסוריה וארם צובא. באגרת שנתנו 
בידו חכמי טבריה מתואר מצבם הדחוק של יהודי העיר עקב בצורת 
צרה  ורעה  וזעם  עברה  היתה  מעוברת  זו  שנה  בעון  הן  ”...כי  קשה: 
לא  ומטר  נדבות  גשם  הארץ  על  אלדים  ה‘  המטיר  לא  כי  כמבכירה 
צרת  זו...  בארץ  כבד  והרעב  הארץ...  מן  לחם  ולהוציא  ארצה  ניתך 
נפשות עצובות העטופים ברעב העניים והאביונים יתומים ואלמנות 
לחם  להם  אין  אשר  ישראל  נפשות  ממאה  למעלה  מהת“ח  וכמה 
לאכול דבר שהנשמה תלויה בו עוללים שאלו לחם פורס אין להם...“. 
רבי  הכהן,  דוויק  חיים  רבי  דנאן,  אבן  אלעזר  רבי  באו:  החתום  על 
שלמה אלפאסי, רבי שמואל בכר אלקלעי, רבי משה בן סמחון, רבי 

יעקב טולידאנו ורבי ציון בונאן. 
להמשיך  נחמד  יהודה  רבי  מסוגל  היה  לא  וחוליו  זקנותו  מחמת 
רבי  את  בכתב  מינה  ולכן  צובא,  לארם  מדמשק  וללכת  בשליחותו 
יצחק  ורבי  סתהון  מנשה  מטלוב  רבי  הרבנים  ועמו  ענתיבי  אברהם 
שלום. בשולי כתב-המינוי, הוסיף הרב חנ“א - רבי חיים נסים אבו־
נחמד  יהודה  רבי  לכבוד  שורות  מספר  בדמשק,  אז  ששהה  לעפיא, 
אבולעפיא,  נסים  חיים  רבי  [הגאון  טבריה  ברבנות  משנהו  שהיה 
ל“ראשון  הוכתר  תרט“ו  בשנת  טבריה,  של  רבה  תקנ“ה-תרכ“א. 

לציון“ בירושלים].
רבני  מגדולי   ,(7031 הרבנים  אוצר  תר“ז,  (נפטר  נחמד  יהודה  רבי 
כשליח  יצא  אבולעפיא,  נסים  חיים  רבי  של  דינו  בית  חבר  טבריה, 
העיר טבריה בשנת תקס“ג לערי מרוקו. כשלושים שנה מאוחר יותר 
יצא לשליחות שפרטיה לפנינו [שליחות זו לא נודעה לאברהם יערי 

ולא נרשמה בספרו ”שלוחי ארץ ישראל“ - ראה חומר מצורף].
דף. 30 ס“מ. מצב בינוני, שני קרעים גסים במרכז הדף עם פגיעה בטקסט, 

כתמים ובלאי.

מצורף אישור מומחה.

פתיחה: $550

428. A Letter Given to Emissary Rabbi 

Yehuda Nechmad – Tiberias and Damascus, 

1831 – Signature of Rabbi Chaim Nissim 

Abulafia

A letter given to Emissary Rabbi Yehuda Nechmad, 

signed by Torah scholars and rabbis of Tiberias. Tiberias, 

1831. On reverse side of leaf is a letter of appointment 

of Rabbi Avraham Entebbe, signed by Rabbi Yehuda 

Nechmad, with a handwritten and signed addition by 

Rabbi Chaim Nissim Abulafia. Damascus, [1831?]. 

Rabbi Yehuda Nechmad was sent as an emissary to Syria 

and Aleppo. The Tiberias scholars equipped him with 

a letter describing the hard-pressed state of the city’s 

Jewish population due severe drought: “Because of our 

sins, during this leap year there was anger and fury and 

distress because G-d did not send rain to the land… to 

bring forth bread from the earth… and the famine is 

severe in this land… The poor, orphans and widows 

and some of the Torah scholars are cheerless and 

hungry and there are over 100 people that do not have 

bread to eat, babies ask for bread and nobody provides 

them…”. Signed by: Rabbi Eliezer Ebn Denan, Rabbi 

Chaim Duweck HaCohen, Rabbi Shlomo Alfasi, Rabbi 

Shmuel Bachar Alkalai, Rabbi Moshe Ben Simchon, 

Rabbi Ya’akov Toledano and Rabbi Tzion Bonan. 

Due to old age and illness, Rabbi Yehuda Nechmad was 

not able to continue his mission and go from Damascus 

to Allepo. Therefore, he appointed Rabbi Avraham 

Antebi, in writing, together with Rabbi Matlov Menashe 

Sithon and Rabbi Yitzchak Shalom. At the end of the 

writ of appointment, Rabbi Chaim Nissim Abulafia 

who was then in Damascus added a number of lines 

in honor of Rabbi Yehuda Nechmad who served under 

him in the Tiberias rabbinate [Rabbi Chaim Abulafia, 

1795-1861. Rabbi of Tiberias, in 1856 he was crowned 

the “Rishon L’Tzion” in Jerusalem].

Rabbi Yehuda Nechmad (died 1847, Otzar HaRabbanim 

7031), a leading Tiberias rabbi, member of the beit din 

of Rabbi Chaim Nissim Abulafia, left as an emissary of 

the city of Tiberias in 1803 to Morocco. 30 years later, 

he left to fulfill the mission detailed above [this mission 

was unknown to Avraham Ya’ari and is not listed in his 

book “Sheluchei Eretz Yisrael” – see attached material]. 
One leaf. 30cm. Fair condition, two coarse tears in leaf 

center with damage to text, stains and wear.

An expert’s authorization is attached.

Opening Price: $550

429. שטר הרשאה לגביית כתובה – צפת ודמשק, תקצ“א

עובדיה  ר‘  אלמנת  רחל,  מרת  של  כתובתה  לגביית  הרשאה  שטר 
דמשק.  של  רבה   - ענתבי  יעקב  רבי  אצל  הנמצאים  מנכסים  יעקב, 
”אברהם  חתימות:   .[1830] תק“צ  ותכונן],  תבנה  [צפת  צפת“ו 
שושנה“, ”יום טוב אליקים“ [רב בצפת ואח“כ בחברון], ”יעקב אבי־

טבול“, ”--- אברהם“?, ”רפאל כליפא“? ועוד.
בשולי כתב ההרשאה נוסף אישור בכת“י כי בוצעה גביית הכתובה 
תקצ“א  דמשק,  דאתרא“.  מארי  הרב  ענתבי  כמהר“י  מעלת  ”מיד 

[1831]. חתומים: ”מאיר דוויק הכהן“ [מרבני דמשק], ”דוד כהן“.
מעברו השני של הדף כתב הרשאה נוסף, לגביית נכסים עבור בתה 

של האלמנה, היתומה כוליסא. [צפת], תקצ“א [1831].
16 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, כתמים וקרעים גסים, סימני הדבקה.

מצורף אישור מומחה.

פתיחה: $350

429. Bill of Authorization for Collection 

of Ketubah – Safed and Damascus, 1831 

Bill of authorization for collection of Ketubah of Ms. 

Rachel, widow of Rabbi Ovadia Ya’akov, from assets held 

by Rabbi Ya’akov Antebi – Rabbi of Damascus. Safed, 

[1830]. Signatures: “Avraham Shoshana”, “Yom Tov 

Elyakim” [Rabbi of Safed and later on in Hebron], “Ya’akov 

Abitbul”, “--- Avraham”?, “Raphael Kalifa”? and others. 

Margins of authorization bill contain added hand-

written authorization noting that the collection of the 

Ketubah was implemented “From the virtuous Rabbi 

Ya’akov Antebi”. Damascus, [1831]. Signed: “Meir 

429
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431. שטר מכירה בבית דין בחתימת רבי ישעיה יוסף פונט־

רימולי - אזמיר, תרכ“ח
שטר מכירת בית וחצר של ”החכם החשוב כה“ר דוד קרודו המכונה 
חתימות  שתי  קרודו“,  מורינו  ”דוד  רבי  המוכר  בחתימת  מורינו“. 
וכיתוב בכתב-ידו של הדיין רבי ”ישעיה יוסף פונטרימולי“ וחתימת 

הדיין רבי ”חיים שמואל“. אזמיר, חשון תרכ“ח (1867). 
במשפט“,  ”פנים  בעל  תר“ל)  (נפטר  פונטרימולי  יוסף  ישעיה  רבי 
מגדולי רבני איזמיר שבטורקיה, נודע כגאון ובקי עצום בחדרי תורה 
והוראה, והיה חבר בית-דינו של רבי אברהם פאלאג‘י, הכותב עליו 
בספר ”אברהם את ידו“, שהיה שגור עליו לשון ספר התומים בעל-

פה. אביו הוא רבי חיים בנימין פונטרימולי בעל ”פתח הדביר“.
קרעים  טוב-בינוני,  מצב  העליונה.  במחציתו  כתוב  ס“מ,   53.5 גדול  דף 

בקפלים והדבקות נייר דבק.

פתיחה: $200

430. אגרת שליחות מרבני צפת – תרל“ז

אגרת שליחות מקהילת צפת, לשליח רבי יעקב חיון. צפת, [תרל“ז 
.[1876

חתומים על האגרת חכמי צפת: רבי שמואל עבו[?], רבי יעקב הכהן, 
משה  רבי  קרסינטי,  אהרן  רבי  מאמאן,  מרדכי  רבי  אדרעי,  דוד  רבי 
הכהן, ו“החכם באשי“ רבי יוסף יאודה חכים - רבה הראשי של צפת. 
[על רבי יעקב חיון ושליחותו לארצות ערב והודו, ראה: יערי, שלוחי 

א“י, עמ‘ 678]. 
כ-28 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, כתמים וקרעים גסים.

מצורף אישור מומחה.

פתיחה: $350

431. Beit Din Bill of Sale Signed by Rabbi 

Yishaya Yosef Pontremoli – Izmir, 1867 

Bill of sale of home and yard of “prominent scholar 

Rabbi David Crodo known as Moreinu [our teacher]”. 

Signed by seller Rabbi “David Moreinu Crodo”; two sig-

natures and inscription in handwriting of Dayan Rabbi 

“Yishaya Yosef Pontremoli” and signature of Dayan 

Rabbi “Chaim Shmuel”. Izmir, Cheshvan (1867).

Rabbi Yishaya Pontremoli (passed away in 1870) author 

of “Panim BaMishpat”, among Torah giants of Izmir, 

Turkey; known as a tremendous and proficient genius 

in all facets of Torah and was Dayan in the Beit Din of 

Rabbi Avraham Palagi who in his book,” Avraham Et 

Yado”, writes about him that he knew Sefer HaTumim by 

heart. His father is Rabbi Chaim Binyamin Pontremoli 

author of “Petach HaDvir”.
Large 53.5cm. leaf, written on upper half. Good-fair con-

dition, tears on folds and scotch tapings.

Opening Price: $200

430. Emissary Letter by Rabbis of Safed 

– 1876 

Emissary letter by congregation of Safed, to emissary 

Rabbi Ya’akov Chayun. Safed, [1876].

Scholars of Safed signed on the letter: Rabbi Shmuel 

Abu[?], Rabbi Ya’akov HaCohen, Rabbi David Edra’i, 

Rabbi Mordechai Maman, Rabbi Aharon Karasenti, 

Rabbi Moshe HaCohen, and the “Chacham Bashi” 

Rabbi Yosef Yehuda Chakim – Chief Rabbi of Safed. 

[For additional information regarding Rabbi Ya’akov 

Chayun and his journey to Arabia and India see: Ya’ari, 

Emissaries of Eretz Israel, p. 678]. 
Approx. 28cm. Fair-poor condition, stains and coarse tears. 

Authorization of expert attached.

Opening Price: $350

Duweck HaCohen” [among rabbis of Damascus], 

“David Cohen”. 

Reverse side contains additional bill of authorization, 

for collection of assets for daughter of widow, the 

orphan Kolisa. [Safed], [1831].
16cm. Fair-poor condition, stains and coarse tears, past-

ing marks. 

Authorization of expert attached. 

Opening Price: $350

431 430
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432. אוסף מכתבים - רבני טבריה וירושלים

• מכתב מרבני טבריה אל רבי משה פראנקו, בעניני שדרו“ת רבי חי 
ווזאן, תמוז תער“ב (1912). בחתימת: הראב“ד רבי יעקב סקלי, רבי 
אליהו ילוז ורבי שמואל בן קיקי. • מכתב בעניני חצר שנקנתה ע“י 
תרע“ה (1914).  כסלו  חסידים-סאדיגורא,  מק“ק  הספרדים  כוללות 
בחתימת: רבי מנשה חמווי ועוד שתי חתימות רבניות (לא מזוהות). 
דוד  רבי  תרנ“ד (1894), בחתימות הרבנים:  ומכירה,  שטר משכון   •
ואעקנין, רבי ברוך טולידאנו, רבי יהודה ארבוח והעדים: רבי אברהם 
שבט  בטבריה,  שניתן  גירושין  גט   • קיקי.  בן  אליהו  ורבי  עטאר  בן 
תרע“ז (1917), עם קרע בית-דין, רישומים לסופר לכתיבת גט נוסף 
אישור  מכתב   • לדף.  מעבר  תורה  חידושי  ורישום  תרע“ח  בשנת 
לרבי יוסף ארוואץ, בחתימת רבי יוסף נסים בורלא ראב“ד ירושלים. 
חיים  ינוֹ  ַרבִּ הראשי  הרב  בחתימות  בכת“י  קבלות   • תרנ“ט (1899). 
יששכר אבואלעפיא, טבריה, תרפ“ו (1926). • מכתב לא חתום על 
גבי כרטיס ביקור של הראשון לציון רבי אליהו מ‘ פאניז‘ל, ירושלים. 
• מכתב שנשלח אל רבי יצחק הכהן טראב ורבי משה צדקה חוצין. 

• ועוד מכתבים. 
10 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

432. Collection of Letters – Rabbis of 

Tiberias and Jerusalem

For complete list, see Hebrew description. 
10 items, varied size and condition.

Opening Price: $300

433. מכתב מעניין מרבי עזריאל הילדסהיימר

רבי עזריאל הילדסהיימר לרבי אליהו מנחם  בכת“י וחתימת  מכתב 
גויטיין. [אייזנשטאט], תרכ“ז [1867].

מכתב היסטורי מעניין, ממנו משתקפות עמדותיו הנחרצות של רבי 
אתגרי  עם  להתמודדות  הנכונה  הדרך  בעניין  הילדסהיימר  עזריאל 
דור ההשכלה והרפורמה, והביקורת שנמתחה על דרכו ועל ישיבתו 

באייזנשטאט מתוך המחנה החרדי. 
”...בעת הזאת כמעט כל א‘[חד] וא‘[חד] מקיים מצוה אחת במלואה 
למעלה  שאין  לחכמה  זה  מחשבין  יחשב‘,  חכם  מחריש  אויל  ’גם 
החכמה  ע“י  עסטרייך  מלכות  בכל  נעשה  מה  רואים  ואינם  ממנה 
היא  הזו  החכמה  ולהחריש –  מאומה  לעשות  שלא  הלזו –  הגדולה 
שותים  רק   - מוסר  נקח  לא  ואנו  המלכות...  כל  שהשפילה  היא 
בתוך חסידות גדול קנה הטאבאק וישנים שנת ישרים... בעת הזאת 
העצלות נקראת חכמה – ובעזה“י אני לא אתפוס בדרך זה אף אם 
עוד אלף כלבים ינבחו... איך יענו לבנינו ולדור האחרון אם ישאלו 
רפארמער... ונהיינו  הדינים  זייפנו  ואיך  ופוסקים  בש“ס  עשינו  מה 
וכמה זקנים וישישים אשר שמשו גדולי הדור בעת אשר עוד משל 

הש“ע הש“ס והפוסקים... הסכימו... לדברי והיה אתי בכתובים...“.
ה“כתב  [בעל  פ“ב“  דק“ק  ”הגאב“ד  היתר  בין  מוזכרים  במכתב 
סופר“], ”האיש אלקי מהו‘ זעליעג פישער“ [מבאבעטן], וכן ”חכמת 
וערמת עקיבא יוסף“ [רבי עקיבא יוסף שלזינגר, מגדולי מתנגדיו של 
רבי עזריאל]. בקטע האחרון של המכתב, משא ומתן בדברי תורה. 

דורו.  מגדולי  (תק“ף-תרנ“ט)  הילדסהיימר  עזריאל  רבי  הגאון 
מהמבורג.  ברנייס  יצחק  רבי  ושל  לנר“  ”ערוך  בעל  של  תלמידם 
ישיבה  בה  והקים  באייזנשטאט  כרב  כיהן  תרי“א-תרכ“ט  בשנים 
ראשונה מסוגה, בה שולבו לימודי חול בשיטת ”תורה עם דרך ארץ“. 
מחוגים  והן  הרפורמים  מצד  הן  וביקורת  התנגדות  ספג  זה  מהלך 
מסויימים בציבור החרדי, אך גדולי הונגריה וגרמניה הכירו בגדולתו 
וסמכו את ידיהם על ישיבתו. בשנת תרכ“ט נתמנה לאב“ד ברלין, שם 
הקים את בית המדרש לרבנים. עמד בראש היהדות האורתודוקסית 
ומשארית  בביתו,  שפרצה  בשריפה  נשרפו  כתביו  רוב  בגרמניה. 
הפליטה נדפסו כמה כרכים של שו“ת וחידושים (תל-אביב וירושלים 

תשכ“ט-תש“ס), אך המכתב שלפנינו אינו מופיע שם.
מקבל המכתב, הגאון רבי אליהו מנחם גויטיין (תקצ“ח-תרס“ב), בן 
רבי צבי הירש גויטיין ונכדו של רבי ברוך בענדיט גויטיין בעל ”כסף 
נבחר“. תלמיד הכתב סופר. כאביו וסבו כיהן ברבנות העדיעס. היה 
ידידו של רבי עזריאל הילדסהיימר ועמד עמו בקשר מכתבים הדוק.

דף, 29 ס“מ. מצב טוב. חריכת נייר במספר מקומות מחריפות הדיו.

פתיחה: $400

433. Interesting Letter by Rabbi Azriel 

Hildesheimer

Letter in handwriting and signature of Rabbi Azriel 

Hildesheimer to Rabbi Eliyahu Menachem Goitein. 

[Eisenstadt], [1867]. 

Interesting historical letter in which the firm position 

of Rabbi Azriel Hildesheimer regarding the proper 

manner of coping with challenges of the enlightenment 

and reform movement, is apparent. As well, the letter 

presents criticism which his approach evoked toward 

him and toward his Yeshiva in Eisenstadt from the 

Orthodox sect. 

“… during this period almost every person who per-

432
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434. מכתב שו“ת מרבי שלום טויבש אב“ד באטשאן

מכתב תשובה הלכתית בעניני אבן העזר, מהגאון רבי שלום טויבש 
אב“ד באטשאן, כ“ו שבט תרל“ה (1875).

המכתב אינו חתום, אולם התשובה נמצאת בשינויים קלים בספרו: 
 .(1885 תרמ“ה  (לבוב,  כ“ט  סימן  -תניינא“,  שלום  ”שאילת  שו“ת 
הגאון רבי שלום טויבש (תקפ“ה-תרמ“ט), מגדולי גאוני דורו (ראה 
אודותיו: אנצי‘ גליציה, ג‘, עמ‘ 64-68). נכדו ותלמידו של הגאון רבי 
אהרן משה טויבש אב“ד יאסי. חתן רבי חיים מקולימיאה (נכדם של 
האדמו“רים רבי צבי הירש מנדבורנה בעל ”צמח ה‘ לצבי“ ורבי לוי 

יצחק מברדיטשוב).
4 עמ‘, 21 ס“מ. נייר יבש, מצב בינוני, קרעים בקפלים ובשולי הדפים.

פתיחה: $200

434. Responsa Letter by Rabbi Shalom 

Taubash Av Beit Din of Botosani

Letter containing Halachic response on Even Ha’ezer, 

by the Ga’on Rabbi Shalom Taubash Av Beit Din of 

Botosani, 26 Shvat 1875.

The letter is unsigned, however the response appears 

with slight variations in his book: Responsa “She’ilat 

Shalom – Tanina”, chapter 29 (Lvov, 1885). The Ga’on 

Rabbi Shalom Taubash (1825-1889), among the greatest 

Torah giants of his generation (for additional informa-

tion related to him see: Encyclopedia of Chassidism, 

III, p. 64-68). Grandson and disciple of the Ga’on Rabbi 

Aharon Moshe Taubash Av Beit Din of Yasi. Son-in-law 

of Rabbi Chaim of Kolomiya (grandson of Rebbes Rabbi 

Tzvi Hirsch of Nadvorna author of “Tzemach HaShem 

LeTzvi” and Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev).
4 pages, 21cm. Dry paper, fair condition, tears on folds and 

leaf margins. 

Opening Price: $200

forms one commandment in its entirety is considered 

admirable, and people are not aware of that which 

is taking place in the Ostrich kingdom as a result of 

this great wisdom… this wisdom which has degraded 

the kingdom… and we refuse to accept reproof… and 

this indolence is called wisdom… how will we answer 

our children when they ask us what we have done 

with Shas and the Halachic rulings and how we have 

twisted the rules and became reform…”.

The letter mentions, among the rest, the “Av Beit Din 

of Pressburg” [author of the “Ktav Sofer”], the “divine 

Rabbi Zelig Fisher [of Babeten], as well as “Wisdom 

of Rabbi Akiva Yosef” [Rabbi Akiva Yosef Schlesinger, 

among greatest opponents of Rabbi Azriel]. Last pas-

sage of letters contains a longwinded Torah debate. 

The Ga’on Rabbi Azriel Hildesheimer (1820-1899), 

among leading Torah giants of his generation. Disciple 

of author of “Aruch LaNer” and of Rabbi Yitzchak 

Berneis of Hamburg. Between 1851-1869 served as rabbi 

in Eisenstadt where he founded a pioneer Yeshiva, in 

which secular studies were integrated - “Torah with 

Derech Eretz”. This development provoked opposition 

and criticism both by the reforms and by certain sects 

of the Orthodox community, however, Torah giants of 

Hungary and Germany recognized his greatness and 

supported his Yeshiva. In 1869 was appointed as Av Beit 

Din of Berlin, where he established his Rabbinical Beit 

Midrash. Led German Orthodox Jewry. Majority of his 

writings were burned in the fire which erupted in his 

home, and from the remaining writings, a few volumes 

of responsa and Chiddushim were printed (Tel Aviv and 

Jerusalem, 1969-2000). This letter, however, does not 

appear there. 

Recipient of letter, the Ga’on Rabbi Eliyahu Menachem 

Goitein (1838-1902), son of Rabbi Tzvi Hirsch Goitein 

and grandson of Rabbi Baruch Bendit Goitein author 

of “Kessef Nivchar”. Disciple of the Ktav Sofer. As his 

father and grandfather, served in the rabbinate of Hedis. 

Was closely associated with Rabbi Azriel Hildesheimer 

and corresponded with him regularly. 
29cm. leaf. Good condition. Leaf singed from ink in several 

places. 

Opening Price: $400
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435. תשובה בהלכה רבי משה רובינשטיין אב“ד צ‘ונגרד 

לרבי פנחס פרוידיגר ראב“ד אויבן-ישן
פנחס  רבי  אל  טשאנגראד.  אב“ד  רובינשטיין  משה  רבי  מכתב 
(צ‘ונגרד  טשאנגראד  אויבן-ישן.  ראב“ד  [פרוידיגר]  העלישוי  ליב 

Csongrád, הונגריה), [תרט“ו 1855].
(הונגריה)  קצ‘קמט  מקהילת  לאשה  בחליצה  הדן  ארוך  מכתב 
שעוכבה בשל סכסוך בענייני ירושה. מכיל פרטים אודות הפולמוס 
בין הכותב לבין רבה של קצ‘קמט, ותשובה הלכתית מפורטת בדיני 

חליצה ועוד. בין היתר מוזכר גם רב העיירה טיסא-בו‘.
נזכר  צ‘ונגרד,  אב“ד   ,(15134 הרבנים  (אוצר  רובינשטיין  משה  רבי 
מן  ועוד).  צט,  סימן  אה“ע  אש,  אמרי  (שו“ת  הונגריה  רבני  בספרי 

המכתב שלפנינו משתקפת היטב סמכותו הרבנית וגדולתו בתורה.
טוב,  מצב  ס“מ.   40 בדואר].  ונשלח  [קופל  צדיו  משני  כתוב  נייר,  גליון 
כתמים, סימני קיפול. בול, חותמות דואר ושרידי חותמת שעווה (עם קרע 

במקום החותמת).

פתיחה: $400

435. Halachic response - Letter by Rabbi 

Moshe Rubinstein Av Beit Din of Csongrád 

to Rabbi Pinchas Freudiger Chief Av Beit 

Din of Oiven-Yashan 

Letter by Rabbi Moshe Rubinstein Av Beit Din of 

Csongrád to Rabbi Pinchas Leib Helishoi [Freudiger] 

Chief Av Beit Din of Oiven-Yashan. Csongrád, Hungary, 

[1855].

Lengthy letter which discusses Chalitzah [removal of 

shoe under Levirate law] to a woman of the Kecskemét 

(Hungary) congregation which was delayed due to an 

inheritance dispute. Contains details regarding polemic 

between writer and Rabbi of Kecskemét, and detailed 

Halachic response regarding laws of Chalitzah and 

more. The name of the Rabbi of the town of Tisa-vu is 

mentioned as well. 

Rabbi Moshe Rubinstein (Otzar HaRabbanim 15134), 

Av Beit Din of Csongrád, is mentioned in books of 

rabbis of Hungary (Imrei Esh Responsa, Even Ha’ezer 

clause 99, and more). His rabbinical authority and 

greatness in Torah is apparent from this letter. 
Sheet of paper, written on both sides [folded and post-

marked]. 40cm. Good condition, stains, folding marks. 

Stamp, postmarks and remnants of wax stamp (with tear 

in place of stamp). 

Opening Price: $400

436. מכתב מעניין מרבי חיים ברלין, תרמ“ו 1886

מכתב לרבי זלמן חיים ריבלין [מירושלים], בכתב-ידו וחתימתו של 
בשולי  נכתב   .(1886) תרמ“ו  סיון,  ביאלא,  ברלין.  חיים  רבי  הגאון 

מכתב מרבי משה צבי שיינפלד. קאבנסק, ניסן תרמ“ו.
הפנימית,  רוסיה  בערי  ארץ-ישראל  אתרוגי  בהפצת  עוסק  המכתב 
הוא כותב על התעסקותו הנצרכת בענין זה ומתנה שיעשנה רק אם 
חצי הרווח ילך לאלמנתו ובנותיו של רבי יעקב יצחק הסופר שהיה 
הראשון שהחל בעסק זה. בתוך המכתב מדובר גם על ”מעות קופת 

החשאין, ביחד עם הגאון רבי משה נחמיה שי‘...“.
מצב  ברלין.  חיים  רבי  של  בכתב-ידו  שורות  כ-30  מתוכן  ס“מ.  עמ‘, 21   3

בינוני, כתם רטיבות גדול על הטקסט (ניתן לקריאה).

פתיחה: $800

436. Interesting Letter by Rabbi Chaim 

Berlin, 1886 

Letter to Rabbi Zalman Chaim Rivlin [of Jerusalem], in 

handwriting and signature of the Ga’on Rabbi Chaim 

Berlin. Biala, Sivan, 1886. Notation on margins of letter, 

“by Rabbi Moshe Tzvi Scheinfeld, Kavinsk, Nisan 1886”.

The letter discusses the distribution of citrons of Israel 

throughout cities of Russia. He mentions the necessity 

of his involvement in this matter which he conditions 

upon the agreement that half the profit be given to 

the widow and daughters of Rabbi Ya’akov Yitzchak 

HaSofer who was the original person involved in this 

business venture. Throughout the letter he also men-

tions the “money of the secret funds, together with the 

Ga’on Rabbi Moshe Nechemia…”. 
3 pages, 21cm. Approx. 30 lines in handwriting of Rabbi 

Chaim Berlin. Fair condition, large mildew stain upon 

text (legible). 

Opening Price: $800

436
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437. אוסף מכתבים מבית רבי מאיר ברלין (בר-אילן) - 

כולל סמיכה מאחיו רבי חיים ברלין
אוסף מכתבים אל רבי מאיר ברלין (בר-אילן), בן זקוניו של הנצי“ב 

מוואלוז‘ין ומראשי תנועת ”המזרחי“ (תר“מ-תש“ט):
של  בכתב-ידו  לרבנות,  סמיכה  מכתב  של  טיוטא  המכתבים:  בין 
אחיו הגדול, הגאון רבי חיים ברלין (תקצ“ב-תרע“ג): ”זאת התעודה 
נתונה לעדה, ביד אחי רב חביבי הרב הג‘ החו“ב טוביינא דחכימי... 
מוהרמ“ב מווילנא, וחזינא ביה גברא דמריה סייעיה, וגם כי אהניא 
רב  הגדול/או:  [רבינו  רבה“ג  הגאון  אבינו]  [דמרן  דמ“א  קמרא  ליה 
בני הגולה] הנצי“ב ז“ל, שזכה להיות תורתו מתקיימת בידו, לאסוקי 
וראוי  בעזה“י...  להוראה  שהגיע  עד  נעלה,  מאד  באופן  שמעתתא 
והגון הוא להיות מזה בן מזה, יזה ויורה יורה ידין ידין, וברוכה תהא 
נייר  גבי  על  ונרשמה  חתומה  אינה  הטיוטא  בו...“.  שתבחר  העדה 
שליט“א“.  ברלין  חיים  רבי  מוה“ר  הרה“ג  ”עבור  שנשלחה  מעטפה 
[לפי הגימטריא בסוף הסמיכה ”יברכך ה‘ ויחנך“, היא נכתבה בשנת 

תרס“ט, כשרבי חיים היה בגיל 77 ואחיו הצעיר היה בן 29]. 
• שני מכתבים מרבי ישראל קפלן אב“ד סרעדניק (תרל“ח-תרצ“ו, 
רבי  אל  תרנ“ג,  משנת  מוואלוז‘ין  מכתב   •  .(12055 הרבנים  אוצר 
נכד  מאת  ברלין],  חיים  רבי  נכד  בקיוב,  [רב  אלשקווסקי  יעקב 
הנצי“ב, המספר על שמועות שהגיעו לוולוז‘ין ש“אאזמו“ר שליט“א“ 
מכתבים  שלשה   • סובאלק.  העיר  לרבנות  התקבל  הנצי“ב]  [סבו 
נוספים ששמות הכותבים נגזרו מהן [כנראה, ע“י רבי מאיר בר-אילן 

בעצמו]. • רשימות חידושי תורה בכתב-ידו של רבי מאיר ברלין.
7 מכתבים ו-3 דפי רשימות דברי תורה. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

438. מכתב רבי אהרן הלוי גולדמן מ“קרית משה“ (מאזעס־

וויללע) - ארגנטינה
מכתב רבי אהרן הלוי גולדמן, אל רבי זרח עפשטיין וגיסו רבי שמחה 
מא־  - משה  קרית  בירושלים.  חיים“  ”תורת  ישיבת  מנהלי  וינוגרד, 

זעסוויללע (מוזסוויל Moises Ville, ארגנטינה), תרפ“ג [1923].
ישיבת  עבור  בקהילתו  הכותב  שאסף  צדקה  כספי  אודות  מכתב 
”תורת חיים“, בית החולים ”משגב לדך“ ו“כולל הוראדנא“, ופרטים 

על מצבם הכלכלי הקשה של בני מוזסוויל.
בארג־ הראשון  הרב  (תרי“ד-תרצ“ב),  גולדמן  הלוי  אהרן  רבי  הגאון 
נטינה, התלווה לקבוצת יהודים שהגרה מרוסיה הצארית בתקופת 
המאה ה-19, והקימה את המושבה ”קרית משה“  הפוגרומים בסוף 
פעל  בארגנטינה.  הראשונה  היהודית  המושבה  שהיתה  (מוזסוויל), 
ובמסגרת  במקום,  והכשרות  היהדות  חומות  לביצור  ונצורות  רבות 
זו עמד בקשרי מכתבים עם גדולי הדור רבי יצחק אלחנן ספקטור, 

437. Collection of Letters of Rabbi Meir 

Berlin (Bar-Ilan) – Includes Ordination by 

His Brother Rabbi Chaim Berlin 

Collection of letters to Rabbi Meir Berlin (Bar-Ilan), 

youngest child of the Netziv of Volozhin and among the 

leaders of the “Mizrachi” movement (1880-1949):

Letters include: Draft of letter of Rabbinical ordination, 

in handwriting of his older brother, the Ga’on Rabbi 

Chaim Berlin (1832-1913). The draft is unsigned and 

was written upon envelope paper which was sent to 

“Rabbi Chaim Berlin”. [According to the Gematria at 

the end of the ordination letter “Yevarechecha HaShem 

ViChuneka”, the letter was written in 1909, when Rabbi 

Chaim was 77 and his younger brother was 29]. 

• Two letters by Rabbi Yisrael Kaplan Av Beit Din of 

Srednik (1878-1936, Otzar HaRabbanim 12055). • 

Letter from Volozhin from 1893, to Rabbi Ya’akov 

Alshkovski [Rabbi in Kiev, grandson of Rabbi Chaim 

Berlin], by grandson of the Netziv, who relates rumors 

circulating in Volozhin regarding the acceptance of the 

Rebbe [his grandfather, the Netziv] to the Rabbinate 

of the city of Suwalki. • Three additional letters whose 

writers’ names were cut off [apparently, by Rabbi Meir 

Bar-Ilan himself]. • Lists of Chiddushei Torah in hand-

writing of Rabbi Meir Berlin. 
7 letters and 3 leaves of lists of Divrei Torah. Various sizes 

and conditions. 

Opening Price: $400

438. Letter by Rabbi Aharon HaLevi 

Goldman of Kiryat Moshe (Moises Ville) 

– Argentina 

Letter by Rabbi Aharon HaLevi Goldman to Rabbi Zerach 

Epstein and his brother-in-law Rabbi Simcha Winograd, 

managers of “Toraht Chaim” Yeshiva in Jerusalem. Kiryat 

Moshe – Moises Ville, Argentina, [1923]. 

Letter regarding charity funds which the author collect-

ed from his congregation for “Toraht Chaim” Yeshiva, 

“Misgav LaDach” Hospital and Kollel Horodna, and 

details regarding the difficult financial state of residents 

of Moises Ville. 

The Ga’on Rabbi Aharon HaLevi Goldman (1854-1932), 

first rabbi of Argentina, accompanied a group of Jews 

who emigrated from czarist Russia during the period 

of the pogroms in the late 19th century, and established 

the Kiryat Moshe (Moises Ville) settlement, which was 

the first Jewish settlement in Argentina. Was greatly in-

volved and active in strengthening Judaism and Kashrut 

in that area while corresponding with giants of the gen-

eration; Rabbi Yitzchak Elchanan Spector, the Chafetz 

Chaim, Rabbi Shmuel Salant, Rabbi Chaim Berlin and 

others. Would solicit donations from his congregation 

for Torah and charity institutions in Jerusalem, as ap-

parent in this letter.
28cm. Fair condition. Stains, two tears along folding 

marks (slightly damaging text). 

Opening Price: $200

החפץ חיים, רבי שמואל סלנט, רבי חיים ברלין ועוד. נהג להתרים 
שגם  כפי  בירושלים,  וחסד  תורה  מוסדות  עבור  קהילתו  בני  את 

משתקף מהמכתב שלפנינו.
28 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, שני קרעים לאורך סימני הקיפול (עם מעט 

פגיעה בטקסט).

פתיחה: $200
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439. מכתב הגרי“ז סולובייציק אב“ד בריסק, אל הגאון רבי איסר זלמן מלצר

מכתב ארוך בכתב-ידו ובחתימתו של הרב מבריסק, הגאון רבי יצחק זאב סולובייציק, אל הגאון רבי איסר 
זלמן מלצר. בריסק (על נהר בוג), י“א סיון תרצ“ו 1936.

”... לכבוד ידי“נ [=ידיד נפשי] הרב הגאון הגדול המפורסם פאר הדור וכו‘ וכו‘ כש“ת [=כבוד שם תפארתו] 
מ‘ ר‘ איסר זלמן שליט“א מעלצער הגאב“ד ור“מ בעיר סלוצק ועתה בעה“ק ירושלם תובב“א“

תוכן המכתב: המלצה עבור בחור מהעיר בריסק תלמיד ישיבת קלצק ”פרי חמד מצוין מכרם קלעצק“, 
שנלקח לעבודת הצבא הפולני ומבקש לעלות לארץ ישראל. בהמשך המכתב מתנצל הגרי“ז על ש“לא 
אשר  הזאת  הנחמדה,  הִמנָחה  לי  נעמה  מה  מאז,  בו  נתכבדתי  אשר  האזל‘  ’אבן  חבורו  על  תיכף  עניתי 
הּובאת לי מידי הדר“ג הָרָמה, אולם לא רציתי לבוא להדר“ג במכתב ריָקם, רק להעיר באיזה מקומות, ובין 

כך נטרדתי הרבה בטרדות בלתי נעימות מעניני דָמָתא, ונדָחה הדבר, ואת רּום הדר“ג הסליחה“.
נייר מכתבים רשמי, 28 ס“מ. כ-14 שורות בכתב-ידו ובחתימתו. מצב טוב-מאד, קמטי קיפול.

המכתב אינו ידוע, ולא נדפס בספר ”אגרות מרן רי“ז הלוי - הרב מבריסק“, ירושלים, תשס“ח. (באגרת 
69 מופיע שם מכתב אחר מתאריך י‘ תמוז, שנכתב אל הגר“י אברמסקי בלונדון, ובו נסיון לפתרון אחר 

בענינו של אותו בחור, ראה שם).

פתיחה: $2500

439. Letter by Rabbi Yitzchak Zev Soloveitchik Av Beit Din of 

Brisk to Ga’on Rabbi Isser Zalman Meltzer 

Lengthy letter in handwriting and signature of Rabbi of Brisk, the Ga’on Rabbi 

Yitzchak Zev Soloveitchik, to the Ga’on Rabbi Isser Zalman Meltzer. Brisk (on Bug 

river), 11 Sivan 1936.

“… In honor of my close friend the great esteemed Rabbi Isser Zalman Meltzer, Av Beit 

Din and Rosh Mativta of Slotzk and presently in holy city of Jerusalem”. 

Content of letter: Recommendation for young man from city of Brisk disciple of Kletsk 

Yeshiva “excellent amiable student of Kletsk”, who was drafted by Polish army and is 

requesting to immigrate to Eretz Israel. In continuation of letter Rabbi Yitzchak Zev 

apologies for “not responding sooner to his composition ‘Even Ha’ezel’ which I was 

honored to receive as a gift… I only had some brief comments to make and was 

preoccupied and forced to postpone the matter for which I beg forgiveness”. 
Official stationery, 28cm. Approx. 14 lines in his handwriting and signature. Very good 

condition, folding creases. 

Letter unknown and unprinted in book “Letters of Rabbi Yitzchak Zev HaLevi 

– Rabbi of Brisk”, Jerusalem, 2008. (In letter 69 a different letter dated 10 Tamuz 

appears, which was written to Rabbi Yechezkel Abramsky in London, with the attempt 

to find another solution to the matter of that young man, see there).

Opening Price: $2500
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440. פסק בית דין - רבי אליהו ברוך קמאי

פסק דין, בענין פולמוס ומחלוקת על הרבנות בקהילת סעמיאטיץ 
רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  גרודנה-טיקטין),  באזור  (פולין, 
טשעכנאווצי  הסמוכה  העיר  כאב“ד  אז  שכיהן  קמאי,  ברוך  אליהו 
נישטטאט- של  רבה  החנוכי,  יהודה  רבי  וחתימת  (צחנוביץ), 

טשעכנאווצי (צחנוביץ החדשה). תרנ“ה (1895).
בענין  לדון  שנשלחו  הנ“ל,  הרבנים  כותבים  המפורט,  הדין  בפסק 
לבקשת אנשי סמיאטיץ ורבניה, ”וכן כתבו דייני ק“ק בריסק בשם 
הרב הגאון הגדול האבד“ק בריסק, שישלחו אודות זה להרבנים בק‘ 

טשעכנאווצי“. 
הגאון רבי אליהו ברוך קמאי (תר“ד-תרע“ז), מגדולי דורו המפורס־
מים, העמיד תלמידים הרבה. כיהן ברבנות בכמה ערים בליטא-פולין, 
ולאחר שהגאון האדר“ת נסע לכהן כרבה של ירושלים, נתמנה רבי 
אליהו ברוך לכהן ברבנות מיר ולעמוד בראשות הישיבה. חתנו הוא 
הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר בליטא ובירושלים. 

30.5 ס“מ. מצב בינוני, קרעים בקפלים, ללא חסרון טקסט.

פתיחה: $1500

441. מכתבי רבנים – ליטא

ראזי־ אב“ד  יפה  גימפל  מרדכי  רבי  הגאון  וחתימת  בכת“י  מכתב   •
בכת“י  מכתב   • תר“מ (1879).  ראזינאי,  שדוכין).  (בעניני  לבנו  נאי, 
יעקב  רבי  מהגאון  מכתב   • מלאמזע“.  הכהן  ”יוסף  רבי  וחתימת 
שפירא אב“ד וראש ישיבת וואלוז‘ין, אל הגאון רבי יואל ליב הרצוג 
מרבני פאריז, (דיון הלכתי בעניני גיטין וברכת שנה טובה). וולוז‘ין, 
דוד  הלל  רבי  הגאון  וחתימת  בכת“י  מכתב   • תרצ“א (1931).  אלול 
הכהן“.  ו“עבודת  הכהן“  ”ונגש  מחבר  ווילקי,  אב“ד  טריווש  הכהן 

לומז‘ה, תרנ“ג (1893).
4 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

440. Beit Din Ruling – Rabbi Eliyahu 

Baruch Kamai 

Ruling regarding polemic and controversy pertaining 

to rabbinate of Semititz congregation (Poland, in region 

of Grodno-Tiktin), in handwriting and signature of 

the Ga’on Rabbi Eliyahu Baruch Kamai, who served as 

Chief Av Beit Din of adjacent town Chechnovitz during 

that period, along with signature of Rabbi Yehuda 

HaChanuki, rabbi of New Chechnovitz. (1895).

In the detailed ruling, the abovementioned rabbis state 

that they were sent to discuss the matter as requested by 

members of Semititz and its rabbis, “and Dayanim of 

congregation of Brisk wrote in the name of the great 

Ga’on Av Beit Din of Brisk, that they would respond 

to this matter to the rabbis of Chechnovitz”. 

The Ga’on Rabbi Eliyahu Baruch Kamai (1844-1917), 

among the famous giants of his generation, father of nu-

merous disciples. Served in the rabbinate of several cities 

in Lithuania-Poland, and a fter Rabbi Eliyahu David 

Rabinowitz Te’omim [the Aderet] traveled to serve as 

rabbi of Jerusalem, Rabbi Eliyahu Baruch was appointed 

to serve in the Mir rabbinate and head the Yeshiva. His 

son-in-law is the Ga’on Rabbi Eliezer Yehuda Finkel Rosh 

Yeshiva of Mir in Lithuania and Jerusalem. 
30.5cm. Fair condition, tears on folds, without missing text. 

Opening Price: $1500

441. Letters by Rabbis – Lithuania 

• Letter in handwriting and signature of the Ga’on 

Rabbi Mordechai Gimpel Yaffe Av Beit Din of Razina, 

to his son (regarding matters of Shidduchim). Razina, 

(1879). • Letter in handwriting and signature of Rabbi 

“Yosef HaCohen of Łomża”. • Letter by the Ga’on 

Rabbi Ya’akov Shapiro Av Beit Din and Rosh Yeshiva of 

Volozhin Yeshiva, to the Ga’on Rabbi Yo’el Leib Herzog, 

among rabbis of Paris (Halachic discussion regarding 

matters pertaining to Gittin [divorce] and blessing for a 

good year). Volozhin. Elul (1931). • Letter handwritten 

and signed by Rabbi Hillel David HaCohen Travis Av 

Beit Din of Wielki, author of “VeNigash HaCohen” and 

“Avodat HaCohen”. Łomża, 1893. 
4 letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $350
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442. מכתב מרבי יצחק תאומים מפרמישלא

מכתב שנה טובה מהגאון רבי יצחק תאומים, אל רבי משה לארבר־
בום. פרעמישלא, ערב ראש השנה, תרס“ט 1908. 

המכתב נכתב על ספח אישור קבלת דואר רשום, של משלוח אתרוג, 
לו  ”אביע  דעת“]:  ה“חוות  נכדי  היו  [שניהם  לקרובו  כותב  הוא  ובו 
תודתי עבור כוונתו הרצויה, אם כי המעשה אינה רצויה לתכליתה, 
נקוד  אתרוג  והינו  מראהו  נשתנה  הדרך,  טלטול  מסיבת  באשר... 

וטלוא, שאינו ראוי לברכה, ואינו שוה בנזק טרחכם...“ 
בו־ אב“ד  אברהם  רבי  בן  (תרכ“ג-תש“א),  תאומים  יצחק  יעקב  רבי 
טאטשט בעל ”חסד לאברהם“. תלמיד רבי צבי הירש ורנשטיין ורבי 
יצחק אהרן איטינגא. עמד בקשרי שו“ת בהלכה עם גדולי גאוני דורו 
בית  צבי,  ארץ  בשמים,  הרי  השו“ת:  בספרי  דבריו  והובאו  בגליציה 
יצחק (ששלח לו תשובות רבות וכותב עליו ”החריף ובקי בכל חדרי 
תורה“) ועוד. מנגידי וראשי הקהל בפרמישלא (פשמישל). ממייסדי 
”אגודת ישראל“ בועידת קטוביץ ונשיא התנועה בגליציה. חתנו הוא 

רבי שמואל באב“ד אב“ד לבוב.
12.5X4.5 ס“מ. כ-20 שורות. מצב טוב.

פתיחה: $200

442. Letter by Rabbi Yitzchak Teomim of 

Premishla

Letter with New Year wishes by Rabbi Yitzchak 

Teomim, to Rabbi Moshe Larberbaum. Premishla, Erev 

Rosh HaShana, 1908.

The letter was written on a stub of authorization for 

receiving registered mail, of the delivery of an etrog. 

He writes to his relative [both grandsons of the “Chavat 

Da’at”]: “I express my thanks for his good intentions, 

although the action will not attain the goal, since… 

because of being shaken on the way, its look has 

changed and it has dots and bruises which are not fit-

ting for blessing and is not worth the damage of all 

the trouble you took…”. 

Rabbi Ya’akov Yitzchak Teomim (1863-1941), son of 

Rabbi Avraham Rabbi of Butchatch, author of “Chesed 

L’Avraham”. Disciple of Rabbi Zvi Hirsh Orenstein and 

Rabbi Yitzchak Aharon Itinga. Had contact through 

halachic responsa with the leading Torah scholars of his 

times in Galicia and is quoted in the following books 

of responsa: Harei Besamim, Eretz Zvi, Beit Yitchak 

(to whom he sent many responses and who writes of 

him “sharp minded and fluent in all areas of Torah”) 

etc. One of the leading influential community heads of 

Premishla (Przemyśl). One of the founders of “Agudat 

Yisrael” in the Katowice Conference and president of 

the movement in Galicia. His son in law is Rabbi Shmuel 

Babad Rabbi of Lvov. 
4.5X12.5cm. c.20 lines. Good condition.

Opening Price: $200

443. אוסף דפי כת“י ומכתבים – הגאון רבי שלמה במברגר 

אב“ד זענהיים
זנהיים,  במברגר.  שלמה  רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב  דפים  צרור 
[תרס“ז-תר“ע]. מכתבים שנשלחו, טיוטות מכתבים ורשימות שונות 
(דברי תורה ועוד) בעברית, יידיש וגרמנית. (מתוכם כששה מכתבים 

שנשלחו לבנו רבי יצחק במברגר). 
הרבנים  אוצר  (תקצ“ה-תרע“ח,  במברגר  הלוי  שלמה  רבי  הגאון 
זע־ אב“ד  קהילות,  במספר  כרב  כיהן  ספרים,  ומחבר  גאון   .(18389

נהיים (אלזס). ראה פריט 311 -  חידושי אביו בכתב-ידו.
כ-18 דפים (חלקם לא שלמים). גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $400

443. Collection of Handwritten Leaves 

and Letters – By Rabbi Shlomo Bamberger 

Rabbi of Sennheim

A bunch of leaves handwritten and signed by Rabbi 

Shlomo Bamberger. Sennheim, [1907-1910]. Letters 

that were sent, drafts of letters and various lists (Torah 

thoughts etc.) in Hebrew, Yiddish and German. 

(Including three letters sent to his son Rabbi Yitzchak 

Bamberger).

Rabbi Shlomo HaLevi Bamberger (1835-1918, Otzar 

HaRabbanim 18389). A Torah genius and author, served 

as rabbi of several communities, Rabbi of Sennheim 

(Elsass). See Item 311 – his  father’s novellae in his 

handwriting. 
c.18 leaves (some not whole). Varied size. Good condition.

Opening Price: $400 442
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444. רבי אברהם צבי פרלמוטר– מכתב וספרו עם הקדשתו

יואל  לרבי  פרלמוטר,  צבי  אברהם  רבי  וחתימת  יד  בכתב  • מכתב 
הרצוג].  אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  של  [אביו  בפריז  רב   - הרצוג 
משה  רבי  אחיו  מוזכרים:  שונים,  עניינים   .[1920] תר“פ  ווארשא, 

פרלמוטר דומ“ץ בלודז‘ ועוד.
רבי  מאת  השו“ע,  חלקי  בארבעה  שו“ת  אליעזר,  דמשק  • ספר 
הספר  בשער   .1905 תרס“ה  פיעטרקוב,  פרלמוטר.  צבי  אברהם 
עזריאל  מו“ה  הנכבד  ל“הגביר  וחתימתו  ידו  בכתב  המחבר  הקדשת 
ראשון,  חלק  אליעזר,  יד  ספר  עם:  כרוך  [הספר  גאלדשטיין...“.  נר“ו 
תרצ“א  וורשא,  ניצברג.  אליעזר  רבי  דעה.  יורה  בהלכות  חידושים 

.[1931
רבי אברהם צבי פרלמוטר (נפטר תר“צ, אוצר הרבנים 1369), אב“ד 
התבלט  הנודעים.  ומגאוניה  בוורשא  ראב“ד  מכן  ולאחר  בראדום, 
בפעילותו הציבורית הענפה, היה ממייסדי ”אגודת ישראל“, ונבחר 
כבן  היותו  ”מיום  נכתב  מצבתו  על  מטעמה.  הפולני  ל“סיים“  כציר 

עשור היה עומד על המשמר ומצפה לישועה“.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

444. Rabbi Avraham Zvi Perlmutter – 

Letter and Book with His Inscription 

• Letter in handwriting and signature of Rabbi 

Avraham Zvi Perlmutter, to Rabbi Yo’el Herzog – Rabbi 

in Paris [father of the Ga’on Rabbi Yitzchak Eizik 

Herzog]. Warsaw, [1920]. Various matters. Letter men-

tions his brother, Rabbi Moshe Perlmutter Dayan and 

Halachic authority in Łódź and others. 

• Sefer Damesek Eliezer, responsa on four sections of 

the Shulchan Aruch, by Rabbi Avraham Zvi Perlmutter. 

Pietrekov, 1905. Title page contains inscription of author 

in his handwriting and signature to “The honorable 

philanthropist Rabbi Azriel Goldstein…”. [Book bound 

with: Sefer Yad Eliezer, first section, Chiddushim on laws 

of Yoreh De’ah. Rabbi Eliezer Nitzberg. Warsaw, 1931].

Rabbi Avraham Zvi Perlmutter (passed away in 1930, 

Otzar HaRabbanim 1369), Av Beit Din in Radom and 

afterwards Chief Av Beit Din in Warsaw and among its 

well-known geniuses. Outstanding in his widespread 

public activity, was among the founders of “Agudat 

Yisrael”, and was selected as representative in the Polish 

“Seim” on its behalf. His epitaph states “From the age 

of ten he stood on guard and anticipated the salvation”. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

445. ארכיון מסמכים – מכתבי רבנים – הונגריה ורומניה 

לפקוביץ  משה  הרב  של  ותעודות,  מכתבים  מסמכים,  ארכיון 
(”מילידי עיר בעניע“ נפטר תרצ“ד). [הונגריה ורומניה], סוף המאה 

ה-19 וראשית המאה ה-20.
כולל מכתבי המלצה מרבנים (הגאון רבי ישעיה פירסט אב“ד וינה, 
והגאון רבי אברהם יצחק גליק אב“ד טולטשווא), תעודות רשמיות, 
ומסמכים שונים. לא נבדק בצורה יסודית, רוב הפריטים בהונגרית 

או רומנית.
כ-36 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

445. Archive of Documents – Rabbis’ 

Letters – Hungary and Romania

Archive of documents, letters and certificates, of Rabbi 

Moshe Lefkowitz (“native of Bojná”, died in 1934). 

[Hungary and Romania], end of the 19th century and 

beginning of the 20th century.

Includes letters of recommendation by rabbis (Rabbi 

Yeshaya Fuerst Rabbi of Vienna, and Rabbi Avraham 

Yitzchak Glick rabbi of Tolcsva), official certificates and 

various documents. Not thoroughly examined, most 

items are in Hungarian or Romanian.
c.36 items. Varied size and condition.

Opening Price: $200
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446. אוסף מכתבים ממשפחת הגאון ממאקווא רבי חיים 

יהודה דייטש
אוסף מכתבים משפחתיים הכולל קטע ממכתב ”הגאון ממאקאווא“ 
רבי חיים יהודה דייטש, גלויית מכתב מבנו רבי יהושע אב“ד קטמון 

ושני מכתבים מחתנו רבי יעקב ליבוביץ הרב מקאפיש.
הרבנים  אוצר  (תרל“ו-תרצ“ח,  דייטש  סג“ל  יהודא  חיים  רבי  הגאון 
שנה.   35 במשך  במאקווא  צדק  ומורה  דיין  וחסיד.  גאון   ,(6338
רבי  האדמו“ר  של  בצילם  הסתופף  הבושם“.  ”ערוגת  בעל  תלמיד 
יחזקאל משינווא ושל האדמו“ר מוהרי“ד מבעלז. חיבר ספרים רבים 

בהלכה, באגדה ובחסידות.
כאב“ד  כיהן  תש“ם),  (נפטר  ליבוביץ  סג“ל  יעקב  רבי  הגאון  חתנו 
קאפיש (הונגריה). לאחר השואה, היה ראש בית הדין האורתודוקסי 
בבודפשט, שעסק בעיקר בהתרת עגונות ”שארית הפליטה“ ניצולי 
”בהיותי  יעקב:  משנת  שו“ת  ספרו  בהקדמת  שכותב  וכפי  השואה, 
ראב“ד דתקנת עגונות במדינת אונגארן משנת תש“ה עד סוף תש“י, 
חמשה  לערך  הבעל,  ועיגון  דאיתתא  בעיגונא  היתרים,  יצא  ובס“ד 
אלפים בלי שום מכשול אפילו באחת מהם“. בעשרות שנותיו האח־
מראשי  היה  הפוסקים,  מגדולי  כאחד  הוכר  בה  בארה“ב,  חי  רונות 

”התאחדות הרבנים“ בארה“ב ונודע בשם ”הרב מקאפיש“.
בנו הגאון רבי יהושע סג“ל דייטש (תר“ע-תש“ן) בעל ”בית הלחמי“, 
חתנו של רבי דוד שפרבער אב“ד בראשוב. תלמיד מהרי“ץ דושינסקי 
ורבי יואל טיטלבוים. כיהן כ“רב הצעיר“ בבראשוב וברבנות בקהלות 
שונות בחו“ל. לאחר השואה עלה לירושלים בה נתמנה לאב“ד קטמון 

446. Collection of Letters from the Family 

of the Gaon of Makova Rabbi Chaim 

Yehuda Deitsch

A collection of family letters including a section of a 

letter by the “Gaon of Makova” Rabbi Chaim Yehuda 

Deitsch, a postcard from his son Rabbi Yehoshua Rabbi 

of Katamon and two letters by his son-in-law Rabbi 

Ya’akov Leibowitz the Rabbi of Kapish.

Rabbi Chaim Yehuda Segal Deitsch (1876-1938, Otzar 

HaRabbanim 6338), a Torah genius and a chassid. 

Dayan and Rabbi in Makova for 35 years. Disciple of 

the author of “Arugot HaBosem”. Frequented the courts 

of Rebbe Yechezkel of Shinova and the Belzer Rebbe. 

Wrote many books on halacha, agadda and Chassidism. 

His son-in-law, Rabbi Ya’akov Segal Leibowitz (died 

in 1980), served as Rabbi of Kapish (Hungary). After 

the Holocaust, was head of the Orthodox Beit Din in 

Budapest that was primarily concerned with releasing 

agunot of the “she’erit hapleita”, Holocaust survivors. 

He wrote in the introduction to his book Mishnat 

Ya’akov responsa: “As Head of Beit Din of releasing 

agunot in the country of Hungary from 1945 until the 

end of 1950, and with Heaven’s help, women and men 

were released to marry, approximately five thousand 

without error, even one of them”. The last decades of 

his life he lived in the US, where he was recognized as 

one of the leading ruling rabbis, was one of the heads 

of the Rabbis Union in the US and was known as the 

Rabbi of Kapish. 

His son, Rabbi Yehoshua Segal Deitsch (1910-1990) 

author of “Beit HaLachmi”, son-in-law of Rabbi David 

Shfarber Rabbi of Borshchov. Disciple of the Maharitz 

Dushinsky and Rabbi Yoel Teitelbaum. Served as 

“young Rabbi” in Borshchov and in various communi-

ties in the Diaspora. After the Holocaust, he immigrated 

to Jerusalem where he was appointed Rabbi of Katamon 

and was the first Rosh Yeshiva of the Belz Yeshivot in 

Eretz Yisrael.
4 letters, varied size and condition.

Opening Price: $300

והיה ראש הישיבה הראשון בישיבות בעלז בארץ ישראל. 
4 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

447. מכתב מקהילת חוסט לרבם המהרי“ץ דושינסקי

מכתב מקהילת חוסט, אל רבם לשעבר הגאון רבי יוסף צבי [מהרי“ץ] 
דושינסקי גאב“ד ירושלים. חוסט, תרצ“ה [1935].

מכתב ברכה לרגל בואו של המהרי“ץ דושינסקי לעיירת המרפא קר־
לסבאד, כשלוש שנים לאחר שעזב את העיר חוסט כדי לכהן כגאב“ד 
ירושלים (בשנת תרצ“ג), ובעקבות הבטחתו לפקוד בהזדמנות זו גם 

את חוסט.
”אין לתאר גודל שמחתנו, ממש יום בשורה הוא לנו השמועה הטובה 
העע“ל  בשבוע  בשלום  בא  שליט“א  שאדמו“ר  עצמנו  תדשן  אשר 
שעלה  שבעת  נמכרנו,  מכור  זו  ובהזדמנות  קארלסבאד...  לעיר 
אדמו“ר שליט“א לארצנו הקדושה ואנו הוכרחנו בלב נשבר לקחת 
יהודי  לב  כל  לוח  על  חקוק  עוד  שליט“א  אדמו“ר  הפרידה...  חבל 
עירנו, ואנו מרגישים עוד התקשרות נפשית עמוקה עם אישיותו...“.
מכתב ארוך ומרגש, ממנו משתקפת ההערצה העצומה שחשו יהודי 
הקהל,  ראש  חוסט:  יהודי  בשם  החתום  על  לשעבר.  לרבם  חוסט 
של  הביקור  הסדרת  בעניין  אישי  מכתב  הדברים  בשולי  שהוסיף 

המהרי“ץ בעיר.
33 ס“מ. מצב בינוני, קרעים, כתמים והתפשטות דיו. 

פתיחה: $200
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447. Letter by Congregation of Khust to 

Their Rabbi Maharitz Dushinski 

Letter from Khust congregation to their former rabbi, 

the Ga’on Rabbi Yosef Zvi [Maharitz] Dushinski Av Beit 

Din of Jerusalem. Khust, [1935]. 

Letter of greeting in honor of the arrival of the Maharitz 

Dushinski to the Karlsbad spa town, approximately 

three years after leaving the city of Khust in order to 

serve as Av Beit Din in Jerusalem (in 1933), following 

his promise to take this opportunity and visit Khust. 

“We can not describe our happiness upon the good 

news reaching us that the Rebbe arrived at the city of 

Karlsbad… upon the immigration of the Rebbe to the 

Holy Land we were forced to separate from him… the 

Rebbe is etched upon the heart of every Jew of our town 

and we feel a deep emotional bond with him…”. 

Lengthy and touching letter in which the intense admi-

ration that the Jews of Khust sensed toward their former 

Rebbe is apparent. Signed on behalf of Jews of Khust: 

Leader of congregation, who added a personal letter 

regarding arrangement of visit of Maharitz in town, on 

margins. 
33cm. Fair condition, tears, stains and smearing of ink. 

Opening Price: $200

448. אוסף מכתבים – ראשי ישיבות

וחותמת  חתימת  חברון,  בעיה“ק  ישראל“  ”כנסת  מישיבת  מכתב   •
תשרי  חברון,  עפשטיין.  מרדכי  משה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
בירוש־ ישראל“  כנסת   – ”חברון  מישיבת  קבלה   •  .(1927) תרפ“ח 
 • תרצ“ח (1938).  סרנא,  יחזקאל  רבי  הישיבה  ראש  בחתימת  לים, 
מכתב מבית דין צדק לונדון, בכתב ידו וחתימתו של הגאב“ד הגאון 
בכת“י  מכתב   •  .(1946) תש“ו  סיון  לונדון,  אברמסקי.  יחזקאל  רבי 
משרד  אל  כהנמן,  שלמה  יוסף  רבי  הגאון  מפוניבז‘  הרב  וחתימת 
הדתות, בבקשה לאשר כי בנו הרב אברהם כהנמן ”הוא ר“מ בישיבה 
מלוה  פרעון  שיק   •  .(1951) תשי“א  סיון  הראשיים“.  וממנהליה 
• מכתב מישיבת  ישיבת פוניבז‘, בחתימת רבי יוסף שלמה כהנמן. 
מראשי  פוברסקי  דוד  רבי  בחתימת  ארנברג,  להגרי“מ  פוניבז‘ 

הישיבה, בני ברק, תשכ“ג 1963.
6 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

448. Collection of Letters – Heads of 

Yeshivot

• Letter from the “Knesset Yisrael” Yeshiva in the city 

of Hebron, signature and stamp of the Head of the 

Yeshiva Rabbi Moshe Mordechai Epstein. Hebron, 

1927. • Receipt of “Hebron-Knesset Yisrael” Yeshiva 

in Jerusalem, signed by the Head of the Yeshiva Rabbi 

Yechezkel Sarna, 1938. • Letter from the London Beit 

Din Tzedek, handwritten and signed by the Ga’avad 

Rabbi Yechezkel Avramsky. London 1946. • Letter 

handwritten and signed by the Ponovezh Rav, Rabbi 

Yosef Shlomo Kahaneman, to the Ministry of Religious 

Affairs, to please certify that his son Rabbi Avraham 

Kahaneman “is a Head of Metivta in the yeshiva and one 

of the head chairmen”. Sivan 1951. • Check payment for 

loan for the Ponovezh Yeshiva, signed by Rabbi Yosef 

Shlomo Kahaneman. • Letter from Ponovezh Yeshiva 

to Rabbi Erenberg, signed by Rabbi David Povarsky a 

Head of the Yeshiva, Bnei Brak, 1963.
6 letters, varied size and condition.

Opening Price: $400

449. אוסף מכתבים - ראשי ישיבות בארץ ישראל

תשכ“ג-תשל“א מהשנים  ישיבות,  מראשי  מכתבים  אוסף 
שולמן,  מרדכי  רבי  של הגאון  ידם  בחתימת  מכתבים   .(1963-1971)
ראש  פינקל,  ביינוש  רבי  הגאון  בני-ברק;  סלבודקה  ישיבת  ראש 
ישיבת  ראש  סרנא,  חיים  יעקב  רבי  הגאון  בירושלים;  מיר  ישיבת 
ברע־ שלמה  רבי  והגאון  ליס  יוסף  רבי  הגאון  כנסת-ישראל;  חברון 
וודא שליט“א, עבור תלמוד תורה תשב“ר בבני ברק; ועוד מכתבים 

מראשי ומנהלי ישיבות.
רובם  משתנים,  ומצב  גודל  רשמיים.  מכתבים  ניירות  על  מכתבים,   11

במצב טוב.

פתיחה: $300
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450. שני מכתבים - רבי שלמה זלמן אויערבאך

של  ובחתימתו  ידו  בכתב  ספרים,  הוצאת  לרגל  ברכה  מכתבי  שני 
הגאון רבי ”שלמה זלמן אויערבאך“, ירושלים, תשכ“ח 1968.

2 גלויות דואר, מצב טוב מאד, באחת מהן סימני קיפול.

פתיחה: $350

450. Two Letters – Rabbi Shlomo Zalman 

Auerbach

Two letters of greeting in honor of the publication of 

books, in the handwriting and signature of the Ga’on 

Rabbi “Shlomo Zalman Auerbach”, Jerusalem, 1968. 
2 postcards, very good condition; one with folding marks. 

Opening Price: $350

449. Collection of Letters – Rashei 

Yeshivot 

Collection of letters by Rashei Yeshivot, (1963-1971). 

Letters signed by the Ga’on Rabbi Mordechai Shulman, 

Rosh Yeshiva of Slobodka in Bnei Brak; the Ga’on Rabbi 

Beinush Finkel, Rosh Yeshiva of Mir in Jerusalem; 

the Ga’on Rabbi Ya’akov Chaim Sarna, Rosh Yeshiva 

of Chevron Knesset Yisrael; the Ga’on Rabbi Yosef 

Liss and the Ga’on Rabbi Shlomo Brevda, for Tashbar 

Talmud Torah in Bnei Brak; additional letters by leaders 

and directors of Yeshivot. 
11 letters upon official stationery. Various sizes and condi-

tions, majority in good condition. 

Opening Price: $300

451. שבעה מכתבים - רבי שלמה זלמן אויערבאך

רבי  מהגאון  ועוד),  ברכה  מכתבי  (המלצות,  שונים  מכתבים  אוסף 
שלמה זלמן אויערבאך, מהשנים תשכ“ד-תשמ“ט 1964-1989.

7 מכתבים + מעטפה. כולם בחתימת יד-קדשו, חלקם גם כתובים בכתב 
ידו. גודל ומצב משתנים, כללית מצב טוב.

פתיחה: $1400

451. Seven Letters – Rabbi Shlomo Zalman 

Auerbach 

Collection of various letters (recommendations, let-

ters of greeting and more), by the Ga’on Rabbi Shlomo 

Zalman Auerbach, 1964-1989.
7 letters + envelope. All signed by him; some also written 

in his handwriting. Various sizes and conditions, gener-

ally good condition. 

Opening Price: $1400

452. Letter by Rabbi Aryeh Levin to Rishon 

LeZion Rabbi Yitzcham Nissim 

Letter of greeting by the “Jerusalemite Tzadik” Rabbi 

Aryeh Levin, to Rishon LeZion Rabbi Yitzchak Nissim. 

[1964?]. Interesting content in poetic and cordial style, 

in Rabbi Aryeh’s pearly square writing, along with his 

signature. 
19cm. Good condition, few creases. 

Opening Price: $200

452. מכתב רבי אריה לוין אל הראשון לציון רבי יצחק 

ניסים
מכתב ברכה מ“הצדיק הירושלמי“ רבי אריה לוין, אל הראשון לציון 
מליצית  וכתיבה  מעניין  תוכן   .[1964 [תשכ“ד?  ניסים.  יצחק  רבי 

ולבבית, בכתב-ידו הפניני והמרובע של ר‘ אריה ובחתימתו.
19 ס“מ. מצב טוב, מעט קמטים.

פתיחה: $200
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451452



242 | מאי 2012

453. מכתב הגאון רבי יחזקאל אברמסקי

מכתב בכת“י וחתימת הגאון רבי יחזקאל אברמסקי. לונדון, תשי“ג 
.1953

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי (תרמ“ו-תשל“ו), גאב“ד לונדון, תלמיד 
ובת־ בגאונותו  נודע  בדורותיו,  הרבנים  מגדולי  מבריסק.  חיים  רבי 
גדולי  מראשי ”מועצת  וההלכה.  התורה  של  לכבודה  הרבה  קיפותו 
התוספתא  על  יחזקאל“  ספרי ”חזון  וחמשה  עשרים  חיבר  התורה“. 

ועוד. לתולדותיו יצאו ספרים וספרי זכרון.
גלוית דואר, 14 ס“מ. 9 שורות בכתב-ידו וחתימתו, מצב טוב.

פתיחה: $200

453. Letter by Ga’on Rabbi Yechezkel 

Abramski

Letter in handwriting and signature of the Ga’on Rabbi 

Yechezkel Abramski. London, 1953. 

The Ga’on Rabbi Yechezkel Abramski (1886-1976), Av 

Beit Din in London, disciple of Rabbi Chaim of Brisk. 

Among outstanding rabbis of his generation; known 

in his genius and great resolution in protecting the 

Torah and Halacha. Among leaders of” Council of 

Torah Sages”. Composed twenty five books of “Chazon 

Yechezkel” on the Tosefta and more. Memorial books 

were published in his memory.
Postcard, 14cm. 9 lines in his handwriting and signature, 

good condition. 

Opening Price: $200

רבי  הגאון  אל  אברמסקי  יחזקאל  מרבי  מכתבים  שני   .454

איסר זלמן מלצר
שני מכתבים מהגאון רבי יחזקאל אברמסקי גאב“ד לונדון, אל ידידו 

הגאון רבי איסר זלמן מלצר. 
• מכתב מתאריך ט“ו תמוז תש“ז (1947). משא ומתן הלכתי עם רבי 

איסר זלמן וחתנו רבי אהרן קוטלר, ועוד ענינים נוספים. 
וחתימתו.  בכתב-ידו  שורות  כ-33  ס“מ.   20.5 עמ‘,   2 רשמי,  מסמכים  נייר 

מצב טוב מאד. מצורפת מעטפת הדואר.

• מכתב מתוארך ”בין כסא לעשור“, תשי“א (1950). ברכות לשנה 
טובה  בשיבה  וינוב  כח  ויחליף  ושנותיו  ימיו  ה‘  החדשה ”...שיאריך 
תורה  בהפצת  הקודש  עבודת  לעבוד  עלומים  כח  מלא  ורענן,  דשן 
ובהחזקתה. ונזכה לראות בנועם ה‘ בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן 

התורה...“.
אגרת אויר, כ-12 שורות בכתב-ידו וחתימתו. מצב טוב. מעבר לדף רישום 

בכת“י רבי איסר זלמן (”נשלח מכתב עם תורה ביום ט“ו בשבט תשי“א“).

פתיחה: $350

454. Two Letters by Rabbi Yechezkel 

Abramsky to Ga’on Rabbi Isser Zalman 

Meltzer

Two letters by Ga’on Rabbi Yechezkel Abramsky Av 

Beit Din of London, to his friend the Ga’on Rabbi Isser 

Zalman Meltzer. 

• Letter dated 15 Tamuz 1947. Halachic discourse with 

Rabbi Isser Zalman and his son-in-law Rabbi Aharon 

Kotler, as well as additional matters. 
Official stationery, 2 pages, 20.5cm. Approx. 33 lines in his 

handwriting and signature. Very good condition. Postage 

envelope attached. 

• Letter dated “between Rosh HaShana and Yom 

Kippur”, (1950). Blessings for New Year “… may G-D 

grant you longevity in good health… to continue the 

holy work of spreading and maintaining Torah. May we 

merit to see the glorification of the Jewish people and 

the Torah…”. 
Airmail letter, approx. 12 lines in his handwriting and 

signature. Good condition. On reverse side handwritten 

notation by Rabbi Isser Zalman (“Letter with Torah con-

tent sent on 15 Shvat 1951). 

Opening Price: $350

455. מכתב רבי משה פיינשטיין

מכתב הלכתי ארוך בכתב יד וחתימת הגאון רבי משה פיינשטיין, אל 
רבי חיים מעדניק [רב בשיקגו]. ניו יורק, אדר תש“ז [1947]. 

המכתב עוסק בכמה נושאים הלכתיים (מתוכו נערכו שלוש תשובות 
בשו“ת אגרות משה: או“ח א, סימן ז; אה“ע א, סימן קסג; חו“מ א, 
סימן צד). בתוך הדברים תיאור מעניין על סדר יומו העמוס כראש 
ישיבה וכפוסק הלכה: ”... ידע נא ידידי כתר“ה שהעת הפנויה אצלי 
מצומצמת משום שכל היום אני בישיבה, ונוא-יארק היא רבתי עם, 
ולפלפולא  למעשה  בד“ת  לשאול  אצלי  הבאים  היחידים  אף  אשר 

נעשו רבים וצריך איזה שעות על זה.... ”. 
טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   27 שורות).  (כ-50  צדיו  משני  כתוב  ארוך,  מכתב 

כתמים, סימני רטיבות וקיפול. 

פתיחה: $700
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456. מכתב גדולי התורה מארה“ב אל ראשי ”אגודת ישראל“ 

בארץ ישראל
”אגודת  אנשי  אל  באמריקה“,  ישראל  אגודת  מ“הסתדרות  מכתב 
ישראל“ בארץ ישראל, טבת תשל“ג (1973). בחתימת ידם של גדולי 
מבוס־ האדמו“ר  הורוויץ  משה  רבי  פיינשטיין,  משה  רבי  התורה: 
פרלוב  מרדכי  נחום  רבי  טלז,  ישיבת  ראש  סורוצקין  ברוך  רבי  טון, 
לייקווד  ישיבת  ראש  קוטלר  שניאור  רבי  מנובומינסק,  האדמו“ר 

והרב משה שרר.
ישראל,  בארץ  שנערכו  הפנימיות  הבחירות  לרגל  שנכתב  במכתב 
קוראים חברי נשיאות אגו“י בארה“ב, לכל העומדים בראשי הסיעות 
”אשר אנו בטוחים כי כל אחת מהן כוונתה לשם שמים“, להזהר לשמור 
ישראל“.  ”אגודת  של  תפקידה  עיקר  הוא  זה  אשר  התורה,  כבוד  על 
בשולי המכתב הם מעירים, ”כי מכתב זה הוא פנימי וסודי בהחלט, ונא 

להזהר שלא יפורסם בשום אופן – מלבד לאלה שלהם נועד“.
27 ס“מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

455. Letter by Rabbi Moshe Feinstein 

Lengthy Halachic letter in handwriting and signature 

of the Ga’on Rabbi Moshe Feinstein, to Rabbi Chaim 

Mednick [rabbi in Chicago]. New York, Adar [1947]. 

The letter deals with a number of Halachic matters (of 

which three responses were edited in the Igrot Moshe 

Responsa: Orach Chaim 1, Siman 7; Orach Chaim 1, 

Siman 163; Choshen Mishpat 1, Siman 94). The letter 

contains an interesting description of his busy daily 

schedule as Rosh Yeshiva and Halachic authority: “… 

please be informed, my friend, that I am barely avail-

able since I am in the Yeshiva the entire day, and New 

York is a large metropolitan; so even the few who 

come to discuss Torah matters are many…”. 
Lengthy letter, written on both sides (approx. 50 lines). 

27cm. Good-fair condition, stains, mildew and folding marks. 

Opening Price: $700

456. Letter by USA Torah Giants to 

Leaders of “Agudat Yisrael” in Eretz 

Israel 

Letter by Association of “Agudat Yisrael of America”, 

to members of “Agudat Yisrael” in Eretz Israel, Tevet 

(1973). Signed by Torah giants: Rabbi Moshe Feinstein, 

Rabbi Moshe Horowitz – Bostoner Rebbe, Rabbi 

Baruch Sorotzkin the Telshe Rosh Yeshiva, Rabbi 

Nachum Mordechai Perlow – Rebbe of Novominsk, 

Rabbi Shneur Kotler Rosh Yeshiva of Lakewood 

Yeshiva and Rabbi Moshe Sherer.

In the letter written in honor of the primary election in 

Eretz Israel, members of the USA Agudat Yisrael direc-

torate call out, to all faction leaders “whom we are certain 

operate for the sake of heaven”, to be cautious in preserv-

ing the honor of the Torah, which is the fundamental role 

of “Agudat Yisrael”. At margins of letter they note that 

“this letter is totally internal and confidential and we 

request that it not be publicized in any manner what-

soever – other than to whom it is intended”. 
27cm. Good condition. 

Opening Price: $800

457. שני מכתבים–הרב שך

• מכתב ממרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך ראש ישיבת פוניבז‘, 
קבלה עבור משלוח כסף לחג הפורים עבור ”מתנות לאביונים“ בני 
תורה. בני ברק, תשמ“ז (1987).• מכתב הסכמה להוצאת ספרי רבי 
רק  אני  ובאתי   ...”  .(1992) תשנ“ב  ברק,  בני  מווילנא.  הכהן  שלמה 
לראות  הנושנות  את  ולהזכיר  לרבים  הספר  בהפיצם  ברכתי  להביע 

מהם דרך התורה והשקידה“.
2 מכתבים כתובים במכונת כתיבה על גבי נייר מסמכים רשמי וחתומים 

בחתימת יד קדשו. 27.5 ס“מ מצבים טובים, סימני קיפול.

פתיחה: $600
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458. מכתב הרב שך והסטייפלר

מכתב המלצה לקרן צדקה עבור אלמנת ויתומי תלמיד חכם שנפטר, 
בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי ש‘ י‘ ניסים קרליץ שליט“א. בני 

ברק, אב תשל“ה (1975).
בשולי המכתב: שש שורות בכתב ידו וחתימתו של מרן הגאון רבי 
אלעזר מנחם שך. ושורה נוספת בכתב ידו וחתימתו של מרן הגאון 
והרב  שך  הרב  חותמות  (הסטייפלער).  קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי 

קניבסקי.
28 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול, מחיקת שם המשפחה מהמכתבים.

פתיחה: $750

458. Letter by Rabbi Shach and The 

Steipler  

Letter of recommendation for charity fund for benefit 

of widow and children of a Torah scholar who passed 

away, in handwriting and signature of the Ga’on Rabbi 

S. Y. Nissim Karelitz. Bnei Brak, Av 1975. 

Margins of letter contain six lines in handwriting and 

signature of the Ga’on Rabbi Eliezer Menachem Shach 

and additional line in handwriting and signature of 

Rabbi Ya’akov Yisrael Kanievsky.
28cm. Good condition, folding marks, family name erased 

from letters. 

Opening Price: $750

457. Two Letters – Rabbi Shach

• Letter by Ga’on Rabbi Eliezer Menachem Man Shach 

Rosh Yeshiva of Ponevezh Yeshiva; receipt for donation 

of “Matonot La’evyonim” on Purim. Bnei Brak, (1987). 

• Letter of authorization approving the publishing of 

books of Rabbi Shlomo HaCohen of Vilna. Bnei Brak, 

(1992). “… and I have come to express my blessing 

upon the distribution of the book and to…”. 
2 typewritten letters upon official stationery signed in his 

holy handwriting. 27.5cm. Good conditions, folding marks. 

Opening Price: $600
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459. מכתב בדברי מוסר מרבי אייזיק שער, סלבודקה, תרס“ג

רעו  אל  שער,  אייזיק  רבי  הצדיק  מהגאון  טובה  שנה  ברכת  מכתב 
הגה“צ רבי אברהם נח פאליי. סלבודקה, אלול תרס“ג (1903).

במכתב הוא מביא דברים מדרשותיו של רבי איצלה בלאזר (”הגה“ח 
עליתו  לפני  האחרון  אלול  בחודש   – שליט“א“  ”מהרי“צ  שיחי‘“ 
לירושלים). דברי מוסר אודות חודש אלול הוא מביא [בשם ”הסבא 
מסלבודקה“? מורו ורבו, רבי נתן צבי פינקל - שבאותה השנה נהיה 
לאמר,   שמעתי  שליט“א  וממחותני   ...” אייזיק]:  רבי  של  לחותנו 
אלול  האמת  הוא  שכן  אמר  דוב,  שאיננו  אלול  על  אומרים  העולם 
ומפני  ממנו,  ירא  ולא  הדוב  את  הכה  ע“ה  המלך  דוד  כי  דוב,  איננו 
אלול ויום הדין היה מתפחד כאמור ’סמר מפחדך בשרי וממשפטיך 
יראתי‘, עשה ודו“ק קל וחומר בנפשך, דהע“ה גאון וצדיק נורא ’שכל 
האומר דוד חטא אינו אלא טועה‘, ראה יראתו, ועתה על אחת כמה 

וכמה אנו!“.
3 עמ‘,20.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים ופגיעות קלות בקפלי הנייר.

פתיחה: $600

459. Letter of Ethics by Rabbi Eizik Sher, 

Slobodka, 1903

Shana Tova letter by the righteous Ga’on Rabbi Eizik 

Sher, to his friend Rabbi Avraham No’ach Palei. 

Slobodka, Elul 1903. 

In the letter he cites sayings from the sermons of Rabbi 

Itzele Blazer (recited last Elul prior to his immigration 

to Jerusalem). Words of ethics applicable to month of 

Elul [on behalf of “Alter of Slobodka”?]: “… I have heard 

in the name of my in-law [his rabbi and teacher, Rabbi 

Natan Tzvi Finkel – who became Rabbi Eizik’s in-law 

that same year], that people say that Elul isn’t a bear, 

and he said that this is indeed the truth; Elul isn’t a 

bear, since King David hit the bear and was not in-

timidated by him; and in anticipation of Elul and the 

Day of Judgment he would be instilled with fear…”.
3 pages, 20.5cm. Good condition, stains and minor 

damage on folds. 

Opening Price: $600

460. מכתב ארוך ומעניין מרבי יצחק ולדשיין

מכתב ארוך מאת רבי יצחק ולדשיין אל רבי בן ציון ברוק. [אוסט־
רובצה, תרצ“ט 1939].

המכתב כולל ענינים רבים, דברי תורה ומוסר [המסתיימים במשפט 
לזרוק  שצריכין  הנוורדקאית  הנקודה  ”...זהו  טיפוסי:  נובהרדקאי 
[בתחילת  נובהרדוק  ספרי  הפצת  עניני  הבליעה“];  בבית  ולתחוב 
המכתב מוזכר על הפצת חוברות ”אל המבקש“ חלק ששי, שחוברו 
ונדפסו ע“י רבי יצחק ולדשיין בשנת תרצ“ט]; עניני ישיבות וגדולי 
ישיבת  להחזקת  הגרלה  אודות  ובחו“ל;  ישראל  בארץ  נובהרדוק 
שליט“א  חזון-איש  הגאון  ע“י  שנשלחו  תפילין  ופרשיות  נובהרדוק 

לצורך מגבית זו. 
רבי יצחק אלחנן ולדשיין (תרנ“ד-תש“א), מגדולי תנועת המוסר של 

460. Long and Interesting Letter by Rabbi 

Yitzchak Waldsein

Long letter by Rabbi Yitzchak Waldsein to Rabbi Ben-

Zion Brook. [Ostrovtse, 1939].

The letter has many topics, Torah and ethics [ending 

with the typical Navaredok sentence: “…This is the 

Navaredok point which needs to be thrown and stuck 

down the throat”]; the distribution of Navaredok books 

[mentioned at the beginning of the letter is the distribu-

tion of the booklets “El HaMevakesh” Part 6, written 

and printed by Rabbi Yitzchak Waldsein in 1939]; mat-

ters concerning the yeshivot and rabbis of Navaredok 

in Eretz Yisrael and abroad; the lottery for upholding 

the Navaredok Yeshiva and tefillin scrolls sent by the 

Chazon Ish for this fundraising campaign. 

Rabbi Yitzchak Elchanan Waldsein (1894-1941), was a 

leading rabbi of the Navaredok Yeshiva mussar move-

ment, known as the “Sharshover” because of his native 

city Sharshov, an outstanding disciple of the Saba of 

Navaredok and the son-in-law of his son-in-law Rabbi 

Alter Shmuelevitz (father of Rabbi Chaim Shmuelevitz), 

served as mashgiach of the “Beit Yosef” Yeshivot in 

Pinsk and Ostrovtse. Perished in the Holocaust with 

most of his family, his wife and one son survived and 

immigrated to Jerusalem.
2 pages, 35cm. Fair condition, tears and creases to margins.

Opening Price: $500

ישיבות נובהרדוק, נודע בכינויו ”השרשובר“, על שם עיירת מולדתו 
רבי  וחתן-חתנו  של ”הסבא מנובהרדוק“  תלמידיו  מטובי  שערשוב, 
כמנהל-רוחני  כיהן  שמואלביץ),  חיים  רבי  (אבי  שמולביץ  אלתר 
בישיבות ”בית יוסף“ בפינסק ובאוסטרובצה. נספה בשואה עם רוב 

משפחתו, אך אשתו ובן אחד ניצלו ועלו לירושלים.
2 עמ‘, 35 ס“מ. מצב בינוני, קרעים וקמטים בשוליים.

פתיחה: $500

460



246 | מאי 2012

461. מכתב רבי ישראל בנימין פייבלזון – ישיבת נובהרדוק

פייוולזאהן.  בענדט  בנימין  ישראל  רבי  וחתימת  יד  בכתב  מכתב 
תיאור  עם  נובהרדוק,  יוסף“ –  לישיבת ”בית  מעניין  המלצה  מכתב 
ברוסיה. [שוקיאן –  הבולשביקים  רדיפות  בעקבות  הישיבה  קורות 

ליטא, תרצ“ב 1932]. 
מתוך  יוסף‘  ’בית  שארית  את  ה‘  שהציל  באה  כי  טובה  בשורה   ...”
ההפכה (רוסיה שנהפכה מפתח תקוה לעמק עכור) ואצילי ישראל 
המסולאים בפז התורה... נמלטו בחמלת ה‘ עליהם מארץ הדמים... 
בדמע  כותב  בדווינסק...  מבטחים  למשכנות  באו  תלאה  רב  ואחרי 

וגיל... לכבוד ה‘ ותורתו...“
חניך  (תרכ“ה-תרצ“ז),  פייבלזון  בנדט  בנימין  ישראל  רבי  הגאון 
אב“ד  בתרנ“ח  בליטא.  הרבנים  מחשובי  ו-וולוז‘ין,  קלם  הישיבות 
רבים  ספרים  חיבר  בשוקיאן.  אב“ד  תרפ“ד  ומשנת  בבייסיגלה 

בהלכה ואגדה [ראה חומר מצורף].
דף, 12.5 ס“מ. כתוב משני צידיו. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני קיפול. 

פתיחה: $200

462. מכתב מרבי משה עפשטיין אב“ד קלצק אל הגאון רבי 

איסר זלמן מלצר
מכתב מהגאון רבי משה עפשטיין אב“ד קלצק, אל ”אדמו“ר הגאון 
תרח“ץ  תמוז  קלעצק,  מלצר.  זלמן  איסר  רבי  התורה“  שר  האמיתי 

.(1938)
אהרן  [רבי  שליט“א  הגר“א  חתנו  את  עפשטיין  הרב  מזכיר  במכתב 
תורה  בדברי  הערה  המכתב  בשולי  בקלצק].  הישיבה  ראש  קוטלר, 

על ספר ”אבן האזל“.
27 ס“מ. מצב טוב, כתמים. מצורפת מעטפת הדואר.

פתיחה: $200

461. Letter by Rabbi Yisrael Binyamin 

Feivelson – Novardok Yeshiva 

Letter in handwriting and signature of Rabbi Yisrael 

Binyamin Bendet Feivelson. Interesting recommenda-

tion letter for “Beit Yosef” Yeshiva – Novardok, along 

with description of history of the Yeshiva following the 

Russian revolution. [Shokian-Lithuania, 1932]. 

“… the good news has reached us that G-D rescued the 

remaining ‘Beit Yosef ’ from the upheaval and the noble 

and invaluable Jews… escaped with G-D’s mercy from 

the bloody country… and after enduring much hard-

ship they arrived at a safe haven in Dvinsk… writing 

with tearful joy… in honor of G-D and his Torah…”. 

The Ga’on Rabbi Yisrael Binyamin Bendet Feivelson 

(1865-1937), student of Yeshivot Kelm and Volozhin, 

among prominent rabbis of Lithuania. In 1898 Av Beit 

Din in Basiglio and from 1924 Av Beit Din in Shokian. 

Authored many books in Halacha and Aggada [see at-

tached material]. 
12.5cm. leaf. Written on both sides. Good-fair condition. 

Stains, folding marks. 

Opening Price: $200

462. Letter by Rabbi Moshe Epstein Av Beit 

Din of Kletzk to Ga’on Rabbi Isser Zalman 

Meltzer 

Letter by Ga’on Rabbi Moshe Epstein Av Beit Din of 

Kletzk, to “true Ga’on and Rebbe, Torah giant” Rabbi 

Isser Zalman Meltzer. Kletzk, Tamuz (1938). 

In the letter Rabbi Epstein mentions his son-in-law, 

Rabbi Aharon [Rabbi Aharon Kotler, Rosh Yeshiva of 

Kletzk]. On margins of letter Torah comment on Sefer” 

Even Ha’ezel”.
27cm. Good condition, stains. Postage envelope attached. 

Opening Price: $200

463. מכתב ארוך בדברי תורה, מהגאון רבי מיכל יהודה 

ליפקוביץ
מכתב ארוך בהלכות שביעית מהגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, אל 
רבי נתן צבי פרידמן מרבני בני ברק. בני ברק, תשי“ח (1958). כולל 

מכתב מהגאון רבי נתן צבי פרידמן אל רבי מיכל יהודה.
 + טוב.  מצב  דק,  נייר  ובחתימתו.  ידו  בכתב  ס“מ,  דף, 21   4 רמי“ל:  מכתב 
מכתב רנצ“פ: 2 דף, 29.5 ס“מ. כתובים במכונת כתיבה, עם הגהות בכתב-

ידו. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $350

463. Lengthy Letter of Divrei Torah by 

Rabbi Michel Yehudah Lefkowitz 

Lengthy letter on laws of Shvi’it by the Ga’on Rabbi 

Michel Yehudah Lefkowitz to Rabbi Nathan Zvi 

Friedman, among the rabbis of Bnei Brak. Bnei Brak, 

(1958). Includes letter by the Ga’on Rabbi Nathan Zvi 

Friedman to Rabbi Michel Yehudah. 
Letter of Rabbi Michel Yehudah Lefkowitz: 4 leaves, 21cm., 

in his handwriting along with his signature. Thin paper, 

good condition. Letter of Rabbi Nathan Zvi Friedman: 2 

leaves, 29.5cm. Typewritten, with glosses in his handwrit-

ing. Good-fair condition. 

Opening Price: $350
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464. Letter by Rabbi Michel Yehudah 

Lefkowitz to Rabbi and Mentor Rabbi Isser 

Zalman Meltzer 

Letter by the Ga’on Rabbi Michel Yehuda Lefkowitz, to his 

rabbi and mentor the Ga’on Rabbi Isser Zalman Meltzer. 

“Zichron Meir, Bnei Brak”, Adar (1949). Interesting letter 

regarding revisions to Rabbi Isser Zalman’s approbation 

to book “HaMekach VeHaMimkar” with commentary 

“Emek HaSha’ar”, published by Rabbi Michel Yehuda 

Lefkowitz during that period. 
2 pages, 24cm. Good condition. Postage envelope from 

previous letter sent by Rabbi Michel Yehuda to Rabbi Isser 

Zalman attached. 

Opening Price: $200

464. מכתב רבי מיכל יהודה ליפקוביץ אל מורו ורבו רבי 

איסר זלמן מלצר
מכתב מהגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, אל מורו ורבו הגאון רבי 
 .(1949) תש“ט  אדר  ברק“,  בני  ע“י  מאיר  ”זכרון  מלצר.  זלמן  איסר 
על  זלמן,  איסר  רבי  של  להסכמתו  בתיקונים  העוסק  מעניין  מכתב 
ספר ”המקח והממכר“ עם ביאור ”עמק השער“, שהוציא רבי מיכל 

יהודה באותה תקופה.
ששלח  אחר  ממכתב  דואר  מעטפת  מצורפת  טוב.  מצב  ס“מ.   24 עמ‘,   2

רמ“י אל רא“ז בתקופה מוקדמת יותר.

פתיחה: $200

465. מכתב המקובל רבי משה יאיר ווינשטוק, עם הערות 

רבי יהודה זאב ליבוביץ
מכתב מהגאון המקובל רבי משה יאיר ווינשטוק, לתלמידו המקובל 

רבי יהודה זאב ליבוביץ. ירושלים, תשכ“ט (1969).
תוכן המכתב: חידושי תורה בעניני קבלה ועוד. בשולי המכתב שתי 

הערות בכת“י תלמידו הנ“ל חתומות ”הערת יהודה זאב“.
(תרנ“ט-תשמ“ב),  ווינשטוק  יאיר  משה  רבי  הירושלמי  המקובל 
תלמידם של מקובלי ואדמו“רי ירושלים, תלמידו של מוהרי“ל אשלג 
בעל ”הסולם“. הוציא ספרים רבים בקבלה ובהלכה, בחסידות ובמוסר.
בצעירותו  למד  (תרפ“ב-תש“ע),  ליבוביץ  זאב  יהודה  רבי  המקובל 
אצל רבי יואל טייטלבוים בסאטמר. איש פלאי, קדוש וטהור, מתל־
מידיו של ה“סנדלר“ מתל-אביב, עסק רבות בחכמת הקבלה וחיבר 

כמה ספרים חשובים. נודע לפועל ישועות ולצדיק נשגב.
דף 28 ס“מ. כתוב משני צידיו. מצב טוב, כתמים קלים.

פתיחה: $250

465. Letter by Kabbalist Rabbi Moshe 

Ya’ir Weinstock, with Comments by Rabbi 

Yehuda Zev Leibowitz 

Letter by the Kabbalist Ga’on Rabbi Moshe Ya’ir 

Weinstock, to his disciple, the Kabbalist Rabbi Yehuda 

Zev Leibowitz. Jerusalem, (1969).

Content of letter: Chiddushei Torah in matters of 

Kabbalah and more. Margins of letter contain two 

handwritten comments by his abovementioned disciple 

stamped “comment by Yehuda Zev”. 

The Jerusalemite Kabbalist Rabbi Yehuda Zev Leibowitz 

(1921-2010), studied in his youth at Rabbi Yo’el 

Teitelbaum in Satmar. Extraordinary holy and pure man, 

among the disciples of the “shoemaker” from Tel Aviv, 

was involved to a great extent in the wisdom of Kabbalah 

and composed several important books. Was known as a 

miracle worker and an exalted righteous individual. 
28cm. leaf. Written on both sides. Good condition, minor 

stains. 

Opening Price: $250
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467. מכתב בד“צ העדה החרדית

בירושלים,  החרדית“  ”העדה  של  הבד“צ  מרבני  ”אזהרה“  מכתב 
להזהיר על נושא הדרכת וייעוץ נישואין, כי גברים לא ילמדו נשים 
ולא להיפך, אלא יקיימו ”מה שאמרו חז“ל אברהם מגייר את האנשים 
ושרה מגיירת את הנשים“. בחתימת הגאב“ד רבי יצחק יעקב ווייס. 
ישראל  רבי  דושינסקי,  משה  ישראל  רבי  הראב“ד  הדין:  בית  וחברי 
הורוויץ.  דוד  אברהם  ורבי  ראבינאוויטץ  בנימין  רבי  פישר,  יעקב 

ירושלים, כסלו תשמ“ז (1986).
הרבנים.  ידי  בחתימת  וחתום  הדין  בית  סופר  בכת“י  כתוב  ס“מ.  דף 32.5 

מצב בינוני-גרוע, קמטים ובלאי, כתמי רטיבות גדולים על הטקסט.

פתיחה: $200

468. אוסף מכתבי רבנים - אמריקה ואירופה

מהאדמו“ר  ארוך  מכתב   • שונים.  בנושאים  רבנים  מכתבי  אוסף 
מכתבים   • תשמ“ז.  ברוקלין,  מאמשינוב-ארה“ב.  קאליש  יוסף  רבי 
יעקב  רבי  יורק);  (ניו  סובאלק  אב“ד  ליפשיץ  דוד  רבי  מהרבנים: 
בטו־ (רב  פעלדער  גדליה  רבי  מישיגן);  בדטרויט,  (רב  האבערמאן 
(ר“מ  כהן  זאב  רבי  במישיגן);  (רב  לעווין  אליעזר  רבי  קנדה);  רנטו, 
ישעיה  שלום  אברהם  רבי  אנגליה);  גייטסהד,  יוסף‘  ’בית  בישיבת 
(רב  טואף  שבתי  רבי  אורגוואי);  במונטווידאו,  (רב  וויעזעל  סג“ל 
קולורדו.  בדנוור,  (רב  גינזבורג  ליב  יהודה  רבי  איטליה);  בליוורנו, 

מחבר ”ילקוט יהודה“) ורבנים נוספים.
14 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

466. שטר פרוזבול בד“צ העדה החרדית - רבי יצחק יעקב 

ווייס, רבי משה אריה פריינד ורבי ישראל משה דושינסקי 
שטר פרוזבול מודפס, ”בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים, ע“י 

העדה החרדית“. ירושלים, אלול תשל“ג (1973).
מילוי בכת“י. חתימות כתב-ידם של הראב“ד רבי יצחק יעקב ווייס 
וחברי בית הדין: רבי משה אריה פריינד; רבי ישראל משה דושינסקי.

22 ס“מ. מצב טוב, קמטים.

פתיחה: $200

467. Letter by the Badatz HaEidah 

HaChareidit

A letter of “warning” by the rabbis of the Badatz of the 

“Eidah HaChareidit” in Jerusalem, concerning the topic 

of marriage guidance and counseling, that men should 

not teach women and vice versa, but they should fulfill 

“what our Rabbis have said, Avraham converted the men 

and Sarah converted the women”. Signed by the Ga’avad 

Rabbi Yitzchak Ya’akov Weiss and members of the beit 

din: Rabbi Yisrael Moshe Dushinsky, Rabbi Yisrael 

Ya’acov Fisher, Rabbi Binyamin Rabinowitz and Rabbi 

Avraham David Horwitz. Jerusalem, Kislew 1986.
Leaf 32.5cm. Written by beit din scribes and hand signed 

by the rabbis. Fair-poor condition, creases and wear, large 

moisture stains on text.

Opening Price: $200

466. Prozbul Bill of Beit Din Tzedek 

Ha’edah HaCharedit – Rabbi Yitzchak 

Ya’akov Weiss, Rabbi Moshe Aryeh Freund 

and Rabbi Yisrael Moshe Dushinski

Printed Prozbul bill, “Beit Din Tzedek of Ashkenazi 

Congregations, Edah HaCharedit”. Jerusalem, Elul 

(1973). 

Filled in in handwriting. Signatures in the handwriting 

of chief Av Beit Din Rabbi Yitzchak Ya’akov Weiss and 

members of the Beit Din: Rabbi Moshe Aryeh Freund; 

Rabbi Yisrael Moshe Dushinski. 
22cm. Good condition, creases. 

Opening Price: $200

466467468
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468. Collection of Rabbis’ Letters – 

America and Europe

Collection of rabbis’ letters on various topics. • Long 

letter by Rebbe Yosef Kalish of Amshinov-US. Brooklyn, 

1987. • Letters from rabbis: Rabbi David Lifshitz Rabbi 

of Suvalk (New York); Rabbi Ya’akov Haberman (Rabbi 

in Detroit, Michigan); Rabbi Gedalia Felder (Rabbi 

in Toronto, Canada); Rabbi Eliezer Levine (Rabbi in 

Michigan); Rabbi Ze’ev Cohen (Rabbi in ‘Beit Yosef ’ 

Yeshiva, Gateshead, England); Rabbi Avraham Shalom 

Yeshaya Segal Wiesel (Rabbi in Montevideo, Uruguay); 

Rabbi Shabtai Tuaf (Rabbi in Livorno, Italy); Rabbi 

Yehuda Leib Ginzburg (Rabbi in Denver, Colorado. 

Author of “Yalkut Yehuda”) and other rabbis.
14 letters. Varied size and condition.

Opening Price: $200

469. ששה מכתבי רבנים

לק“ק  ראשי  הרב  (תרמ“ה-תשי“ד,  גאגין,  טוב  שם  מרבי  מכתב   •
שני   •  .1941 תש“א  לונדון,  בריטניה),  ומדינת  בלונדון  ספרדים 
מאמיאפע  יוסף  מרבי  ובלועזית)  (בעברית  רווקות  אישור  מכתבי 
פעצינער  מאיר  רבי  מכתב   •  .1935 תרצ“ה  (ליטא),  מאזייק  אב“ד 
דוב  שמואל  מרבי  מכתב   • תרצ“ו (1936).  ארלאווא (ליטא),  אב“ד 
סידני  ישראל“  ”עדת  אב“ד  תשכ“ג,  נפטר  [מבודפסט,  בערנאטה 
סערדהאלי  אב“ד  ווינבערגער  יחיאל  מרבי  מכתב   • (אוסטרליה)]. 

(תרע“ג-תשנ“ו), ברוקלין, תשכ“ג (1963). 
6 מכתבים. גודל ומצב משתנים. רובם במצבים טובים.

פתיחה: $200

469. Six Letters by Rabbis 

• Letter by Rabbi Shem Tov Gagin, (1885-1953, Chief 

Rabbi of Sephardic congregation of London and 

Britain), London, 1941. • Two Letters of authorization 

of bachelorhood (in Hebrew and foreign language) 

by Rabbi Yosef of Amiapa Av Beit Din of Masaryk 

(Lithuania), 1935. • Letter by Rabbi Meir Petziner Av 

Beit Din of Arlava (Lithuania), (1936). • Letter by Rabbi 

Shmuel Dov Berneta [of Budapest, passed away in 1963, 

Av Beit Din of Adat Yisrael Sydney (Australia)]. • Letter 

by Rabbi Yechiel Weinberger Av Beit Din of Serdley 

(1913-1996), Brooklyn, (1963). 
6 letters. Various sizes and conditions. Most in good condition. 

Opening Price: $200

470. Collection of Rabbinical Letters and 

Public Letters

Large and diverse collection of letters by rabbis and 

various letters, majority concerning” Agudat Yisrael” 

and “Po’alei Agudat Yisrael”.

~ Letters signed by the famous rabbis: Rabbi Meir 

Karelitz; Rabbi Binyamin Mendelson (several letters 

from the period in which he served as rabbi of Kfar 

Ata before moving to Komemiyut); Rabbi Yechiel 

Michel Tikochinsky; Rabbi Aryeh Levin; Rabbi Moshe 

Shmuel Shapiro (several letters); Rabbi Shlomo Wolbe; 

Rabbi Yitzchak Shlomo Unger (from period in which 

he served as rabbi of Givat Shaul); Rabbi Eliezer Bloch 

Av Beit Din of Aschaffenburg (1933); Rabbi Yehoshua 

Zelig Diskin; Rabbi Isser Yehuda Unterman; Rabbi 

Mordechai Yaffe Schlesinger; Rabbi Zalman Sorotzkin; 

Rabbi Yechezkel Sarna; Rabbi Ephraim Sokolover; 

Rabbi David Ben Zion Klein; Rabbi Yitzchak Breuer; 

Rabbi Ya’akov Katzenelbogen; Rabbi Hillel Vitkind; 

Rabbi Ya’akov Schneidman; Rabbi Yonah Merzbach; 

470. אוסף מכתבי רבנים ומכתבים ציבוריים

בעניני  רובם  שונים,  ומכתבים  רבנים  מכתבי  של  ומגוון  גדול  אוסף 
”אגודת ישראל“ ו“פועלי אגודת ישראל“. 

רבי  קרליץ;  מאיר  רבי  המפורסמים:  הרבנים  בחתימות  • מכתבים 
בנימין מענדלזון (מספר מכתבים מתקופת כהונתו כרב בכפר-אתא, 
אריה  רבי  טוקצינסקי;  מיכל  יחיאל  רבי  לקוממיות);  שעבר  לפני 
לוין; רבי משה שמואל שפירא (מספר מכתבים); רבי שלמה וולבה; 
רבי  שאול);  בגבעת  כרב  כהונתו  אונגר (מתקופת  שלמה  יצחק  רבי 
דיסקין;  זליג  יהושע  רבי  (תרצ“ג);  אשפנבורג  אב“ד  בלאך  אליעזר 
סו־ זלמן  רבי  שלזינגר;  יפה  מרדכי  רבי  אונטרמן;  יהודה  איסר  רבי 
ציון  בן  דוד  רבי  אפרים סוקולובר;  רבי  סרנא;  יחזקאל  רבי  רוצקין; 
קליין; רבי יצחק ברויער; רבי יעקב קצנלבוגן; רבי הלל ויטקינד; רבי 
יעקב שניידמן; רבי יונה מרצבך; רבי רפאל אליהו אליעזר מישקוב־

סקי; רבי שמחה זיסל ברוידא ועוד רבנים רבים. 
העיר;  ייסוד  מתקופת  חלקם  ברק,  בני  העיר  מראשי  • מכתבים 
ישראל;  אגודת  פועלי  ע“י  עבודה“  ”סידורי  בעניני  • מכתבים 
• צרור מכתבים ואישורי קבלת פריטי יודאיקה ל“תערוכת החסי־
דות“ שנערכה בשנת תש“ך, ביזמת הרב בנימין מינץ מ“פועלי אגודת 

ישראל“, למלאות 200 שנה לפטירת הבעש“ט.
לרבי  מצאנז  חיים“  ה“דברי  בין  התכתבות  של  עתיקה,  • העתקה 

יוסף שאול נתנזון. 
למעלה מ-100 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350 469

470
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471. אוסף מכתבים ומסמכים בעניני שנת השמיטה

אוסף מכתבים, מסמכים ודברי דפוס בעניני שנת השמיטה, מהשנים: 
תרח“ץ, תש“ה, תשי“ב ותשי“ט. (1938, 1945, 1952 ו-1959).

• מכתבי רבנים מודפסים עבור ”קרן השמיטה - תש“ה“ (מכתבים 
התכת־  • רבים).  ורבנים  מלצר,  זלמן  איסר  רבי  מבריסק,  מהגרי“ז 
בויות שונות והעתקי מברקים, מהם מכתבים חתומים מרבנים שונים 
(רבי מאיר קרליץ, רבי שרגא פייבל פראנק, רבי קלמן כהנא ועוד). 
השמיטה“.  ”קרן  מאספות  כתיבה  ובמכונת  בכת“י  פרוטוקולים   •
מגדולי  ומכתבים  קורא“  ”קול  על  חתימות  של  מסמכים  צילומי   •

התורה. ודברי דפוס שונים.
מטורדה“,  מ“הרב  חיים“,  ”חפץ  קיבוץ  לאנשי  מעניין  חיזוק  מברק 
הכותב בערב ראש שנת השמיטה תשי“ט: ”משק חפץ בחיים יכתב 
כיכין  משמאל,  איש  וחזון  מימין  חיים  החפץ  ורוח  החיים...  בספר 

ובועז, וקיימו אותו לבנין עדי עד“.
למעלה מ-50 דף. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

471. Collection of Letters and Documents 

Pertaining to Shmita Year 

Collection of letters, documents and items of print per-

taining to the Shmita year, from the years: 1938, 1945, 

1952 and 1959. 

• Printed letters by rabbis for “Shmita Fund – 1945” 

(letters by Rabbi Yitzchok Zev Halevi Soloveitchik of 

Brisk, Rabbi Isser Zalman Meltzer, and many other 

rabbis). • Various correspondences and copies of tele-

grams, including signed letters by various rabbis (Rabbi 

Meir Karelitz, Rabbi Shraga Feivel Frank, Rabbi Kalman 

Kahana and others). • Handwritten and typewritten 

protocols from assemblies of “Shmita Fund”. • Copies 

of documents containing signatures on public appeals 

and letters by Torah giants. Various items of print. 

Interesting telegram of encouragement to members of 

the” Chafetz Chaim” Kibbutz, by the “Rabbi of Turda”, 

who writes on day preceding Rosh HaShana of the 1959 

Shmita year: “Kibbutz which desires life will be writ-

ten in book of life…”. 
Over 50 leaves. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

Rabbi Raphael Eliyahu Mishkovski; Rabbi Simcha Zisel 

Brody and many other rabbis. 

~ Letters by mayors of the city Bnei Brak, some from the 

period of the founding of the city; ~ Letters pertaining 

to “Sidurei Avoda” by Po’alei Agudat Yisrael; ~ Bundle 

of letters and conformation of receipt of Judaic items for 

the “Exhibition on Hassidism” which was held in 1960, 

initiated by Rabbi Binyamin Mintz of Po’alei Agudat 

Yisrael in honor of the 200th death anniversary of the 

Ba’al Shem Tov. ~ Ancient copy of correspondence 

between the “Divrei Chaim” of Sanz and Rabbi Yosef 

Shaul Nathanson. 
Over 100 letters. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $350

472. אוסף מכתבים מרבני ארץ ישראל

מהשנים  [רובם  ישראל,  ארץ  מרבני  מגוון,  מכתבים  אוסף 
תש“י-תש“ס].

מר־ צבי  רבי  תקוה;  פתח  אב“ד  כ“ץ,  ראובן  רבי  מהרבנים:  מכתבים 
קוביץ אב“ד רמת גן; רבי אהרן לייפער (האדמו“ר מנדבורנא-באניא, 
רבי  הלכתית);  (תשובה  העין  ראש  אב“ד  בסיס  עזריה  רבי  צפת); 
הומינער;  שמואל  רבי  דבליצקי;  שריה  רבי  ניימרק;  יעקב  אברהם 

ועוד מכתבים רבים.
כ-33 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200 471

472
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472. Collection of Letters by Rabbis of 

Eretz Israel 

Diverse collection of letters, by rabbis of Eretz Israel, 

[majority from 1950-2000]. 

Letter by: Rabbi Re’uven Katz, Av Beit Din of Petach 

Tikva; Rabbi Tzvi Markowitz Av Beit Din of Ramat 

Gan; Rabbi Aharon Leifer (Rebbe of Nadvorna-Bania, 

Safed); Rabbi Azaria Basis Av Beit Din of Rosh Ha’ayin 

(Halachic response); Rabbi Avraham Ya’akov Neimark; 

Rabbi Sharya Devlitzki; Rabbi Shmuel Homminer; and 

additional letters. 
Approx. 33 letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

473. אוסף גדול של מכתבי רבנים

ועוד),  ספרים  קניית  (בעניני  רבנים  מכתבי  עשרות  של  גדול  אוסף 
רובם משנות התר“ץ-תש“כ 1930-1960: 

חי  יעקב  רבי  קליערס,  משה  רבי  וצפת:  טבריה  מרבני  מכתבים   •
רבי  עבו,  רפאל  רבי  סתהון,  שלמה  רבי  ורנר,  זאב  אשר  רבי  זריהן, 
מכתב   • ועוד.  לוריא,  מתתיהו  יצחק  רבי  זילברמן,  ליב  אברהם 
מכתבים   • והגליל.  סאהמבטהעלי  אב“ד  כ“ץ  יהושע  מרבי  מעניין 
רבין-הלברשטם.  שרגא  יחזקאל  שלום  רבי  מציעשנוב,  מהאדמו“ר 
(3 מכתבים). • מכתב מרבי אשר אנשיל רינו ואלד, אונגוואר, תרצ“ג 
(1933). • מכתב מרבי עמרם רינו ואלד, סאטמר, תרפ“ט (1929). • 
משולם  מרבי  מכתבים   • אנגלנדר.  שמעון  רבי  מהמקובל  מכתבים 
רבי  מונק,  הכהן  דוד  שמואל  רבי  קלור,  שמואל  מרדכי  רבי  ראטה, 
יצחק שלמה בלויא, רבי צדק הררי (מקסיקו). • ועוד מכתבים רבים. 
למעלה מ-55 מכתבים וגלויות דואר. גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב.

פתיחה: $400

473. Large Collection of Rabbis’ Letters

Large collection of dozens of Rabbis’ letters (concerning 

purchase of books etc.), most from 1930-1960. 

For complete list, see Hebrew description. 
Over 55 letters and postcards. Varied size and condition, 

mostly good condition.

Opening Price: $400

474. אוסף מכתבים – מסחר ספרים

תרפ“ו- מהשנים  רובם  ספרים,  מסחר  בעניני  רבים  מכתבים  אוסף 
על  מקיף  מבט  הנותן  ומעניין  מגוון  אוסף   .1926-1955 תשט“ו 
התנהלות מסחר הספרים באותן שנים, בהן התנהל המסחר בספרים 
מסוחרים  שונות,  מארצות  התכתבויות  יחדיו.  ועתיקים  חדשים 
ותיקים ואנשים פרטיים המחפשים ספרים מסוימים. מכתבים רבים 
בלבוב  פרענקיל  דוד  בניו-יורק,  ביגעלאייזען  של  המסחר  מבתי 
בפרשבורג,  קייזער  אפרים  בחיפה,  רובינשטיין  יוחנן  וניו-יורק, 
יהודה אידיל ביאליסטוצקי מסלונים ומכתבים מבתי-מסחר שונים 
בצרנוביץ, וינה, ירושלים ותל אביב, ווארשא ועוד. רשימות ספרים 
מכתבים  ועוד  מודפסים),  דפים  על  מהקטלוגים  (חלק  ומחיריהם, 

וניירת מאותן תקופות. 
דואר.  וגלויות  מכתבים  מ-200  למעלה  מתוכן  ומסמכים,  מכתבים  מאות 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

474. Collection of Letters – Book Trade

Collection of letters regarding book trade, most from 

1926-1955. A varied interesting collection that provides 

a comprehensive look on management of the book trade 

during those years, trade in new and old books alike. 

Correspondence from various countries, from veteran 

traders to private people searching for certain books. 

Many letters are from Bigeleisen bookshops in NY, 

David Frankel of Lvov and NY, Yochanan Rubenstein 

of Haifa, Efraim Keizer of Pressburg, Yehuda Idil 

Bialistotsky of Slonim and letters from various book-

shops in Tschernovitz, Vienna, Jerusalem and Tel Aviv, 

Warsaw etc. Lists of books and their prices, (some of the 

catalogues are on printed leaves), and more letters and 

papers from those times. 
Hundreds of letters and documents, including over 200 

letters and postcards. Varied size and condition.

Opening Price: $200

473474
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476. מכתב הרב קוק

מכתב הרב קוק להנרייטה סולד. ירושלים, תרפ“ג [1923].
מכתב בדבר ”הנחיצות הגדולה להמציא דירה מוכנה להרב ראטה“, 
הרב קוק מציין כי ”הענין נוגע הוא לפיקוח נפש“ ומזכיר את רבי צבי 

פסח פרנק ורבי ירוחם פישל ברנשטיין, חברי הרבנות בירושלים.
נייר מכתבים רשמי. 17 ס“מ. מצב טוב. נקבי מהדק.

פתיחה: $200

477. מכתב מהראי“ה קוק

קוק  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
הרב הראשי לארץ ישראל. ירושלים, חשון תרפ“ד (1923).

במכתב המופנה לד“ר משה וואלאך מנהל בית החולים ”שערי צדק“, 
קשה,  שמחלתה  העלמה...  את  בביה“ח  ”לקבל  קוק:  הרב  מבקש 
שבאו  החדשים  אוקריינא  מחלוצי  הוא  היקר...  ואביה  ירחמה.  ד‘ 

ונמלטו מחרב המרצחים בחוסר כל“
נייר מסמכים רשמי, 17.5 ס“מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

475. אוסף מכתבים ומסמכים בכת“י

שטר   •  .(1868 (תרכ“ח  קראטשין  אב“ד  יואל  דוד  רבי  מכתב   •
רבות  בחתימות  צ‘רניגוב)  (פלך  מאניסטריסצע  בעיר  חמץ,  מכירת 
צירלסון  יצחק  יוסף  לרבי  הרשאה  הנותנים  הקהילה,  אנשי  של 
יוסף  רבי  אל  ארוך  מכתב   •  .(1880) תר“מ  ניסן  חמצם.  את  למכור 
 .1891 תרנ“א  באבינאוויץ,  כתובה,  לשטר  נוסח   • צירלסון.  יצחק 
ה‘  ”יברכך   • ליובאוויטש].  אזור  של  המחוז  עיר  [באבינאוויטש, 
אריה  דוד  רבי  הרה“צ  בחתימת  מודפס,  קבלה  מכתב   – מציון“ 
בריזל [ליפשיץ]. ירושלים, תרע“- (c.1910). • מכתב מרבי ”ישראל 
עדות,  זכרון   •  .1896 תרנ“ו  צפת  מדרויביטש,  יצחק  רבי  אל   ,“---
צפת, תרצ“ו 1936. • זכרון עדות צוואה, ירושלים, תרצ“ח 1938. • 

מכתבים ורשימות שונות.
20 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

476. Letter by Rabbi Kook 

Letter by Rabbi Kook to Henrietta Szold. Jerusalem, 

[1923]. 

Letter concerning the “great necessity of locating a 

vacant apartment for Rabbi Rata”. Rabbi Kook notes 

that “this is a matter of life and death” and mentions 

Rabbi Tzvi Pesach Frank and Rabbi Yerucham Fishel 

Bernstein, members of the rabbinate of Jerusalem.
Official stationery. 17cm. Good condition. Stapling holes. 

Opening Price: $200

475. Collection of Handwritten Letters 

and Documents

For complete list, see Hebrew description. 

Opening Price: $200

475476
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477. Letter By Rabbi Avraham Yitzchak 

HaCohen Kook

Letter in handwriting and signature of the Ga’on Rabbi 

Avraham Yitzchak HaCohen Kook, Chief Rabbi of 

Eretz Yisrael. Jerusalem, Cheshvan (1923). 

In the letter directed toward Dr. Moshe Wallach, direc-

tor of “Sha’arei Tzedek” Hospital, Rabbi Kook requests: 

“To admit the maiden to the hospital… whose illness 

is severe, G-D have mercy on her. Her dear father… 

was freed from the Ukraine, escaped from the sword 

of the murderers and is destitute”. 
Official stationery, 17.5cm. Good condition. 

Opening Price: $200

הורביץ,  גרשון  יוסף  רבי  לרבנות  הכתרה  מכתב   .478

בחתימות תושבי ”מאה שערים“  
מכתב בחתימות 28 מתושבי שכונת ”מאה שערים“, אל רבם הישיש 
בן- את  לקבל  בבקשה  מדוברובנא“,  הורוויץ ”הרב  חיים  שאול  רבי 
יוסף  ר‘  הרב  שמים...  וביראת  בתורה  מצוין  הגדול...  ”הרב  אחותו 
כרב  לבן“,  לו  אמצהו  שליט“א  גאונו  כבוד  אשר  נ“י  הורוויץ  גרשון 

ומורה הוראה ב“מאה שערים“. ירושלים, אדר תרס“ז (1907).
נחום  ”מנחם  רבי  הרבנים:  של  חתימותיהם  נמצאים  החותמים  בין 
כ“ץ“, רבי ”יעקב משה חרל“פ“, רבי ”נחום כהנא שפירא“, רבי ”רפאל 

זרח ליב ב“ר מרדכי“ [מראקאווי], ועוד.
רבי שאול חיים הורביץ (תק“ף-תרע“ו) אב“ד דוברובנא, חתן ה“נחלת 
דוד“. עלה לירושלים בשנת תרמ“ג והיה מייסד וראש הישיבה ות“ת 
”מאה שערים“. האריך ימים ובחייו נתמנה בן-אחותו, הגאון רבי יוסף 
”מאה  ברבנות  מקומו  את  למלא  (תרכ“ט-תשי“א),  הורביץ  גרשון 

שערים“ ובראשות הישיבה.
2 עמ‘ 29 ס“מ. מצב בינוני, קרעים (עם חסרון) בקפלים.

פתיחה: $200

478. Letter of Rabbinical Ordination – 

Rabbi Yosef Gershon Horowitz, Signed by 

Residents of “Me’ah She’arim”

Letter signed by 28 residents of “” neighborhood, to 

their elderly rabbi, Rabbi Shaul Chaim Horowitz, Rabbi 

of Nadvorna, in appeal to appoint his daughter’s son 

“the great rabbi… notable in Torah and reverence of 

G-D… Rabbi Yosef Gershon Horowitz whom the hon-

orable rabbi adopted as a son”, as rabbi and Halachic 

ruler of “Me’ah She’arim”. Jerusalem, Adar (1907). 

Signatories include: Rabbi “Menachem Nachum Katz”, 

Rabbi “Ya’akov Moshe Charlap”, Rabbi “Nachum 

Kahana Shapiro”, Rabbi “Raphael Zerach Leib son of 

Rabbi Mordechai” [of Rockaway], and others. 

Rabbi Shaul Chaim Horowitz (1820-1916) Av Beit Din 

of Dovrovna, son-in-law of the “Nachalat David”. 

Immigrated to Jerusalem in 1883 and was founder and 

director of the “Me’ah She’arim “Yeshiva and Talumd 

Torah. Was blessed with longevity, and during his life-

time his daughter’s son, the Ga’on Rabbi Yosef Gershon 

Horowitz (1869-1951), succeeded him in the “Me’ah 

She’arim” Rabbinate and Yeshiva leadership. 
2 pages, 29cm. Fair condition, tears (with missing pieces) 

on folds.

Opening Price: $200

477
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479. אוסף כת“י ומכתבים בעניני תקנת עגונות ”שארית 

הפליטה“ - מארכיונו של ”הצדיק מרעננה“ הגאון הקדוש 
רבי יצחק הוברמן 

השואה.  לאחר  עגונות  התרת  מעניני  רובם  ומכתבים,  כת“י  ארכיון 
להתרת  עדות  גביית  מסמכי  בכתב-ידו,  תורה  חידושי  רשימות 
שנשלחו  שונים  מכתבים  בכתב-ידו.  רישומים  עם  השואה,  עגונות 
יחזקאל  מרבי  עמודים)  (כ-18  ארוכה  הלכתית  תשובה  מהם:  אליו, 
ווילהיים  במחנה  רבנותו  מתקופת  שאמקוט,  אבד“ק  רוטנער 
גרשון  מרדכי  רבי  שוועבישאהל“  אב“ד  מ“הרה“ג  ותשובה  גרמניה. 
שפאלטער (תרמ“ו-תשכ“ב, גאון מופלג שכיהן באותה תקופה כרב 

מחנה הפליטים שווהעביש-האלל בגרמניה).
הגאון הקדוש רבי יצחק הכהן הוברמן - ”הצדיק מרעננה“ (תרנ“ו-
אצל  מבילגוריא,  מרדכי  יעקב  רבי  אצל  למד  בפולין  נולד  תשל“ז). 
הגר“ח  (חתן  גליקזון  הגרצ“ה  ואצל  מסוכוטשוב,  משמואל“  ה“שם 
גור  לחסידויות  מקושר  היה  ובגאונותו.  בהתמדתו  נודע  מבריסק). 

480. מכתב רבי גרשון ליבמאן מישיבת ”שארית ישראל“ 

בברגן-בלזן 
פאטשאוויטש  מאיר  ”יואל  רבי  מאת  פינסקי,  קלמן  רבי  אל  מכתב 
מלאמזא“ [פוטשוביץ מלומז‘ה] ומכתב נוסף בכת“י וחתימתו של רבי 
”גרשון ליבמאן“, על נייר מסמכים עם לוגו (מודפס ידנית) של ”ישיבה 

הקדושה שארית ישראל בברגן בלזן“. כסלו תש“ו (נובמבר 1945).
מכתבים עם תוכן מעניין על עניני ישיבות ”שארית הפליטה“ לאחר 

השואה. 
ישיבות- מגדולי  (תרס“ד-תשנ“ז),  ליבמן  גרשון  רבי  הצדיק  הגאון 
העקורים  במחנות  ההשמדה,  בגיטאות  ישיבות  הקים  נובהרדוק, 
בגרמניה ובצרפת. ולימים הקים את רשת ישיבות נובהרדוק בצרפת. 

2 עמ‘, 25.5 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $450

שארית הפליטה - מכתבים וספרי דפוס
She’erit HaPleita

479. Collection of Manuscripts and 

Letters Regarding Regulation for Agunot 

of “She’erit HaPletah” – From Archive of 

“The Tzadik of Ra’anana” The Holy Ga’on 

Rabbi Yitzchak Hoberman

Archive of manuscripts and letters, majority pertaining 

to the freeing of Agunot (women bound in marriage 

by a husband who refuses to grant a divorce or who is 

missing and not proven dead) after the Holocaust. Lists 

of Chiddushei Torah in his handwriting, documents of 

testimony for the freeing of Agunot of the Holocaust, 

with notations in his handwriting. Various letters sent 

to him, including: Lengthy Halachic response (approx. 

18 pages) by Rabbi Yechezkel Rotner Av Beit Din of 

Shamkot, from the period of his rabbinical service 

in the Wilhelm camp in Germany; and response by 

the great Av Beit Din of Shvebishal, Rabbi Mordechai 

Gershon Spalter (1886-1962, exalted genius who served 

during that period as rabbi of Shvebish-Halel refugee 

camp in Germany).

The holy genius Rabbi Yitzchak HaCohen Hoberman – 

“The Tzadik of Ra’anana” (1896-1977). Born in Poland 

and studied by Rabbi Ya’akov Mordechai of Belgora, 

by the “Shem MeShmuel” of Sochochov, and by Rabbi 

T. H. Glickson (son-in-law of Rabbi Chaim of Brisk). 

Was known for his diligence and genius. Was affili-

ated with Hassidism of Ger and Lubavitch. Following 

the Holocaust, served for approximately six years in 

the rabbinate of Wetzlar in Germany. Immigrated to 

Ra’anana in Eretz Israel. Was known as an exalted righ-

teous individual and a miracle worker. Rabbi Eliezer 

Menachem Man Shach refers to him in his approbation 

to his book Ben Le’oshri: “Abundant with wisdom in the 

revealed and concealed”. 
Dozens of leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

וליובאוויטש. לאחר השואה, כיהן כשש שנים ברבנות ווצלר בגרמ־
ניה. עלה לרעננה בארץ ישראל. נודע לצדיק נשגב ופועל ישועות. 
”המפורסם  לאשרי:  בן  לספרו  בהסכמה  עליו  כותב  שך  הגרא“מ 

למלא דעת בנגלה ובנסתר“.
עשרות דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400
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480. Letter by Rabbi Gershon Liebman of 

“She’erit Yisrael” Yeshiva in Bergen-Belsen

Letter to Rabbi Kalman Pinsky, by Rabbi “Yoel Meir 

Potshovitz of Łomża” and additional letter in handwrit-

ing and signature of Rabbi “Gershon Liebman”, upon sta-

tionary with logo (hand printed) of “holy Yeshiva She’erit 

Yisrael in Bergen-Belsen”. Kislev (November 1945).

Letters of interesting content pertaining to post 

Holocaust “She’erit Hapleitah” Yeshivot.

The righteous Ga’on Rabbi Gershon Liebman (1904-

1997), among greatest disciples of Novardok Yeshiva, 

established Yeshivot in displaced persons camps of exter-

mination ghettos in Germany and France. He eventually 

established a network of Novardok Yeshivot in France.
2 pages, 25.5cm. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $450

481. אוסף ספרים מדפוסי ”שארית הפליטה“ בגרמניה 

אוסף ספרים מדפוסי ”שארית הפליטה“ שנדפסו במחנות העקורים 
בגרמניה לאחר השואה.

תש“ו  (מינכן),  אוגסבורג  הפליטה“,  ”שארית  סידור   • הספרים:  בין 
[?] 1947. • ליקוטי אמרים, תניא. מינכן תש“ז (1947). • דער תורה 
שונות.  מהדורות  מכמה  כרכים  מספר  תורה,  של  מעיינה   - קוואל 
• טעמי המנהגים ומקורי הדינים, (ללא ציון מקום ושנת דפוס). • 

שו“ת אבני חפץ, מינכן, תש“ז [?] 1948. • ועוד. 
13 ספרים ב- 11 כרכים. גודל ומצב משתנים, מצבים טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $200

481. Collection of Books from “She’erit 

Hapleita” Printing in Germany

Collection of books from “she’erit hapleita” printing in 

German DP camps after the Holocaust.

Amongst the books: • Siddur “She’erit Hapleita”, 

Augusburg (Munich), 1947 [?]. • Likutei Amarim, 

Tanya. Munich 1947. • Der Torah Kvall – Ma’ayana Shel 

Torah, several volumes from various editions. • Ta’amei 

HaMinhagim U’Mekorei HaDinim, (no note of place 

or year of printing). • Avnei Hefetz Responsa, Munich, 

1948 [?]. • Etc. 
13 books in 11 bindings. Various size and condition, good 

to good-fair condition.

Opening Price: $200

482. Seder Tefilat HaDerech with 

Rabbeinu Tam Prayer 

Seder Tefilat HaDerech [prayer upon embarking on a 

journey] with prayer of Rabbinu Tam; includes ad-

ditional prayers by the Chida [Rabbi Yosef Chaim 

David Azulai] for safeguarding and success. [Germany, 

c.1948]. Stereotype printing from various sources. Part 

is a photocopy of a manuscript. 
[2], 8, [2] pages, including covers. 10cm., fair condition, wear 
and tear. 

Rare! 

Opening Price: $180

482. סדר תפלת הדרך עם תפלת ר“ת 

סדר תפלת הדרך עם תפלת ר“ת, עוד תפלות מרבינו החיד“א המסו־
גלים לשמירה ולהצלחה. [גרמניה, תש“ח 1948 בערך]. דפוס צילום 

ממקורות שונים. חלקו צילום של כתב-יד.
[2], ח, [2] עמ‘, כולל המעטפות. 10 ס“מ, מצב בינוני, בלוי וקרוע.

נדיר! 

פתיחה: $180

483. Collection of Books of Hassidism – 

She’erit HaPleita Printings

See list in the Hebrew description.
Various sizes and conditions. Ownership notations. 

Opening Price: $200

483. אוסף ספרי חסידות – דפוסי שארית הפליטה 

• אוסף מכתבים, מכ“ק מרן אדמו“ר שליטא מגור, ”יצא לאור... ע“י 
הנמצאים  ה‘  בחסד  מאש  מוצלים  אודים  גור  חסידי  ובחורי  אברכי 
כעת במחנה לנסברג“. אוגסבורג, תש“ז [1947]. • מסכת אבות, עם 
לנדסברג,  מגור.  ליב  אריה  יהודה  רבי  האדמו“ר  אמת.  שפת  פירוש 
תש“ח [1947]. • ספר תפארת שלמה, על התורה. רבי שלמה מרדו־
מסק. פרנולד, [תש“ז 1947]. • ”שלשה ספרים נפתחים“ [זכרון זאת, 
זאת זכרון, דברי אמת], מאת רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, ”החוזה“ 
התורה,  על  טוב  שם  בעל  ספר   •  .[1947] תש“ז  פרנולד,  מלובלין. 

חלק שני. לנדסברג, תש“ח [1948]. 
גודל ומצב משתנים. רישומי בעלים.

פתיחה: $200
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485. יד כל בו - סידור מפרנקפורט דמיין - חתימות חשובות

סידור יד כל בו – בהוצאת רבי פתחיה בן רבי דוד לידא, פרנקפורט-
דמיין, תפ“ז (1726). שני שערים, שער מצויר.

רישומים שונים והגהות. בשער הראשון רישום בעלות מעניין: ”שלא 
תהיה יד כל בו אכתוב שם בעל הספר, ה“ה אאמ“ו כמו“ה מיכל גייגר 
בנו  תקע“ח,  בשנת  בפרנקפורט-דמיין  ש“ץ  גייגר,  מיכל  [רבי  נר“ו“. 
רבי זלמן הוציא עפ“י מנהגי אביו ורבותיו, את הספר ”דברי קהלת“ 

484. סידור ומחזור, אמשטרדם 1712 - מיניאטורה נדירה

מחזור  למועדים,  מחזור  ספרדים,  כמנהג  השנה  מכל  תפילות  סדר 
לימים נוראים וסדר תעניות. אמשטרדם, תע“ב (1712). דפוס שלמה 

כ“ץ פרופס.
תסז-תסח,  קסו,  שערים:   4 עם  הספרים  ארבעת  הכולל  מיניאטורי  כרך 
[8] דף; [1], קעח-שט דף; [1], שי-תסח דף; [1], תע-תקלח דף. 10.5 ס“מ. 
עור  כריכת  לכותרת.  קרוב  דפים  חיתוך  ובלאי,  כתמים  מעט  טוב,  מצב 

עתיקה ומהודרת, מעט משופשפת.

רשומה 0325941  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  נדירה.  מהדורה 
רושמים את הסידור עפ“י עותק חסר רק עד דף תסז, ללא דף תסח 

וללא [8] דף של ”לוח הימים“ - הנמצאים בעותק שלפנינו.

פתיחה: $600

סידורים ותפילות
Siddurim and Prayer Books

485. Yad Kol Bo – Prayer Book from 

Frankfurt am Main – Important 

Signatures 

Yad Kol Bo prayer book – published by Rabbi Petachya 

son of Rabbi David Lyda, Frankfurt am Main, (1726). 

Two title pages, one illustrated. Various inscriptions 

and glosses. Interesting ownership inscription on first 

title page: “… belongs to

Michel Geiger”. [Rabbi Michel Geiger, cantor in 

Frankfurt am Main in 1818, his son, Rabbi Zalman 

published the book “Divrei Kohelet”, based upon the 

customs of his father and rabbis]. Ancient handwrit-

ten signature on leaf 3: “Yechiel Michel Oppenheim” 

[apparently refers to the Ga’on Rabbi Yechiel Michel 

Oppenheim, Av Beit Din of Friedburg since 1708, son-

in-law of the great and famous Torah genius Rabbi 

David Oppenheim. Passed away in 1750. See Otzar 

HaRabbanim 9428].

“Yad Kol Bo” – collection of prayers and Halacha books, 

Pirkei Avot, Tehilim and Ma’amadot with various com-

mentaries. Edited by Rabbi David Lyda, Rabbi of

Amsterdam, his son Rabbi Petachya and his son-in-

law Rabbi Moshe Mirelsh. [For additional information 

regarding the book and objections that it raised see: 

Aharon Freiman – Rabbi David Lyda and his justifica-

tion in the “Be’er Esek”, the Jubilee book in honor of 

Nachum Sokolov, Warsaw 1904, page 458].
[2], 94, 59, 4, [2], 5-74, 34, 54, 40 leaves. 32cm. Fair con-

dition, wear, stains and moth damage. Tears on first title 

page and on additional leaves. Restorations of old paper. 

Original, luxurious and damaged leather coated wooden 

binding, with clasp remnants.

Variant modifications: on title page, approbations 

and page order. See Bibliography Institute CD record 

0138498. [This book has many typographic variations, 

4 types of title pages, see: Rivkind, book with numerous 

title pages, 1953, 1, SBB, pages 95-100].

Opening Price: $300

484. Siddur and Machzor, Amsterdam 1712 

– Rare Miniature

Year-round prayers according to Sefardi custom, 

machzor for festivals, machzor for the Days of Awe and 

prayers for fast days. Amsterdam, 1712. Shlomo Katz 

Proops printing press. 
Miniature volume with four books and four title pages: 

166, 467-468, [8] leaves; [1], 178-309 leaves; [1], 310-468 

leaves; [1], 470-538 leaves. 10.5cm. Good condition, few 

stains and wear, leaf cut near title. Elaborate antique 

leather binding, slightly rubbed. Rare edition. In the 

Bibliography Institute CD Listing 0325941, the siddur 

is listed according to a missing copy only until Leaf 467, 

without 468 and without [8] leaves of the “calendar of 

days” found in this copy.

Opening Price: $600

מיכל  יחיא‘  ”הק‘  עתיק:  בכת“י  חתימה   3 בדף  פפד“מ].  מנהגי  על 
אפנהיים“ [כנראה, הגאון רבי יחיאל מיכל אופנהיים אב“ד פרידבורג 
משנת תס“ח, חתנו של הגאון הנודע רבי דוד אופנהיים. נפטר תק“י, 

ראה אוצר הרבנים 9428].
”יד כל בו“ - קובץ הכולל הכל בכל מכל כל - כ-14 ספרי מקרא, ספרי 
תפילה והלכה, פרקי אבות, תהילים ומעמדות - עם פירושים שונים. 
בעריכת רבי דוד לידא רבה של אמשטרדם ובנו רבי פתחיה וחתנו 
רבי משה מירלש. [על הספר והערעורים עליו עיין: אהרן פריימאן 
נחום  לכבוד  היובל  ספר  עשק“,  ב“באר  והצטדקותו  לידא  דוד  ר‘   -

סאקאלאוו, ווארשא תרס“ד, עמ‘ 458]. 
[2], צד, נט, ד, [2], ה-עד, לד, נד, מ דף. 32 ס“מ. מצב בינוני, בלאי, כתמים 
ישנים.  נייר  שיקומי  נוספים.  ובדפים  הראשון  בשער  קרעים  עש.  ופגעי 

כריכה מקורית מפוארת ופגועה, עץ מצופה עור, עם שרידי אבזמים.

תקליטור  ראה  הדפים.  ובסדר  בהסכמות,  בשער,  וואריאנט:  שינויי 
טי־ שינויים  יש  זה  רשומה 0138498. [לספר  הביבליוגרפיה  מפעל 
עשיר  ספר  ריבקינד,  י‘  מאמר  ראה  שערים,  סוגי  רבים, 4  פוגרפיים 

בשערים. SBB ,1 ,1953, עמ‘ 100-95]. 

פתיחה: $300

485
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486. סט מחזורים בתשעה כרכים – אמשטרדם, תקכ“ח

מחזור עם כוונת הפייטן, כמנהג אשכנז ושארי קהלות קדושות, עם 
תרגום וביאורים ביידיש. אמשטרדם, [תקכ“ח 1768]. דפוס האחים 

פרופס.
סט שלם בתשעה כרכים. מחזורים לראש השנה, יום כיפור, סוכות, 
פסח ושבועות. בכל המחזורים שער נוסף עם פיתוח נחושת מפואר 
(בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה נרשמו שערים כאלה רק בשלשה 

כרכים).
17 ס“מ. מצב טוב. כתמים. קרע בודד. כריכות חדשות.

פתיחה: $300

486. Nine-Volume Set of Machzorim – 

Amsterdam, 1768 

Machzor with Kavanat HaPaytan, as customary in 

Ashkenaz and other holy congregations, with transla-

tion and commentaries in Yiddish. Amsterdam, [1768]. 

Props Printing Press. 

Complete nine-volume set. Machzorim for Rosh 

HaShana, Yom Kippur, Sukkot, Pesach and Shavu’ot. 

All Machzorim contain additional title page with mag-

nificent copper etching (Bibliography Institute CD lists 

these title pages for only three volumes). 
17cm. Good condition. Stains. Single tear. New bindings. 

Opening Price: $300

487. Collection of Siddurim and 

Machzorim

For complete list, see Hebrew description. 
22 books. Varied size and condition.

Opening Price: $300

487. אוסף סידורים ומחזורים

אופנבך, [תקנ“ג 1793].  תהלים.  ספר  עם  ישרה,  דרך  תפלה  סדר   •
עברי-טייטש,  עם  ופולין,  אשכנז  כמנהג  ישראל,  תפלות  סדור   •
עם  שבת,  תפלות  סדר   •  .[1824] תקפ“ד  פיורדא,  ראשון.  חלק 
החיים  דרך  עם  תפלה  סדר   • וינה, [תקפ“ז] 1827.  אשכנזי.  תרגום 
כמנהג  עובד,  בית  סדור   • תקצ“ט 1839.  וינה,  מליסא.  יעקב  לרבי 
הספרדים. ליוורנו, [תר“ג 1843]. • סדור תפלת ישראל. קניגסברג, 
סדור   • תרכ“א [1861].  ליפציג,  רחל.  בית  סדור   • [תרי“ט 1859]. 
שער השמים, מהגאון בעל של“ה הקדוש. ווארשא, [תרמ“ב ] 1882. 
• סדר תפלה מכל השנה, עם פירוש הרי בשמים, תקוני שבת ועוד. 
לובלין,  יעקב.  תפלת  סדור   • חסר).  (עותק  וורשא, [תרמ“ד 1884] 
עץ  פירוש  עם  תימן,  קהלות  כמנהג  תכלאל,  סדור   •  .1893 תרנ“ג 
לכל  תפלה  סדור   •  .[1894 [תרנ“ד  ירושלים,  א-ב.  חלקים  חיים. 
 • פריז, [תרנ“ח] 1898.  לצרפתית.  במלה“  תרגום ”מלה  עם  השנה, 
סדור תפלת החודש, כמנהג הספרדים. ליוורנו, [תר“ס 1900 בערך]. 
• סדר הגיון נפש, סדור עם תרגום בהולנדית. אמשטרדם, [תרס“א] 
עברי-טייטש.  עם  האר“י,  נוסח  פי  על  מנחה,  קרבן  סדור   •  .1901
[תר“ע  בודפשט-וינה,  החיים.  דרך  סדור   •  .1911 תרע“א  ווילנא, 
ופירושים.  עברי-טייטש  עם  תודה,  קרבן  סדור   • בערך].   1910
ווילנא, תרע“א 1911. • סדור תורה ותפלה, עם תרגום לרוסית, שני 
חלקים. ווילנא, [תרע“ג] 1913. • סדור תפלת החודש, כמנהג קהילת 
עדן. ירושלים, תרע“ד [1914]. • סדור פתחו שערים, כמנהג ספרד. 
השנה  לכל  סדור  ואמת,  שלום  עתרת   • תר“פ [1920].  פיעטרקוב, 

מתורגם להונגרית. בודפשט, [ת“ש 1940 בערך].
22 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300 486487
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489. סידור וחמשה חומשי תורה בתרגום ספרדי – 

אמשטרדם, 1723-1724

היומי),  התפילות  (סדר   Orden de las oraciones cotidianas
תפ“ג  אמשטרדם,  הספרדית.  בשפה  השנה  לכל  ומנהגים  תפילות 

 .[1723]
תורה  חומשי  חמשה   ,cinco libros de la ley divina עם:  כרוך 
והפטרות בשפה הספרדית. אמשטרדם, תפ“ד [1724]. (שער נפרד 

להפטרות).
טוב.  מצב  בסופו.  דף   13 חסר  ס“מ.   14 עמ‘.   474  ,[1]  ;[8]  ,492-9  ,[2]
כתמים, קרעים ובלאי. חלק מהדפים מנותקים מהכריכה. כריכה משריון-

צב [?] ואבזמי מתכת. 

פתיחה: $2000

489. Prayer Book and Chamisha Chumshei 

Torah with Spanish Translation – 

Amsterdam, 1723-1724 

Orden de las oraciones cotidianas (order of daily 

prayers), yearly prayers and customs in Spanish. 

Amsterdam, [1723]. 

Bound with: cinco libros de la ley divina, Chamisha 

Chumshei Torah and Haftarot in Spanish. Amsterdam, 

[1724]. (Separate title page for Haftarot). 
[2], 9-492, [8]; [1], 474 pages. 13 pages missing at the end. 

14cm. Good condition. Stains, wear and tear. Some leaves 

detached from binding. Tortoise shell binding [?] and metal 

clasps. 

Opening Price: $2000

488. Siddur with Russian Translation – 

Vilna, 1902 – Artistic Binding

Siddur for daily use, with Russian translation. Vilna, 

1902. Title page in Russian. Green velvet binding, orna-

mented with gilded metal buckle. 
X; 342-5 pages. 19cm. Good-fair condition, stains and wear. 

Binding partially detached, rubbed and damaged velvet.

Opening Price: $200

488. סידור עם תרגום לרוסית – וילנה, 1902 – כריכה 

אמנותית 
סידור לכל ימות השנה, עם תרגום לרוסית. וילנה, [תרס“ב] 1902. 

שער ברוסית.
כריכת קטיפה ירוקה, עם עיטורי כריכה ואבזם ממתכת מוזהבת.

מנותקת  כריכה  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   19 עמ‘.   342-5  ;   

חלקית, קטיפה משופשפת ופגומה.

פתיחה: $200

X

490. סידור ”סדר התמיד“ – כמנהג ארבע-קהילות – 

אוויניון, 1767
פזמו־ אבות,  פרקי  ומועדים,  שבת  שני [תפילות  חלק  התמיד,  סדר 
נים ופיוטים], בעריכת רבי אליהו כרמי. אויגנייון [אויניון], [תקכ“ז 

.[1767
”כמנהג קהלות קדושות ארבע... במחוז ויגישין ה“ה [הלא הן] ק“ק 

קארפינטראץ, ק“ק אויגגאון, ק“ק לישלוה וק“ק קאואליאון“.
שוליים  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס“מ.   18.5 דף.   [7] כ-כט,  יז,  רכח;   ,[1]

משוקמים בהדבקה בשלושה דפים. כריכת חצי-עור. 

נדיר. באוויניון (צרפת) נדפסו חמישה ספרים עבריים בלבד במאות 
הי“ח-י“ט.

פתיחה: $700

490. “Seder HaTamid” Prayer Book – As 

Customary in Four Congregations 

– Avignon, 1767

Seder HaTamid, second section [prayers for Shabbat 

and holidays, Pirkei Avot, songs and poems], edited by 

Rabbi Eliyahu Karmi. Avignon, [1767]. 

“As customary in four holy congregations… in dis-

trict of Vigishin which includes Carpentras, Avingon, 

Lishelva and Cavaillon”. 
[1], 258; 17, 20-29, [7] leaves. 18.5cm. Good condition. Few 

stains. Margins on three leaves restored with glue. Semi-

leather binding. 

Rare. Only five Hebrew books were printed in Avignon 

(France) during the 18th-19th century. 

Opening Price: $700

488
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491. Prières d’un Cœur Israélite – Imrei Lev 

– Strasbourg, 1840

Prières d’un Cœur Israélite – Imrei Lev. Machzor 

of prayers in French language. Jonas Ennery. Paris-

Strasbourg, [c.1870]. 

French, with Hebrew headings.

Purple velvet binding, with binding decorations and 

(unstamped) silver clasp, ornamented with flowered 

patterns. One of decorations contains monogram [ap-

parently initials of name of owner].
XVI; 710, [1]; 14 pages. 14cm. Good-fair condition. Stains, 

pasting restoration on several leaves. Partially detached 

and damaged binding. 

Opening Price: $250

Prières d’un Cœur Israélite .491 – אמרי לב – 

שטרסבורג, 1840

Prières d’un Cœur Israélite – אמרי לב. מחזור תפילות בשפה 

הצרפתית. Jonas Ennery. פריז-שטרסבורג, [1870 בערך]. 
צרפתית, עם כותרות בעברית.

כריכת קטיפה סגולה, עם קישוטי-כריכה ואבזם מכסף (לא חתום), 
מעוטרים בדגמים פרחוניים. על אחד הקישוטים מונוגרמה [כנראה 

ראשי התיבות של שם הבעלים].
       ; 710, [1]; 14 עמ‘. 14 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, הדבקת שיקום 

במספר דפים. כריכה מנותקת חלקית ופגומה. 

פתיחה: $250

XVI

492. סדור רנה ותפלה – זאגרב (קרואטיה), 1938

סדור רנה ותפלה, תפילות לימי חול, שבתות ושלושה רגלים. נוסח 
אשכנז. בעריכת הרב שלום מירוסלב פרייברגר– רב בזאגרב. זאגרב 

(קרואטיה), תרצ“ח 1938.
עברית וקרואטית [באותיות לטיניות], עמוד מול עמוד. בסוף הספר 
נדפס חיבור קטן בקרואטית, מאת הרב פרייברגר, על מושגים ביהדות.

הקדשה וחותמת רבי ”מרדכי צבי ד“ר אורבך“.
כריכה  טוב.  מצב  ס“מ.   16 עמ‘.   31  ;[1]  ,367-5 ה-שסז,   ,[4] ג,  דף,   [8]

מקורית.

פתיחה: $200

492. Rina U’Tefilah Prayer Book - Zagreb 

(Croatia), 1938 

Rina U’Tefilah prayer book, prayers for weekdays, 

Shabbat , Pesach, Shavu’ot and Sukkot. Ashkenaz ver-

sion. Edited by Rabbi Shalom Miroslav Freiberger – 

Rabbi of Zagreb. Zagreb (Croatia), 1938. 

Hebrew and Croatian [in Latin letters], page facing 

page. Small composition in Croatian printed at end of 

book, by Rabbi Freiberger, on concepts of Judaism.

Inscription and stamp by Rabbi “Mordechai Tzvi Dr. 

Auerbach”. 
[8] leaves, 3, [4], 5-367, 5-367, [1]; 31 pages. 16cm. Good 

condition. Original binding. 

Opening Price: $200

491

492

490
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493. סדר התפלות – ניו יורק, 1826 – סידור התפילות 

הראשון שנדפס באמריקה – עותק שלם
סדר התפלות, לימות חול ושבת, כמנהג קהילת הספרדים והפורטו־
גזים. ניו יורק, [תקפ“ו 1826]. מהדורה ראשונה. דפוס שלמה בן צבי 

הירש מלונדון. סידור התפילות הראשון שנדפס באמריקה. 
עברית ואנגלית עמוד מול עמוד בספירת עמודים מקבילה. בעמו־
דים קלג 133, רלב-רלג 232-234, מופיעות תפילות מיוחדות לכבוד 

הנשיא וראשי השלטון בארה“ב. 
שלמה בן צבי הירש מלונדון היה המדפיס היהודי הראשון ביבשת 
את  שלפנינו.  הסידור  נמנה  שלו  החשובות  ההדפסות  בין  אמריקה, 
התרגום לאנגלית כתב בעצמו. הסידור נערך על ידי רבי אליעזר ב“ר 

שמואל לזרוס.
הדפים.  בין  משתנה  מצב  ס“מ.   20.5 עמ‘.  רלד, 234; 11   ,[5] שלם.  עותק 
כתמים רבים. פגעי עש וקרעים משוקמים מקצועית. במספר דפים פגעי 
מנות־ דפים  מספר  מקצועית.  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  קשים  עש 

קים. רישומים בכת“י. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $7000

יהדות ארה“ב ואנגליה 
US and UK Jewry

493. Seder HaTefillot – New York, 1826 – 

First Siddur Printed in the US – Complete 

Copy

Seder Tefillot, for daily and Shabbat prayers, according 

to the custom of the Sefardic and Portuguese communi-

ties. New York, [1826]. First edition.  Printed by Solomon 

Henry Jackson of London. First siddur printed in the US.

Hebrew and English, page corresponding to page, parallel 

numbering. Special prayers in honor of the US president 

and government heads appear on Pages 133, 232-234. 

Solomon Henry Jackson of London was the first Jewish 

printer in the American continent and this siddur is one 

of his most important printings. The siddur was edited 

by Rabbi Eliezer Ben Shmuel Lazarus. 
Complete copy. [5], 234; 11 pages. 20.5cm. Varied condition 

of leaves. Many stains. Moth damage and professionally 

restored tears. Several leaves have major moth damage with 

damage to text, professionally restored. Several detached 

leaves. Handwritten inscriptions. New leather binding. 

Opening Price: $7000

493
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494. סידור שפתי צדיקים, פילדלפיה תקצ“ז-תקצ“ח, שני 

חלקים
יצחק  ותרגום  בהגהת  ספרדים,  ק”ק  כמנהג  צדיקים,  שפתי  סדור 
מקוה-ישראל  דק“ק  ש“ץ [שליח-ציבור]  ן‘-אליעזר [ליסר],  אורי  בן 
תקצ“ז [1837].  פילדלפיה,  השנה.  לראש  שני:  חלק  בפילאדילפיא. 
 .[1838] תקצ“ח  פילדלפיה,  לתעניות.  התפלות  סדר  שישי:  חלק 

מהדורה ראשונה. 
עברית ואנגלית עמוד מול עמוד, בספירת עמודים מקבילה. שני כרכים: 
VIII, רטז, 216 עמ‘; [4], קפה, 186, [4], 12 עמ‘. 22.5 ס“מ. מצב טוב. תוי-

ספר מיוחדים ומצויירים. כריכות עור מקוריות, בלויות עם פגיעות. 

פתיחה: $400

495. כתובה מודפסת – ניו יורק, 1830

כתובה מודפסת, מהעיר ”נו-יארק דיתבא על אי מוקפת ימא“ וסכום 
הכתובה ב“דאלארס מעות אמעריקא“. ניו-יורק, תק“צ בערך 1830. 

דפוס שלמה בן צבי.
הכתובה ללא מילוי, מלבד מילים ספורות בתחילתה שנכתבו לאחר 

494. Siftei Tzadikim Prayer Book, 

Philadelphia, 1837-1838, Two Sections 

Siftei Tzadikim Prayer Book, as customary by the 

Sephardim, proofread and translated by Yitzchak Ben 

Uri son of Eliezer [Liser], Shli’ach Tzibur of Mikveh 

Yisrael congregation in Philadelphia. Second section: 

Rosh HaShana prayers. Philadelphia, [1837]. Sixth sec-

tion: Order of prayers for fast days. Philadelphia, [1838]. 

First edition. 
Hebrew and English page facing page, with parallel pagi-

nation. Two volumes: VIII, 216, 216 pages; [4], 185, 186, 

[4], 12 pages. 22.5cm. Good condition. Special illustrated 

ex-libris. Original leather bindings, worn with damage. 

Opening Price: $400

495. Printed Ketubah – New York, 1830 

Printed Ketubah, from “New York City, situated on an 

island surrounded by water” and sum of Ketubah in 

“American Dollars”. New York, c.1830. Printing press of 

Solomon Henry Jackson. 

Ketubah not filled in, except for few words at beginning 

which were written post 1840 [originally printed “Year 

five thousand and ______ hundred and ninety _____”. 

The word “six” hundred added]. On reverse side list of 

Chiddushei Torah in ancient Ashkenazi handwriting, 

signed “Meir son of… Rabbi Yehuda of New York”. 
29cm., fair condition, stains and wear, coarse tears on 

bottom of leaf, without damage to text. 

Solomon Henry Jackson of London was the first Jewish 

printer on the continent of America; among impor-

tant books which he printed is the first prayer book in 

America printed in 1826, see item 493.

Opening Price: $200

496. כתובה מדרום קרוליינה – ארה“ב, 1857

 Morris המכונה  אפרים  כהר“ר  בן  מאיר  ”הגביר  לנישואי  כתובה   
Meyer“ עם הכלה ”שרה גירטריד“ בת נפתלי הירץ וולף אופנהיים. 
”שמונים   -  1857 תרי“ז  חשון  (ארה“ב),  קרוליינה  דרום  צ‘רלסטון, 

ואחד לחרות אמריקה“. 
ושם  העדים  חתימות  לדף  מעבר  מרובעות.  באותיות  נייר,  על  דיו 
בית  רב   ,(Maurice Mayer) חיים  ב“ר  משה  ר‘  הקידושין:  מסדר 

הכנסת ”בית אלוקים“ בצ‘רלסטון. 
רישום אימות המסמך בגרמנית, חתום על ידי לשכת רב המדינה של 

הנובר (גרמניה), משנת 1889.
דף מקופל. 33 ס“מ. מצב טוב, קרעים וסימני קיפול.

פתיחה: $600

ותשעים  מאות  ו____  אלפים  חמשת  ”שנת  נדפס  [במקור   1840
לדף,  מעבר  מאות].  ”ושש“  המילה  נוספה  בכת“י   .“_______
רשימת חידושי תורה בכת“י אשכנזי עתיק, חתומים ”נאום הק‘ מאיר 

בלא“א ... מוהר“ר יהודא החונה בפה נויארק“.
ללא  הדף,  בתחתית  גסים  קרעים  ובלאי,  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ,   29

פגיעה בטקסט.

שלמה בן צבי הירש מלונדון, היה המדפיס היהודי הראשון ביבשת 
הראשון  הסידור  נמנה  שהדפיס  החשובים  הספרים  בין  אמריקה, 

באמריקה שנדפס בשנת 1826, ראה פריט 493.

פתיחה: $200
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497. תעודת אזרחות אמריקאית לאדמו“ר רבי ישראל 

רבינוביץ מסקאליה

הברית  ארצות  אזרח  תעודת   -  Certificate of Naturalization
של אמריקה, לאדמו“ר רבי ישראל רבינוביץ מסקאליה. 

תעודה רשמית מודפסת, עם תמונת האדמו“ר, מילוי במכונת כתיבה, 
כתב יד, חתימה וחותמת רשמית. ניתנה בשנת 1954. 

ב‘,  לחסידות  אנצי‘  (תרס“ה-תשל“ה,  רבינוביץ  ישראל  רבי  האדמו“ר 
זלוטשוב.  משושלת  מסקאליה,  רבינוביץ  פנחס  רבי  בן  תקעה),  עמ‘ 
עבר  נישואיו  לאחר  מהוצאלאס.  טברסקי  זוסיא  מרדכי  רבי  חתן 
מסקאליה.  כאדמו“ר  וכיהן  וישיבה  מדרש  בית  בה  פתח  לקישינב, 
לאחר תשע שנים עבר ללונדון והקים בה בית מדרש גדול בשם ”אהל 
ישראל“. בשנת תש“ח עבר לארצות הברית, התיישב בברוקלין ולאחר 
מכן במיאמי-ביץ‘, שם הוסיף את שמה של טריסק לבית מדרשו. בסוף 

ימיו עלה לארץ. חידושיו נדפסו בספר ”ישמח ישראל“ על התורה. 
20X25 ס“מ. מצב טוב, כתמים. סימני קיפול, קרעים זעירים. 

פתיחה: $200

498. כוזרי שני – מהדורה ראשונה – לונדון, 1714

אמתת  שכליות...  בטענות  ויורה  ”יוכיח  שני,  כוזרי  דן –  מטה  ספר 
[תע“ד  (לונדון),  לונדריש  ניטו.  דוד  רבי  מאת  פה“,  שבעל  תורה 

1714]. מהדורה ראשונה.
בלבד,  עברית  וואריאציות:  בשלוש  נדפסה  הראשונה  המהדורה 
העברית.  המהדורה  לפנינו  ספרדית.  עם  ועברית  בלבד,  ספרדית 
שער מאויר, בראשו דמות ”רבינו הקדוש“ - מחבר המשנה. בדפים 
וגבאי  לפרנסי  בספרדית  ארוכה  הקדשה  נדפסה  השער  שאחרי 

קהילת ”שער השמים“ בלונדון.
רבי דוד ניטו (תי“ד-תפ“ח, אוצר הרבנים 4926), גאון בתורה ובמד־
עים. דיין, דרשן ורופא בליוורנו ולאחר מכן רבה הראשון של קהלת 
הספרדים בלונדון. חיבר את ספרו המפורסם ”מטה דן - כוזרי שני“ 
שגויות  דעות  ולסתור  פה  שבעל  התורה  אמיתות  על  להגן  בכדי 

שרווחו בקרב קהילות האנוסים במערב-אירופה.
שיקום  מנותקים.  דפים  מספר  כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.   22 דף.  קיח   ,[6]

בהדבקת נייר במספר דפים.

מן הספרים העבריים הראשונים שנדפסו באנגליה.

פתיחה: $1200

497. United States Certificate of 

Naturalization of Rebbe Rabbi Yisrael 

Rabinowitz of Skolya

United States Certificate of Naturalization of the Rebbe 

Rabbi Yisrael Rabinowitz of Skolya. 

Official printed certificate with picture of Rebbe, filled 

in with typewriting, handwriting, signature and official 

stamp. Issued in 1954. 

The Rebbe Rabbi Yisrael Rabinowitz (1905-1975, 

Encyclopedia of Hassidism II, p. 575), son of Rabbi 

Pinchas Rabinowitz of Skolya, from the Zlotshov dy-

nasty. Son-in-law of Rabbi Mordechai Zusha Twerski of 

Hotzalas. After his marriage moved to Kishinev, founded 

a Beit Midrash and Yeshiva and served as Rebbe of Skolya. 

After nine years moved to London and established a 

large Beit Midrash by the name of “Ohel Yisrael”. In 1948 

moved to the USA, resided in Brooklyn and afterwards 

in Miami Beach where he added the name Trisk to his 

Beit Midrash. Toward the end of his lifetime immigrated 

to Eretz Israel. His Chiddushim were printed in the book 

“Yismach Yisrael” on the Torah. 
20X25cm. Good condition, stains. Folding marks, tiny tears. 

Opening Price: $200

496. South Carolina Ketubah – USA, 1857

Ketubah of marriage of “philanthropist Meir son of 

Rabbi Ephraim known as Morris Meyer” and bride 

“Sarah Gertrude” daughter of Naftali Hertz Wolff 

Oppenheim. Charleston, South Carolina (USA), 

Cheshvan 1857 – “eighty one years to American’s 

independence”. 

Ink upon paper in square letters. Reverse side con-

tains signatures of witnesses and name of Mesader 

Kiddushin: Rabbi Moshe son of Rabbi Chaim (Maurice 

Mayer), rabbi of “Beit Elokim” Synagogue in Charleston. 

Document authentication listed in German, signed by 

rabbinical bureau of Hannover (Germany), 1889. 
Folded leaf. 33cm. Good condition, tears and folding marks. 

Opening Price: $600
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498. Second Kuzari – First Edition, London, 

1714 

Sefer Mateh Dan – Second Kuzari, “Prove and instruct 

through logical reasoning… the truth of the Oral Torah”, 

by Rabbi David Nieto. London, [1714]. First edition. 

The first edition was printed in three variations: Hebrew 

only, Spanish only, and Hebrew with Spanish. This is 

the Hebrew only edition. Illustrated title page; at head, 

image of “Rabbeinu HaKadosh” – author of the Mishnah. 

Leaves following title page contain lengthy inscription in 

Spanish for community leaders and managers of “Sha’ar 

HaShamayim” congregation in London. 

Rabbi David Nieto (1654-1728, Otzar HaRabbanim 4926), 

genius in Torah and sciences. Dayan, sermonizer and phy-

sician in Livorno and afterwards first rabbi of Sephardic 

congregation of London. Composed the famous book” 

Mateh Dan – Second Kuzari” with the intent of protecting 

the truth of the Oral Torah and counteracting erroneous 

conceptions which were prevalent throughout congrega-

tions of Marranos in Western-Europe. 
[6], 118 leaves. 22cm. Good condition, stains, several de-

tached leaves. Paper restoration on several leaves. 

Among first Hebrew books printed in England.

Opening Price: $1200

499. תקון סופרים עם תרגום לאנגלית– לונדון, 1787

והערות  תרגום  עם  חלקים.  חמשה  העמודים,  ווי  עם  סופרים  תקון 
באנגלית. לונדון [תקמ“ז 1787].

עברית ואנגלית דף מול דף. נדפס במקביל למהדורה בעברית בלבד. 
בפיתוח  בעברית  ושער  באנגלית  שער  כרך  בכל  כרכים.  חמשה 

נחושת (למעט ספר בראשית שבו לא נמצא השער העברי).
20 ס“מ. מצב טוב, כתמים. שיקום דפים בהדבקת נייר. כריכות משוקמות.

פתיחה: $300

499. Tikun Sofrim with English 

Translation – London, 1787

Tikun Sofrim with pages headed with the letter “Vav”, 

five volumes. With English translation and comments. 

London [1787],

Hebrew and English leaf versus leaf. Printed at the time 

of the edition in Hebrew alone. 

Five volumes. Each volume has a title page in English 

and a title page in Hebrew in copper engraving (except 

Bereshit which does not have the Hebrew title page).
20cm. Good condition, stains. Restored leaves by paper. 

Restored bindings.

Opening Price: $300

500. The Rabbinate of The Great Synagogue 

in London 

The Rabbinate of The Great Synagogue, London; his-

tory of rabbinate of The Great Synagogue in London, 

between the years 1756-1842. By Charles Duschinsky. 

London, 1921.

Comprehensive biographies (of rabbis: Rabbi Zvi Hirsch 

Levine, Rabbi David Tebele Schiff and Rabbi Shlomo 

Herschel), copies of letters and documents. English and 

Hebrew. Copy no. 195 of 250 copy edition.
305 pages. 23cm. Good condition, few stains. 

Opening Price: $200

 The Rabbinate Of The Great Synagogue .500

– רבני בית הכנסת הגדול בלונדון

The Rabbinate Of The Great Synagogue, London, תולדות 
מאת   .1756-1842 השנים  בין  בלונדון,  הגדול  הכנסת  בית  רבני 

Charles Duschinsky. לונדון, 1921.
ביוגרפיות מקיפות (של הרבנים: רבי צבי הירש לוין, רבי דוד טעבל 
אנגלית  ומסמכים.  מכתבים  העתקות  הירשל),  שלמה  ורבי  שיף 

ועברית. עותק מספר 195 ממהדורה בת 250 עותקים בלבד.
305 עמ‘. 23 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. 

פתיחה: $200
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 - History Of The Ancient Synagogue .501

תולדות בית הכנסת הספרדי בלונדון 

 History Of The Ancient Synagogue Of The Spanish

and Portuguese Jews (ההיסטוריה של בית הכנסת העתיק של 
קדוש  ”קהל  בהוצאת  בלונדון),  והפורטוגזית  הספרדית  הקהילה 
ספרדים שער השמים יצ“ו“, לרגל ציון 200 שנה לייסוד בית הכנסת 
כולל   .1901 תרס“א  לונדון,   .Moses Gaster מאת   .(1701-1901)

תצלומים, דיוקנאות רבנים וצילומי חתימות ומסמכים.
201 עמ‘. 27 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכה פגומה (שדרה מנותקת).

פתיחה: $200

501. History of The Ancient Synagogue of 

The Spanish and Portuguese Jews in London

History of the ancient synagogue of The Spanish and 

Portuguese Jews in London. Publication of “Kahal 

Kadosh Spharadim Sha’ar HaShamayim”, in com-

memoration of 200 years to the establishment of the 

synagogue (1701-1901). By Moses Gaster. London, 1901. 

Includes photographs, portraits of rabbis and photo-

copies of signatures and documents. 
201 pages. 27cm. Good condition, few stains. Damaged 

binding (detached spine). 

Opening Price: $200

503. חברה קדישא - אוסף חוברות - לונדון וציריך

דער  פון   (Rules and Regulations) רעגוליישאנס  און  ”רולס   •
ותקנות.  חוקים  חוברת  לונדון“.  ישראל,  עדת  דק“ק  קדישא  חברה 
און  ”רולס   • עותקים).  (שני  ואנגלית  יידיש   .1925 תרפ“ה  לונדון, 
[ללא  לונדון,  ישראל.  עדת  דק“ק  קדישא  חברה  רעגוליישאנס“, 
אמת“,  של  חסד  גמילות  קדישה  ”חברה   • בלבד.  אנגלית  שנה]. 
 Funktionen der vereine  • .עלון מודפס. ציריך, 1915. גרמנית
תפילות  חוברת   -  der Israelitischen Religionsgesellschaft

והלכות. ציריך, [1934]. עברית וגרמנית. 
5 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

502. דו“ח שנתי – בית הספר היהודי בלונדון - 1886

 –  Forty-fifth annual report of the jews’ infant schools
לונדון,  היהודי.  הספר  בית  של  התורמים  רשימת  עם  שנתי,  דו“ח 

[תרמ“ה] 1886. אנגלית.
בשער איור חזית בית הספר. פרט השנה באותיות עיבריות ”בשנת 

לכו בנים שמעו לי יראת ה‘ אלמדכם לפ“ק“. 
מעטפת מודפסת. 27 עמ‘ + לוח נייר מתקפל. 18 ס“מ. מצב בינוני. כתמים 

ובלאי. מעטפת פגומה.

פתיחה: $200

503. Chevra Kadisha – Collection of 

Booklets – London and Zurich 

• “Rules and Regulations from the Chevra Kadish of 

Adat Israel Congregation, London”. Booklet of rules 

and regulations. London, 1925. Yiddish and English 

(two copies). • “Rules and Regulations”, Chevra 

Kadish of Adat Israel congregation. London, [with-

out year]. English only. • “Chevra Kadisha Gmilut 

Chesed Shel Emet”, printed brochure. Zurich, 1915. 

German.  • Funktionen der vereine der Israelitischen 

Religionsgesellschaft – Booklet of prayers and laws. 

Zurich, [1934]. Hebrew and German. 
5 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

502. Annual Report – Jewish School of 

London – 1886 

Forty-fifth annual report of the Jews’ infant schools 

– Annual report, with list of donors to Jewish school. 

London, 1886. English.

Title page contains illustration of school façade. Detail 

of year in Hebrew letters.
Printed cover. 27 pages + folding paper chart. 18cm. Fair 

condition. Stains and wear. Damaged cover.

Opening Price: $200
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כתבי עת ושונות 
Periodicals, Various

504. אוסף גליונות ”הסגולה“ - ירושלים

כתבי  להעתקת  ”מוקדש  ”הסגולה“,  שבועון  של  גליונות  אחד-עשר 
אקזמפלרים...“,  במאה  מופיע   – מעולם  נדפסו  שלא  עתיקים  יד 
תרצ“ד-תרצ“ח  ירושלים,  בוטשן-חסידה.  זאב  מנחם  רבי  בהוצאת 

.[1934-1938]
גליונות שנה שניה, חוברות כד-כה (אייר-סיון תרצ“ה); שנה שלישית, 
חוברות לא-לב, לד-לה (אייר-סיון תרצ“ו); שנה רביעית, חוברת מה 

(אדר תרצ“ז); שנה חמישית, חוברות נא-נג, נו (ניסן-אלול תרצ“ח).
הגאון רבי מנחם זאב בוטשן-חסידה (תרמ“ה-תשכ“ה), תלמיד חכם 
מופלג וחובב ספר, עזב את ביתו ועסקיו בפולין לפני השואה, קבע 
משכנו בירושלים, ובה עסק בפענוח והעתקת כתבי יד והוציא לאור 
קבועים.  מנויים  לכמאה  שנשלח  ”הסגולה“  את  שנה  כ-14  במשך 
מקצועות  בכל  וראשונים  גאונים  ספרי  מספר  אור  ראו  זו  במסגרת 

התורה.
11 גליונות, מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל. 28 ס“מ. מצב 

טוב. מעטפות-מודפסות, פגומות.

נדיר.

פתיחה: $200

504. Collection of Issues of “Ha’Sgula” 

– Jerusalem 

Eleven issues of “HaSgula” weekly, “dedicated to the 

copying of ancient manuscripts which were never print-

ed – appear in one hundred exemplars…”, published 

by Rabbi Menachem Zev Butshen-Chasida. Jerusalem, 

[1934-1938].

Issues of second year, booklets 24-25 (Iyar-Sivan 1935); 

third year, booklets 31-32, 34-35 (Iyar-Sivan 1936); fourth 

year, booklet 45 (Adar 1937); fifth year, booklets 51-53, 56 

(Nisan-Elul 1938).

The Ga’on Rabbi Menachem Zev Butshen-Chasida (1885-

1965), exalted Torah scholar and knowledgeable indi-

vidual, left his home and business in Poland prior to the 

Holocaust, established his residence in Jerusalem, where 

he spent his days deciphering and copying manuscripts 

and publishing the “HaSgula” which was distributed to 

approximately one hundred subscribers, over the course 

of 14 years. Consequently, several books of the Ge’onim 

and Rishonim on all facets of the Torah were published. 
11 issues, typewritten and stenciled. 28cm. Good condi-

tion. Printed covers, damaged. 

Rare. 

Opening Price: $200

505. כתב העת ”ישורון“– סט שלם

יֻשרון – ירחון לתורה ולעניני היהדות. כתב העת של היהדות האור־
תודוקסית בגרמניה. ברלין, 1914-1930.

כרכי כל השנים (1914-1930). משנת תר“פ נוסף גם חלק עברי לכתב 
מאמרים  תורה,  חידושי  רבנים,  מכתבי  גנוזות,  התפרסמו  בו  העת, 
רפאל הירש, רבי דוד  מאת: רבי שמשון  ומחקרים שונים [מאמרים 
צבי הופמן, רבי אברהם אליהו קפלן, רבי יחיאל יעקב וויינברג ועוד].
רישומים  (השני),  הילדסהיימר  עזריאל  ד“ר  הרב  של  תווי-ספר 

והגהות בכת“י (בגרמנית).
18 כרכים (שני עותקים של כרך השנה הרביעית). 22 ס“מ. מצב כללי טוב, 

כתמים וקרעים. כריכות בלויות.

פתיחה: $750

505. “Yeshurun” Journal – Complete Set

Yeshurun – Monthly journal of Torah and Jewish 

topics. The journal for orthodox Jewry in Germany. 

Berlin, 1914-1930.

The volumes include all the issues throughout the years 

(1914-1930). From 1920, a Hebrew section was added to 

the journal where Rabbis’ letters, Torah novellae and 

various articles and studies were published. [Some of 

the writers: Rabbi Shimshon Refael Hirsh, Rabbi David 

Zvi Hoffman, Rabbi Avraham Eliyahu Kaplan, Rabbi 

Yechiel Ya’akov Weinberg etc.].

Bookmarks of Rabbi Dr. Azriel Hildesheimer (the 

second), inscriptions and glosses in his handwriting (in 

German).
18 volumes (two copies of the volume of the fourth year). 

22cm. Overall good condition, stains and tears. Worn 

bindings.

Opening Price: $750
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506. הכרמל - כתב עת - שני כרכים

שמואל  בעריכת  עברי  כתב-עת  ישראל.  לבני  עתי  מכתב  הכרמל, 
וכרך   (1873-1875) שניה“  ”שנה  כרך  כרכים:  שני  וילנה.  פין.  יוסף 

”שנה שלישית“ (1875-1878).
614 עמ‘; 786 עמ‘. 18 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש באחד הכרכים. 

כריכות פגומות. רישומי בעלות.

פתיחה: $300

507. אגודת ישראל – אוסף פרסומים ופריטי דפוס

בהוצאת  וכתבי-עת,  מודפסים  פריטים  פרסומים,  של  חשוב  אוסף 
מוסדות ”אגודת ישראל“. [רובם מגרמניה ואנגליה], ראשית המאה 

ה-20.
• כ-30 חוברות ופרסומים, חלקם מוקדמים (משנת הקמת ”אגודת 
של  והארבעים  השלושים  משנות  וחלקם   ,(1912 תרע“ב   - ישראל“ 
 Blätter… Der Würzburger Bundes- :המאה ה-20. • כתבי עת
 ,Des Esra Fuhrer Blätter גליונות ;(          ) und Delegiertentag

(של תנועת ”עזרא“); Blätter der Agudistischen Jugend (כתב 
עת של ”הנוער האגודתי“); ו- Blätter des Keren   Hatorah (של 
”קרן התורה“) • דפים ופריטי דפוס שונים (חלקם מודפסים במכונת 

כתיבה). 
כ-57 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

1918

506. HaCarmel – Periodical – Two Volumes 

HaCarmel, Hebrew periodical edited by Shmuel Yosef 

Finn. Vilna. Two Volumes: “second year” volume (1873-

1875) and “third year” volume (1875-1878). 
614 pages; 786 pages. 18cm. Good condition, stains, moth 

stains in one volume. Damaged bindings. Ownership 

notations. 

Opening Price: $300

507. Agudat Yisrael – Collection of 

Publications and Items of Print 

Important collection of publications, printed items and 

periodicals, published by” Agudat Yisrael” institutions. 

[Majority from Germany and England], early 20th 

century.

• Approximately 30 booklets and publications, some 

early (from year of establishment of “Agudat Yisrael” 

– 1912), and some from the 1930’s and 1940’s. • 

Periodicals: Blätter… Der Würzburger Bundes- und 

Delegiertentag (1918); editions of Des Esra Fuhrer 

Blätter, (of “Ezra” movement); Blätter der Agudistischen 

Jugend (periodical of “Societal Youth”); and Blätter des 

Keren Hatorah (of “Keren HaTorah”). • Leaves and 

various items of print (some typewritten). 
Approx. 27 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

508. בית ישראל – לחיזוק הכולל בסלבודקה - קובנה, תרפ“ב

ויראה  תורה  גדולי  אברכים  כולל  יסוד  דבר  ”על  ישראל,  בית  ספר 
בסלובודקה“. רבי יצחק אייזיק שער. קובנה, תרפ“ב [1922].

מאמרים ומכתבים מאת העורך הגאון רבי יצחק אייזיק שר ”מנהל 

508. Beit Yisrael – For Strengthening the 

Kollel in Slobodka – Kovno, 1922

Sefer Beit Yisrael, “regarding the establishment of a 

Kollel for Torah giants in Slobodka”. Rabbi Yitzchak 

Eizik Sher. Kovno, [1922]. 

Articles and letters by the editor the Ga’on Rabbi 

Yitzchak Eizik Sher “manager of Beit Yisrael Kollel”, the 

Ga’on Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, the Ga’on Rabbi 

Moshe Mordechai Epstein Rosh Mativta and Av Beit Din 

of Slobodka, and the Ga’on Rabbi Naftali Amsterdam. 

Contains “article encouraging the study of our holy 

Torah”, by the righteous Ga’on Rabbi Yisrael Salanter. 
24 leaves. 20cm. Good condition, many stains. New binding. 

Opening Price: $200

כולל בית ישראל“, הגאון רבי חיים עוזר גרודזנסקי, הגאון רבי משה 
אמש־ נפתלי  רבי  והגאון  סלבודקה,  ואב“ד  ר“מ  עפשטיין  מרדכי 
הגאון  מאת  הקדושה“  תורתנו  לומדי  חיזוק  בענין  ו“מאמר  טרדם. 

הצדיק רבי ישראל סלנטר.
כד דף. 20 ס“מ. מצב טוב, כתמים רבים. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

506507508
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509. תקנות קהילת האשכנזים באמשטרדם - 1737

אמשט־ באמשטרדם.  אשר  אשכנזים  קודש  דקהל  הקהילה  תקנות 
רדם, [תצ“ז 1737].

קב סעיפי תקנות (”וסימנם קב ונקי“). יידיש-דייטש באותיות צו“ר.
[3], לג דף. 16.5 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, שיקום דפים בנייר דבק. כריכת 

חצי-עור חדשה.

פתיחה: $350

509. Regulations of Ashkenazi 

Congregation in Amsterdam – 1737 

Regulations of the Ashkenazi congregation of 

Amsterdam. Amsterdam, [1737]. 102 clauses of regula-

tions. Yiddish-Deitsch in Tzena Urena letters. 
[3], 33 leaves. 16.5cm. Fair condition. Stains, scotch tape 

restoration of leaves. New half leather binding. 

Opening Price: $350

510. חוברות תפילות ושירים לטקסים ואירועים - הולנד

בית  חנוכת  לטקס  והוראות  תפילות  שירים,  חוברת  החנוך,  סדר   •
העבודה,  סדר   • תר“ז 1847.  אמשטרדם,  קאמפן.  בקהילת  הכנסת 
בבית הכנסת לקהילת האשכנזים באמשטרדם, לרגל ביקור המלכה 
וילהלמינה. אמשטרדם, [תרפ“ד] 1924. עם תמונות של בית הכנסת 
”במקצוע  החדש,  הכנסת  בית  חנוך  סדר   • עתיקים.  קודש  וחפצי 
דרומי של עירנו המהוללה“. אמשטרדם, [תרפ“ח] 1928. עם היסטו־
ריה קצרה של קהילת אמשטרדם (ותמונה). • סדר רננות ותפלות, 
הוראות לטקס חגיגי בבית הכנסת, לכבוד מינוי רבי דוב יהודה שחט 
לרבה של האג. [האג], תש“ז 1947. • תפילות לכבוד חמישים שנות 
יוליאנה. [אמשטר־ בתה  הכתרת  ולרגל  וילהלמינה  המלכה  מלכות 
מטעם  מודפס  דף  מצורף   • והולנדית.  עברית  דם], [תש“ח] 1948. 

הקהילה היהודית, עם חוזר לתלישה (הולנדית). 
6 פריטים. גודל משתנה, מצב כללי טוב.

פתיחה: $200

510. Prayer and Song Booklets for 

Ceremonies and Occasions – Holland 

See list in the Hebrew description.
6 items. Varying conditions, general condition good. 

Opening Price: $200

511. הבל הבלי חלד – ליידן, 1668

ר‘  המופלא  המשורר  הכולל  החכם  עשאה  אגרת  חלד,  הבלי  הבל 
ידעיה הפניני [הוא ספר בחינת עולם]. ליידן, [תכ“ח] 1668. עברית 

ולטינית עמוד מול עמוד. 
לדפים  פרט   ,1650 לידן  עולם“,  ”בחינת  מהדורת  היא  זו  מהדורה 

[1-8] שנדפסו מחדש, ושם הכותר שהשתנתה ל“הבל הבלי חלד“. 
משפחת  גרשון  א‘  שם  מן  נישואין...  לאפריון   ...” בכת“י:  הקדשה 

הגרשו“ני לפ“ק... ” [תקע“ד]. 
כריכה  השער.  בדף  שיקום  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.   15 דף.   369  ,[12]

מקורית משוקמת. 

פתיחה: $250

511. Hevel Hevlei Cheled – Leiden, 1668 

Hevel Hevlei Cheled, letter by the scholar and wonder-

ful poet Rabbi Yedaya HaPnini [Sefer Bchinat Olam]. 

Leiden, 1668. Hebrew and Latin page facing page. 

This edition is the “Bchinat Olam” edition, Leiden 1650, 

excluding leaves [1-8] which were reprinted, and name 

of title which was changed to “Hevel Hevlei Cheled”. 

Handwritten inscription: “… in honor of his mar-

riage…”. [1814]. 
[12], 369 leaves. 15cm. Good condition, stains, restoration 

on title page. Original restored binding. 

Opening Price: $250

509
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510
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512. ספר מעשה טוביה – יעסניץ, תפ“א

ספר מעשה טוביה [נקרא גם ספר העולמות], חלקים א-ג. אסטרו־
יעסניץ,  הרופא.  כ“ץ  טוביה  מרבי  ואנטומיה,  רפואה  ומחקר,  נומיה 

[תפ“א 1721]. מהדורה שניה. 
הטבע.  במדעי  שונים  נושאים  לתיאור  רבים  ותרשימים  ציורים 

שערים נפרדים לחלק שני ושלישי. 
מנצפ“ך  ”נפתלי  של  תקפ“ט  משנת  סת“ם  בכתיבת  בעלות  רישומי 
בק“ק הישטן“ [עם רישום רצף של אותיות ומספרים בעל משמעות 

לא-ברורה]. חותמת ורישומי בעלות נוספים. 
דפים.  במספר  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   19 דף.  קכב   ,[4]

כריכה פגומה. 

פתיחה: $300

513. מאזני לשון הקודש – וילנא, תקס“ט – מקום דפוס 

מזוייף
ספר מאזני לשון הקדש, שחבר החכם הגדול רבי אברהם... הספרדי... 

בן עזרא בעיר רומי. [ווילנא או הוראדנא, תקס“ט 1809]. 
נאה,  טופס  ויניציאה“.  בעיר  ש“ו  בשנת  ”נדפס  מזוייף:  הדפוס  מקום 
מודפס על נייר כחלחל. חותמת ”הצעיר משה בן חביב“ ורישום בעלות.

עש.  סימני  מעט  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   16.5 כחלחל.  נייר  דף.  נו   ,[2]
כריכה בלויה.

כרוך עם: ספר צוהר התיבה, בענייני דקדוק, מאת רבי שלמה זלמן 
האנאו. [הוראדנא, תקס“ה 1805]. (חסרים ח דף ראשונים).

פתיחה: $200

512. Sefer Ma’aseh Tuvia – Jessnitz, 1721 

Sefer Ma’aseh Tuvia [also known as Sefer Ha’olamot], 

sections 1-3. Astronomy and research, medicine and 

anatomy, by Rabbi Tuvia Katz, physician. Jessnitz, 

[1721]. Second edition. Many diagrams and illustra-

tions which depict various matters in natural sciences. 

Separate title pages for section two and three. 

Ownership notations in scribe writing from the year 1829 

of “Naftali Mantzpach [initials] of congregation of Istan” 

[with listing of sequence of letters and numbers of unclear 

significance]. Stamp and additional ownership notations. 
[4], 122 leaves. 19cm. Good-fair condition, stains. Tears on 

several leaves. Damaged binding. 

Opening Price: $300

513. Moznei Lashon HaKodesh – Vilna, 1809 

–Location of Print Forged

Sefer Moznei Lashon HaKodesh, authored by the great 

scholar Rabbi Avraham… HaSepharadi… son of Ezra 

in city of Rome. [Vilna or Horodna, 1809]. 

Location of print forged: “Printed in 1556 in Venice”. 

Fine copy, printed upon bluish paper. Stamp “Moshe 

Ben Chaviv” and ownership notation. 
[2], 56 leaves. Bluish paper. 16.5cm. Good condition, stains. 

Some moth marks. Worn binding. Bound with: Sefer Tzohar 

HaTeiva – a grammar book – by Rabbi Shlomo Zalman 

Hanau. [Horodna, 1805]. (Missing first 8 leaves). 

Opening Price: $200

512513
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516. Collection of Calendars

Diverse collection of printed calendars. Calendars from 

Jerusalem, Budapest, Vilna and Warsaw, 1937-1894. 
13 calendars. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

516. אוסף לוחות שנה

אוסף מגוון של לוחות שנה מודפסים. לוחות מירושלים, בודפסט, 
ווילנא ו-וורשא, מהשנים תרנ“ד-תרצ“ז (1894-1937).

13 לוחות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

515. Matrix for Candle Lighting Times, 

Lvov 1929

Matrix for printing of “table of candle lighting”, printed 

by Rabbi Re’uven Margaliot, Lvov [1929].
Cardboard 21X27cm. Good-fair condition, wear. 

Opening Price: $200

515. ַאָמהֹות ללוח זמני הדלקת הנרות, לבוב תרפ“ט

לוח ַאָמהוֹת (מאטריצען) להדפסת ”לוח הדלקת הנרות“ שנדפס ע“י 
הרב ראובן מרגליות, לבוב, [תרפ“ט 1929].
לוח קרטון 21X27 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי.

פתיחה: $200

514. Collection of Bibliography Books

See list in the Hebrew description.
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

514. אוסף ספרי ביבליוגרפיה

אברהם  הלאומי.  הספרים  בבית  הנמצאים  לאדינו,  ספרי  רשימת   •
יערי. ירושלים, תרצ“ד [1934]. • שמות ספרים עברים. פרופ‘ ד“ר 
לקסיקון  ספרים,  עקד  בית   •  .[1934] תרצ“ד  ברלין,  ברלינר.  א. 
תשי“א-תשט“ז אביב,  תל  פרידברג.  דב  חיים  מאת  ביבליוגרפי, 
1956-1951. ארבעה כרכים. • ביבליוגרפיה של הגדות פסח. אברהם 
בי־ שנדפסו  העבריים  הספרים   •  .[1961] תשכ“א  ירושלים,  יערי. 
רושלים. שושנה הלוי. ירושלים, תשכ“ג [1963]. • ספרי ראשונים, 
לראשונה  אור  שראו  הראשונים  של  מדרשם  מבית  הלכה  ספרי 
 •  .[1967] תשכ“ז  ירושלים,  שמע.  תא  ישראל  תשי“ט-תשכ“ז. 
תדפיס  כהן.  יוסף  י.  סאטמאר).  (ב‘,  בטרנסילבניה.  העברי  הדפוס 

מ“‘קרית ספר“. ירושלים, תשי“ט-תש“כ [1959-1960].
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

514515
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טופס הצעת מחיר לפריטים
ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

יום שלישי, 08.05.2012, ט”ז אייר  תשע"ב, 17:00

שם מלא

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

ת.ז. / דרכון

חתימה

פקס

תאריך

הוראות להגשת הצעת מחיר:
הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם מלהגיע או 

למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.
מכירות  בית   - לקדם  ההצעה  מגיש  של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי 
פומביות בע"מ לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר 
המפורט  המירבי  המחיר  על  יעלה  שלא  ובלבד  האפשרי  ביותר  הנמוך 
את  לרכוש  ההצעה  מגיש  של  התחייבות  מהווה  הטופס  מילוי  להלן. 
הפריט במחיר הפתיחה במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת 

הפריט מצד קונים אחרים. 
קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה 

שום אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר.
אחרת,  להצעה  זהה  תהיה  ההצעה  מגיש  של  המירבית  והצעתו  במידה 
יכול מגיש ההצעה להורות לקדם - בית מכירות פומביות בע"מ להעלות 
את 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’ 22

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
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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%.
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Auction No. 22
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Max. Offered Price in US$
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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 

ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום 

לפנות  יש  ומשלוח  אריזה  לתעריפי  הקונה.  על חשבון  מלא 

למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח 

וארץ היעד. 

או  יבוצעו במזומן, בכרטיסי אשראי  ל"קדם"  11. תשלומים 

בהעברה לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא ייתקבלו ללא 

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 

המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת 

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,  הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, 

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 

הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד 

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  נבצר מהם  לקוחות אשר  ללא תשלום  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 

אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או 

כל נתון אחר. 

3. המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי 
מינימום ואינם מהווים הערכה.

4. "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי 

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 

נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת 

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 

הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח 

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 

עמלה בשיעור 20% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום 

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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item 211 פריט

מסמך משנת תק"ה עם חתימות רבי אפרים מונסונייגו, 
רבי משה ן' זמרא ורבי שמואל אלבאז, מתוך פריט 280

Document from 1745, signed by Rabbi Efraim Monsoneigo,
Rabbi Moshe Ebn Zimra and Rabbi Shmuel Elbaz, Ex lot 280

item 306 פריט
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Books, Manuscripts, Rabbinical Letters

Tuesday, 08.05.12, 17:00, Jerusalem

יודאיקה
ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים
יום שלישי 08.05.12, ט"ז אייר תשע"ב
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