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2. ספר תורה אשכנזי

ספר תורה אשכנזי. [ראשית המאה ה-20]. 
גלול על ”עצי חיים“. עם מעיל רקום: ”לכבוד התורה זאת נדבה האשה 

נעני מינדל בת ר‘ יעקב... תרס“ו“. 
מצב בינוני-טוב. גובה הקלף: 46 ס“מ. לא נבדק ביסודיות. 

פתיחה: $1000

2. Ashkenazic Sefer Torah

Ashkenazic Sefer Torah. [Beginning of 20th century].

Rolled around Atzei Chaim. With embroidered jacket: 

“In honor of the Torah donated by the woman Nani 

Mindel bat R’ Ya’akov… 1906. 
Fair-good condition. Parchment height: 46cm. Not 

thoroughly examined.

Opening Price: $1000

1. ספר תורה על גוויל – תימן

ספר תורה על גוויל אדום. [תימן, המאה ה-19?]. 
כתיבה נאה, עמודות צרות [כ-10 ס“מ], 51 שורות בכל עמודה. 

גובה הקלף: 53 ס“מ. מצב כללי טוב. לא נבדק ביסודיות. 

פתיחה: $2000

1. Sefer Torah on Parchment – Yemen

Sefer Torah on red parchment. [Yemen], 19th century?.

Nice writing, narrow columns [approximately 10cm.], 

51 rows on each column.
Parchment height: 53cm. Overall good condition. Not 

thoroughly examined.

Opening Price: $2000

חפצים וכלי קודש
Objects and Ceremonial Art 

1

2
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3. שתי מגילות אסתר - מרוקו

ונאה.  עתיקה  ספרדית  בכתיבה  גוויל,  על  כתובה  אסתר,  ◆ מגילת 

[מרוקו?, המאה ה-18 בערך]. 
עץ  עמוד  ובלאי.  קמטים  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-20  הקלף  גובה 

מסוגנן, גודל מירבי כ-38 ס“מ. 
במיוחד.  נאה  ספרדית  בכתיבה  קלף,  על  כתובה  אסתר,  ◆ מגילת 

[מרוקו, ראשית המאה ה-20 בערך]. 
טוב,  מחופה בבד משי ירוק. מצב  ס“מ. יריעה ראשונה  כ-24  הקלף  גובה 

מעט קמטים ובלאי. עמוד עץ פגום.

פתיחה: $400

3. Two Megillot Esther – Morocco

◆ Megillat Esther, written on parchment, with ancient 

and handsome Sefardi writing. [Morocco?, c. 18th 

century]. Parchment height approximately 20cm. Good-

fair condition, stains creases and wear. Stylized wood pole, 

maximum size 38cm.

◆ Megillat Esther, written on parchment, with 

exceptionally nice-looking Sefardi writing. [Morocco, 

beginning of 20th century]. Parchment height 

approximately 24cm. First sheet is covered with green silk 

fabric. Good condition, few creases and wear. Damages to 

the wood pole.

Opening Price: $400

4. שני ספרי תורה מיניאטוריים על נייר 

◆ ספר-תורה מיניאטורי, מודפס על נייר. מגולגל על שני ”עצי חיים“ 

מעץ. [ראשית המאה ה-20]
עטוף ב“מעיל“ בד לבן [כיתוב מטושטש, ניתן לקרוא רק ”תכתב בספר 

חיים“]. נתון בנרתיק בד תואם. 
הספר: 7 ס“מ. עצי החיים: 13 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים. 

◆ ספר-תורה מיניאטורי – קטן במיוחד. מודפס על נייר דק. מגולגל על 

”עצי חיים“ ממתכת. [ראשית המאה ה-20]. נתון ב“מעיל“ בד תכלת, 
עם רקמת חוטים של מגן-דוד, האותיות: כ ת (=כתר תורה) והאות ד. 

הספר: 3.5 ס“מ. עצי החיים: 5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים. 

פתיחה: $200

4. Two Miniature Torah Scrolls – Printed 

on Paper

◆ Miniature Torah Scroll, printed on paper. Rolled on 

two wooden “Atzei Chaim”. [Early 20th century]. 

Wrapped in a white cloth mantle [unclear caption, 

only “Tikatev BeSefer Chaim” legible]. Placed within 

matching cloth pouch. 
Sefer Torah: 7cm. Atzei Chaim: 13cm. Good-fair condition, 

stains. 

◆ Miniature Torah Scroll – extremely small. Printed on 

thin paper. Rolled on metal “Atzei Chaim”. [Early 20th 

century]. Placed within light blue cloth mantle, with 

embroidered Star of David, letters “Kaf” “Tet” (=Keter 

Torah) and letter “Dalet”. 
Sefer Torah: 3.5cm. Atzei Chaim: 5cm. Good-fair condition, 

stains and tears. 

Opening Price: $200

34



8 | נובמבר 2012

5. פנקס ”שיויתי“ ופיוטים, כתיבה אמנותית וצבעונית

מזרחי,  בכת“י  כתובים  ועוד.  נישואין  ברכות  ותפילות,  פיוטים  פנקס 
דיו  צבעי  ובמספר  גאומטריים  עיטורים  בצורת  אמנותית,  כתיבה 

(שחור, כחול, ואדום). [המאה ה-18-19 בערך]. 
בראש הפנקס, עיטור מיוחד ל“שיויתי ה‘ לנגדי תמיד“, העיטורים בכל 
בהם  עמודים  יש  אך  שער  בצורת  כלל  בדרך  שונות.  בצורות  הפנקס 
נכתבו הפיוטים בצורת ”מגיני דוד“, אגרטלים עם פרחים, עצים, נרות 

ועוד צורות. פריט מיוחד ומרשים. 
כתמים.  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   20X11.5 כתובים.  עמ‘  מ-200  למעלה 

חותמות ספריה. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $1500

5. Shiviti Notebook and Piyutim, Artistic 

Colored Writing

Notebook of piyutim and prayers, betrothal blessing 

etc. Written in Oriental handwriting, artistic writing, 

ornamented with geometric shapes and several colored-

inks (black, blue, red). [c.18th-19th century].

At the beginning of the notebook is a special decoration 

for Shiviti Hashem L’Negdi Tamid. The decorations 

throughout the notebook are diversely shaped. Usually, 

they are in the form of a gate but some pages have 

the piyutim written in the shape of a Magen David, 

vases with flowers, trees, candles and other forms. An 

exceptional and impressive item.
More than 200 written pages. 11.5X20cm. Good-fair 

condition, stains. New leather binding. Library stamps.

Opening Price: $1500

5
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6. הגדה מאויירת על קלף – יודאיקה עכשווית

משה.  חיי  תולדות  פי  על  פסח,  של  הגדה  קלף.  על  מאוייר  כתב-יד 
[ישראל, 2005]. 

כתיבת סת“ם נאה על דפי קלף בהירים מאת הסופר עזרא עוזרי, עם 
איורים צבעוניים בעבודת יד מהאמן סוסו ז‘ביטיאשווילי. 

משה  חיי  את  המתארים  רבים  אמנותיים  איורים  ההגדה  לאורך 
והמסע  מצרים  מיציאת  באפיזודות  משולבים  פטירתו,  ועד  מלידתו 

במדבר [עשרת המכות, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, ועוד]. 
[64] עמ‘. 32 ס“מ. מצב מצויין. כריכת עור מהודרת, עם קופסא תואמת. 

פתיחה: $3500

6. Illustrated Haggada on Parchment – 

Modern Judaica

Illustrated manuscript on parchment. Passover 

Haggada, according to Moshe’s life history. [Israel, 

2005].

Handsome scribal writing on light-colored parchment 

leaves by the scribe Ezra Ozeri, with hand-crafted color 

illustrations by Susu Zhvitiashvili. 

Throughout the Haggada are many artistic illustrations 

describing the life of Moshe from birth to death, 

combined with episodes of the Exodus from Egypt and 

the journey through the desert [the ten plagues, the 

splitting of the Red Sea, Mount Sinai, etc.].
[64] pages. 32cm. Excellent condition. Fancy leather 

binding, with matching box.

Opening Price: $3500

6
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8. אוסף נרתיקי בד לטלית ותפילין

אוסף נרתיקי טלית ותפילין, מארצות ותקופות שונות. 
רקומים  משי,  או  קטיפה  עשויים  בד  נרתיקי  ונאה.  מגוון  אוסף 
בחלקם  אמנותית.  רקמה  בעבודת  מהם  שונים.  בסגנונות  ומודפסים 
שמות  וכיתובי  ו“ירושלים“,  ”ציון“  כיתובים  דוד,  מגן  סמלי  מופיעים 
משה  ”אברהם  בריזעל“,  ”שלמה  תרנ“ח“,   - עקיבא  [”יצחק  בעלים 

ראטה נ“י“ ועוד]. 
11 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

8. Collection of Fabric Bags for Tallit and 

Tefillin

Collection of bags for tallit and tefillin, from various 

countries and times. 

Varied, fine collection. Velvet or silk fabric bags, 

embroidered and printed in various styles. Some 

artistically embroidered. Some have the symbol of a 

Magen David, inscriptions “Zion” and “Jerusalem” 

and owners’ names [“Yitzchak Akiva – 1898”, “Shlomo 

Brizel”, “Avraham Moshe Roth”, etc. ]. 
Eleven items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

7. אוסף כיסויים למצות – ארץ ישראל ואירופה

ארבעה כיסויי בד למצות. מותאמים לקערת ליל הסדר [עם שלושה 
הקערה  סימני  ומודפסים  רקומים  עליהם  מצות].  לשלוש  תאים 
ועיטורים נוספים. [ארץ ישראל ואירופה, המאה העשרים]. ◆ קופסה 
[ארץ  ”ויצו“  ע“י  יוצר  רקום.  בבד  מחופה  קרטון  למצות.  מתקפלת 

ישראל, המאה העשרים]. 
5 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

7. Collection of Matzah Covers – Eretz 

Yisrael and Europe

Four fabric covers for matzot. Fitted for Seder 

plate [with three compartments for three matzot]. 

Embroidered and printed with the Seder plate symbolic 

foods and other decorations. [Eretz Yisrael and Europe, 

20th century]. ◆ Box for matzot that folds. Cardboard 

covered by embroidered fabric. Produced by “Wizo” 

[Eretz Yisrael, 20th century]. 
Five items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

7

8
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9. כתב-יד, ספר תורה שומרוני

המאה  ראשית  [שכם,  עבה.  נייר  על  כתב-יד  שומרוני.  תורה  ספר 
ה20?]. 

קולופון הסופר ”ברית בן טביה בן פנחס הכהן בשכם“. 
קרעים,  טוב.  מצב  ס“מ.   33 דף.   [388] עתיקה,  עור  בכריכת  כספר  כרוך 

בלאי וטשטוש דיו במספר דפים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $1000

9. Manuscript, Shomron “Torah Scroll”

Shomron “Torah scroll”. Handwritten on heavy paper. 

[Nablus, beginning of 20th century?].

Colophon of the scribe “Brit ben Tabia ben Pinchas 

HaCohen of Nablus”.
Bound as a book in antique leather binding, [388] leaves. 

33cm. Good condition. Wear and tear and ink blur to several 

leaves. Damages to binding.

Opening Price: $1000

10. לוחות הנצחה – ירושלים

אוסף שלטי הנצחה. לוחות עץ מעובד צבועים בלבן. שמות תורמים 
המאה  [ירושלים,  ואדומה.  כחולה  שחורה,  בדיו  ואנגלית,  בעברית 

ה-20]. 
36 לוחות עץ, רובם בגודל 35X20 ס“מ, מצב משתנה. 

פתיחה: $200

10. Memorial Plates – Jerusalem 

Collection of memorial plates. [Jerusalem, 20th 

century].

Processed wood memorial plates painted white. Name 

of donators in Hebrew and English, in black, blue and 

red ink.
36 wood plates, most of them are 20X35cm, varied condition.

Opening Price: $200

9

10
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11. שלושה דפי ’שויתי‘ עם מנורות ’למנצח‘ 

צוייר  מהדפים  אחד  כל  במרכז  נייר.  על  כת“י  ’שויתי‘,  דפי  שלושה 
הכותרת  ומעליו  מנורה,  בצורת  שיר‘  מזמור  בנגינות  ’למנצח  מזמור 
’שויתי ה‘ לנגדי‘ ו‘דע לפני מי אתה עומד‘. סביב המנורה צירופי שמות 

ואותיות לשמירה. 
שלושה דפים. כל אחד נתון במסגרת עץ. גודל ומצב משתנים. לא נבדקו 

מחוץ למסגרת.

פתיחה: $250

12. מנורת ”שיויתי“ על קלף - איורים צבעוניים

שיויתי, עם מנורת ”למנצח“ ושמות הקודש, כתיבת סת“ם בגדאדית 
על קלף ואיורים צבעוניים. [בומביי?, המאה ה-19]. 

המנורה נמצאת במעטפה שעליה רישום משנת תרצ“ה (1935) בכתב-
יד מזרחי: ”בהנ“ו [בשם ה‘ נעשה ונצליח], זאת המנורה נתנה לי במתנה 
הר‘ יוסף הי“ו דודו של א“א ועט“ר הי“ו בחדש אדר א‘ התרצ“ה, שהוא 
קבלה מזקני הצדיק סלימאן זלה“ה במאהאלישוור ההר [ליטשוורת] 

בחדש כסלו שנת התרנ“ד [1893]. הצעירה פרחה יצ“ו“. 
מרת פרחה (פלורה) פויכטוונגר, בתו של הנגיד הנודע רבי דוד סלימאן 
מבומביי  ששון  דוד  בן  סלימאן  רבי  של  בנו  (תרמ“א-תש“ב),  ששון 
(שנפטר בבומביי, שנת תרנ“ד). אשה מלומדת שקבלה הרבה חכמה 
באחוזת  המשפחה,  ילדי  את  שלימדו  הפרטיים  המורים  מן  ודעת 

משפחת ששון בליטשוורת באנגליה. 
דף קלף 16.5X11 ס“מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

11. Three ‘Shiviti’ Leaves with ‘Lamnatze’ach’ 

Menorahs

Three ‘Shiviti’, handwritten on paper. On center 

of each leaf, Menorah-shaped illustration of psalm 

‘Lamnatze’ach Binginot Mizmor Shir’, and above it 

heading ‘Shiviti HaShem LeNegdi’ and ‘Da Lifnei Mi 

Ata Omed’. Surrounding Menorah, combinations of 

names and letters for safeguarding. 
Three leaves; each within wooden frame. Various sizes and 

conditions. Not Examined outside of the frame.

Opening Price: $250

12. “Shiviti” Menorah on Parchment – 

Colorful Illustrations  

Shiviti, with “Lamnatze’ach” Menorah and holy names. 

Baghdad scribe writing upon parchment with colorful 

illustrations. [Bombay?, 19th century]. 

Menorah placed within envelope with Oriental 

handwritten notation from 1935: “This Menorah was 

given to me as a gift by Rabbi Yosef, uncle of my father 

in month of Adar 1, 1935; he received it from my 

grandfather, the righteous Solomon in Letchworth in 

month of Kislev 1893. Young Parcha”. 

Mrs. Parcha (Flora) Feuchtwanger, daughter of well-

known philanthropist Rabbi David Solomon Sassoon 

(1881-1942), son of Rabbi Solomon son of David Sassoon 

of Bombay (who passed away in Bombay, 1894). Scholarly 

woman who absorbed much knowledge and wisdom from 

her private tutors who taught the children of the Sassoon 

family, in their mansion in Letchworth, England. 
11x16.5cm parchment leaf. Good condition. 

Opening Price: $300

קמיעות ושמירות, דפים בודדים
Amulets, Single Leaves 

11

12
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14. Amulet on Parchment “Safeguard for 

Pregnant Woman” 

Handwritten amulet, “safeguard for pregnant woman”, 

with names and symbol of angels and Kabbalistic charts. 

Square handwriting upon parchment. [19th century?]. 

“May it be Your will, G-d, protector of His righteous 

souls, that You protect the bearer of this amulet and 

her fetus from any harm until its birth in peace, and 

after its birth protect it from any harm…”. 
32.5x12.5cm. Good-fair condition, folding marks, slight 

damage to parchment, stains, part of text faded and slightly 

erased. 

Opening Price: $200

14. קמיע על קלף ”שמירה למעוברת“

קמיע כת“י, ”שמירה למעוברת“, עם שמות מלאכים וחותם מלאכים, 
טבלאות קבליות. בכת“י מרובע על קלף. [המאה ה-19?]. 

”יהי רצון מלפניך שומר נפשות חסידיו, שתשמור הנקו“ע [=הנושאת 
העולם  לאויר  צאתו  עד  נזק  מכל  בטנה  ופרי  היא  ועוברה]  קמיע 

לשלום, ואחר צאתו לאויר העולם תשמרהו מכל נזק...“. 
קלות  פגיעות  עם  הקמיע,  קיפול  סימני  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   32.5X12.5

בקלף וכתמים, חלק מהטקסט דהוי ומעט מחוק. 

פתיחה: $200

13. Parchment Amulet Folded into a 

Triangle

Parchment amulet, with combination of names and 

incantations for protection and healing. [Oriental 

country, beginning of 20th century]. 

Narrow, long amulet, folded in the shape of a triangle. 

Placed in a special metal case with fabric-padded sides 

hung by a string around one’s neck.
91cm. The amulet is in good condition. With remnants of 

metal case and inner padding with original string for hanging.

The triangle shape is significant as a segula and 

therefore the amulet is folded into this shape.

Opening Price: $200

13. קמיע קלף בקיפול משולש

קמיע על קלף, עם צירופי-שמות ולחשים לשמירה ולרפואה. [ארצות 
המזרח, ראשית המאה ה-20]. 

קמיע צר וארוך, מקופל בצורת משולש. הוכנס לנרתיק מתכת מיוחד, 
שדפנותיו רופדו בבד, ונתלה בחוט על צוואר. 

91 ס“מ. הקמיע במצב טוב. עם שרידי נרתיק המתכת ובד הריפוד הפנימי 
ועם חוט התליה המקורי. 

הקמיע  קיפול  סיבת  וזו  סגולית,  משמעות  נודעה  המשולש  לצורת 
לצורה זו. 

פתיחה: $200

13
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15. שלושה קמיעות ליולדת בכתב-יד – אירופה, המאה ה-18

המאה  [אירופה,  והתינוק.  היולדת  על  לשמירה  קמיעות  שלושה 
ה-18?]. 

”שיר  בנוסח  פותחים  כולם  אשכנזית.  בכתיבה  עממיים,  קמיעות 
למעלות אשא עיני אל ההרים...“, ואחריו פסוקים ולחשים [”מכשפה 
מלאכים.  ושמות  לילית“]  חוץ  וחוה..  ”אדם  ”קרע-שטן“,  תחיה“,  לא 

איור קבלי בשנים מהקמיעות. 
גודל: כ-18 ס“מ. מצב משתנה. 

פתיחה: $200

15. Three Handwritten Amulets for a 

Woman Giving Birth – Europe, 18th Century

Three amulets for protecting a woman giving birth and 

her baby. [Europe, 18th century?]. 

Popular amulets in Ashkenazi writing. All start with Psalm 

121 “Shir LaMa’alot I lift my eyes to the mountains…”, 

followed by verses and incantations and names of angels. 

Kabbalistic illustration on two of the amulets. 
Size: approx. 18cm. Condition varies. 

Opening Price: $200

16. קמיע נגד עין הרע

קמיע נגד עין הרע ולשמירה. [ארצות המזרח]. 
באותיות  הרע  עין  נגד  פסוקים  מעוטרת.  מסגרת  עם  נייר,  על  דיו 
סת“ם מתויגות: ”אז ישיר... עלי באר ענו לה... בן פורת יוסף...“, צירופי 
אותיות, וברכה: ”א-ל ש-ד-י ישמרנו מכל צרה וצוקה וימלא משאלות 

לבנו לטובה אכי“ר“. 
מחוץ  נבדק  לא  טוב,  כללי  מצב  במסגרת.  נתון  בקירוב.  ס“מ   12X17

למסגרת. 

פתיחה: $200

16. Amulet Against “Ayin Hara”

Amulet against “ayin hara” and for protection. [Oriental 

countries].

Ink on paper, with decorated frame. Verses against ayin 

hara in scribal letters with tagim. Letter combinations 

and a blessing: “G-d should guard him from all distress 

and trouble and fulfill all the wishes of our hearts for 

the good. Amen, so be His will”. 
Approximately 12x17cm. Framed. Overall good condition, 

not examined out of the frame. 

Opening Price: $200

15
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17. שמירה לבית - הונגריה

בית.  קיר  על  לתליה  מאוירת,  שמירה  של  ליטוגרפית  בהדפסה  דף 
בודאפשט, דפוס איגנטץ שוורץ, [תר“ס בערך 1900]. 

המודבק.  הקרטון  בשולי  פגמים  ובלאי,  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-20 
טבעת מתכת בנקב התליה. 

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $150

17. Safeguard for Home – Hungary

Lithographic leaf of illustrated safeguards to hang on 

wall on home. Budapest, Igentach Schwartz Printing 

Press, [c. 1900]. 
Approx. 20cm. Fair condition, stains and wear, damage on 

borders of glued cardboard. Metal ring for hanging. 

Bibliographically unknown.

Opening Price: $150

18. כרטיסים מודפסים - הקהילה היהודית בוינה, 1935

תרצ“ה- איורים.  עם  מודפסים  כרטיסים   – בוינה  היהודית  הקהילה 
תרצ“ו 1935. 

ימי  אודות  הסברים  עם   ,(Kalenderblatt) שנה  לוח  ◆ כרטיסי 

כרטיס-ספרון   -  .1935 תרצ“ה-תרצ“ו  [וינה],  והתפילות.  החגים 
ל“סוכות“  נוספים  כרטיסים  ושני  וסוכות.  כיפור  יום  שובה“  ל“שבת 

ו“שבת בראשית“ (ממוספרים 1, 2 ו-3). 
של  הראשון  הבניין  חנוכת  לכבוד  זכרון,  כרטיס   –  Gedenkblatt ◆

 25) תרצ“ה  אלול  בכ“ז   ,Castellezgasse ברחוב  היסודי  הספר  בית 
(עם  הראשונים...“  הספר  בית  לתלמידי  ”מוקדש   .(1935 בספטמבר 

רשימת שמות). 

בכל הכרטיסים איורים של הצייר מוריץ אופנהיים. 
4 כרטיסי קרטון. 15 ס“מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

18. Printed Cards – The Jewish Community 

of Vienna, 1935 

The Jewish Community of Vienna – printed cards with 

illustrations. 1935. 

◆ Calendar cards (Kalenderblatt), with explanations of 

festival days and prayers. [Vienna], 1935. Booklet-card 

for “Shabbat Shuva”, Yom Kippur and Succot. Two 

additional cards for “Succot” and “Shabbat Bereshit” 

(numbered 1, 2 and 3). 

◆ Gedenkblatt – Memory card, in honor of the dedication 

of the first building of the elementary school on 

Castellezgasse Street, on September 25, 1935. “Dedicated 

to the first school pupils…” (with a list of names). 

All the cards have illustrations by the artist Moritz 

Oppenheim. 
4 cardboard cards. 15cm. Good condition. 

Opening Price: $200

17
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טבריה,  רבנים,  שלשים  בחתימת  קלף,  על  שד“רות  כתב   .19

תרכ“ה
כתב שליחות עבור קופת רבי מאיר בעל הנס בעיה“ק טבריה, לשד“ר 
רבי בנימין נחמד שנסע לערי בגדאד, ערביסתאן וכורדיסתאן, כלכותא 
ובומבאי וכל ערי הודו, ופרס גדול ופרס קטן והעיר הגדולה בוכארא. 

טבריה, שנת ”לצדקה קצרו“ [תרכ“ה 1865]. 
30 חתימות מרבני טבריה, בחתימות מסולסלות בקליגרפיה מזרחית. 
בין החתומים: הרב ה“סיניור“ רבי חיים שמואל הכהן (קונוורטי); רבי 
אבועלפיא;  דוד  יוסף  חיים  רבי  עבאדי;  שמעון  רבי  אבועלפיא,  יעקב 
רבי  הכהן;  ידידיה  רבי  הכהן;  ארזי  מנשה  רבי  קרסנטי;  מרדכי  רבי 
אברהם  רבי  רופא;  נתנאל  דוד  רבי  אסודרי;  דוד  רבי  אסמאגא;  חיים 

אלחדיף; רבי ברוך טולדאנו; ועוד חותמים רבים. 
טוב-בינוני,  מצב  קלף.  על  ומעוטרת,  נאה  מזרחית  כתיבה  ס“מ.   64X49

קמטים בקלף. 

פתיחה: $1000

19. Rabbinical Emissary Writing Upon 

Parchment, Signed by Thirty Rabbis, 

Tiberias, 1865 

Writing on behalf of fund of Rabbi Meir Ba’al HaNess in 

Tiberias, to rabbinical emissary Rabbi Binyamin Nechmad 

who traveled to cities of Baghdad, Arabistan, Kurdistan, 

Calcutta and Bombay and to all cities of India as well as to 

Persia and large city of Bukhara. Tiberias, [1865]. 

30 signatures of rabbis of Tiberias, with looped 

signatures in Oriental calligraphy. Signed by: “Senior” 

rabbi, Rabbi Chaim Shmuel HaKohen (Konverti); Rabbi 

Ya’akov Abulafia, Rabbi Shimon Abadi; Rabbi Chaim 

Yosef David Abulafia; Rabbi Mordechai Karasanti; 

Rabbi Menasheh Arzi HaKohen; Rabbi Yedidya 

HaKohen; Rabbi Chaim Asmaga; Rabbi David Esudri; 

Rabbi David Netanel Rofeh; Rabbi Avraham Alchadif; 

Rabbi Baruch Toledano; and many others. 
49X64cm. Fine ornamented Oriental writing upon 

parchment. Good-fair condition, creases on parchment.

Opening Price: $1000

20. ברכות מגילת אסתר – דף קלף מאוייר

ברכות המגילה, דף קלף מאוייר. [איטליה?, המאה ה-18?]. 
ארכיטקטוני,  שער  בצורת  מאויירת  מסגרת  קלף.  על  צבעונית  דיו 
בעלי  תרנגולים  ושני  ופרחים,  באגרטלים  מעוטרת  מרפסת  שמעליו 
כרבולות. במרכז השער נכתבו הברכות שנאמרות לפני קריאת מגילת 
אסתר ואחריה [עם ההוראות: ”הקורא קודם הקריאה יברך בכוונה“; 
המן  ”ארור  הפזמון:  נכתב  לברכות  מתחת  יברך...“],  הקריאה  ”ואחר 

ברוך מרדכי...“. 
25X23 ס“מ. מצב בינוני. צבע דהוי, קמטים וקפלים. 

מזמן  יותר  מוקדמת  מתקופה  היא  המאויירת  המסגרת  הנראה,  כפי 
כתיבת הברכות במרכז הדף.

פתיחה: $2000

20. Megillat Esther Blessings – 

Illustrated Parchment Leaf

The Megilla blessings, illustrated parchment leaf. 

[Italy?, 18th century?].

Colored ink on parchment. Frame illustrated in 

the shape of an architectural gate under a balcony 

ornamented with vases, flowers, and two roosters 

with crests. In the center of the gate, the blessings said 

before and after reading the megillah are written [with 

instructions: “The reader shall bless with proper intent 

before the megillah reading”, and “After the reading 

he shall make the blessing…”]. Written under the 

blessings is the chorus: “Cursed is Haman and blessed 

is Mordechai…”. Apparently, the illustrated frame is 

from an earlier period than the time the blessings were 

written in the center of the leaf.
23x25cm. Fair condition. Faded color, creases and folds. 

Opening Price: $2000

19
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21. Greeting Certificate to Sabbioneta 

Congregation Upon Establishment of 

Charity Fund for Holy City of Tiberias 

– 1844

Bruchim Atem LaHashem – Certificate signed by 

Rabbi Chaim Shmuel HaCohen “emissary of holy city 

of Tiberias” to members of congregation of Sabbioneta 

(Italy), upon establishment of “holy charity fund, for 

exalted purpose, the holy Tana Rabbi Meir Ba’al HaNes, 

to pass around in synagogue on each day on which the 

Torah is read”. Sabbioneta, (1844). 

Rabbi Chaim Shmuel HaCohen Konverti – Senior Rabbi 

(1810-1873), native of Italy; in 1927 immigrated to holy 

city of Tiberias and was among its greatest scholars. 

Following the destruction of the Galilee in the 1837 

earthquake, he was sent as a rabbinical emissary to cities 

in Turkey and Italy in order to raise money for “Rabbi 

Meir Ba’al HaNes” fund in Tiberias. On these journeys his 

reputation as a Torah scholar became known to scholars 

of the Diaspora who cite sayings from him in many of 

their books. Upon the return of Rabbi Chaim Shmuel 

HaCohen Konverti to Tiberias in 1845, he was appointed 

as rabbi of the city in place of the Ga’on Rabbi Chaim 

Nissim Abulafia who relocated to Jerusalem. He occupied 

this honorable position for over thirty years in which he 

made great efforts for the preservation of Halachah and 

strengthening of the economic state of the city residents. 
Leaf 23cm. . Fair condition. Minor damage and stains. 

Opening Price: $250

21. תעודת ברכה לקהלת סביוניטה על העמדת ”קופת צדקה“ 

לעיה“ק טבריה - 1844
”ברוכים אתם לה‘“ - תעודה בחתימת רבי חיים שמואל הכהן ”שליח 
על  (איטליה),  סביוניטה  ק“ק  לאנשי  טבריה“  הקודש  מעיר  כולל 
העמדת ”קופה קדושה, לשם גבוה, התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס 
תורה“.  ספר  [קריאת]  בו  שיש  יום  בכל  הכנסת  בבית  לסבב  זיע“א, 

סביוניטה, הדר“ת (1844). 
רבי חיים שמואל הכהן קונוורטי - הרב ה“סיניור“ (תק“ע-תרל“ג), נולד 
באיטליה ובשנת תקפ“ז עלה לעיה“ק טבריה, והיה בין גדולי חכמיה. 
לאחר חורבן הגליל ברעש תקצ“ז נשלח כשד“ר לערי טורקיה ואיטליה 
טבריה.  כוללות  של  הנס“  בעל  מאיר  ”רבי  קופת  עבור  כספים  לגיוס 
ממנו  מביאים  אשר  הגולה  לחכמי  תורתו  ֵׁשם  נודע  אלו  במסעותיו 
תר“ה  בשנת  לטבריא  הגרח“ש  של  שובו  עם  בספריהם.  רבים  דברים 
הוכתר כרבה של העיר במקומו של הגאון רבי חיים נסים אבולעפיה 
בהן  שנה  משלושים  למעלה  כיהן  זו  רמה  במשרה  לירושלים.  שעבר 
פעל רבות לשמירת ההלכה ולביסוס מצבם הכלכלי של תושבי העיר. 

דף 23 ס“מ. מצב בינוני. פגיעות קלות וכתמים. 

פתיחה: $250

22. Manuscript - Seder P’sukei Rina – Beit 

Knesset HaGadol in Mantua, 1838

“Order of verses of joy said before Kaddish Titkabal 

of the Ne’ila prayer on Yom Kippur”. Mantua, [1838]. 

Manuscript on large paper sheet, in handsome square 

handwriting [the letters of the verses have vowels]. 

Apparently, designated for the use of the leader of 

prayers in the Beit Knesset HaGadol in Mantua. 
[3] written pages. 27cm. Good condition, stains. Original 

cardboard binding, worn. 

Opening Price: $200

22. כתב-יד - סדר פסוקי רינה – בית הכנסת הגדול במנטובה, 

1838
נעילה  תפלת  של  תתקבל  קדיש  קודם  שאומרים  רנה  פסוקי  ”סדר 

בצום הכיפורים“. מנטובה, שנת פתחו שערים [תקצ“ח 1838]. 
נאה [אותיות הפסוקים  מרובעת  גדול, בכתיבה  כתב-יד על גליון נייר 
הכנסת  ב“בית  הציבור  שליח  לשימוש  נועד  הנראה  כפי  מנוקדות]. 

הגדול“ במנטובה. 
[3] עמ‘ כתובים. 27 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכת קרטון מקורית, בלויה. 

פתיחה: $200
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23. שיר השירים ומגילת רות – מיקרוגרפיה על גלויה

שיר השירים ומגילת רות – מיקרוגרפיה. [ראשית המאה ה-20]. 
כתב יד זעיר על גלוית דואר. כולל את הטקסט המלא של מגילת שיר 
האמן:  חתימת  הגלויה  של  השני  בעברה  רות.  מגילת  ורוב  השירים 

”מעשה ידי -- סאקאלוויטש, הארדזיי --“. 
15X10.5 ס“מ. מצב טוב, שני כתמי דיו על הטקסט. קמטים. 

פתיחה: $200

24. דף מודפס - תפלות מהאדמו“ר רבי שלמה שפירא 

ממונקאטש
קצת  בשינוי  המשניות,  לימוד  קודם  תפלה  ”נוסח   – מודפס  דף 
שלמה  מוהר“ר  אדמו“ר...  ובררה  תיקנה  במשניות...  כה  עד  מהנדפס 
מאת  השב“,  ”תפלת  השניה:  בעמודה  מונקאטש“.  אב“ד  שפירא... 
האדמו“ר רבי שלמה שפירא ממונקאטש, ”הועתק מכת“י הקדושה“. 

מונקאטש, [סוף המאה ה-19]. 
בודדים  קרעים  קיפול,  סימן  כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.   23X30 דף.   [1]

בשוליים. 
אינו ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $200

23. Shir HaShirim and Megillat Ruth – 

Micrography Upon Postcard 

Shir HaShirim and Megillat Ruth – micrography. [Early 

20th century]. 

Miniscule handwriting upon postcard. Includes entire 

text of Megillat Shir HaShirim and majority of Megillat 

Ruth. Reverse side of postcard contains signatures of 

artist: “Made by – Sakalvitch, Hardzei—“. 
15X10.5cm. Good condition, two ink stains upon text. 

Creases. 

Opening Price: $200

24. Printed Leaf – Prayers by Rebbe Shlomo 

Shapira of Mukachevo

Printed leaf – “The version of the prayer before studying 

Mishnayot, with small changes from that printed so far 

in the mishnayot…the Rebbe corrected and clarified 

it… Rabbi Shlomo Shapira… Rabbi of Mukachevo”.

On the second column: “Tefillat HaShav”, by Rebbe 

Shlomo Shapira of Mukachevo, “Copied from his 

own handwriting”. Mukachevo [end of 19th century]. 

Bibliographically unknown. 
[1] leaf. 30x23cm. Good condition. Stains, fold marks, few 

tears to margins. 

Opening Price: $200

25. דפי יארצייט ו“נזר גבאות“, ירושלים שנות התר“ן-תר“צ 

יידיש  בעברית  ומוזהב]  שחור  [בדיו  מודפס  דף   - גבאות“  ”נזר   ◆
ירושלים,  האספיטל.  חולים  וביקור  חיים  עץ  הכללי,  הועד  ואנגלית. 
שנות התר“ן 1890 בערך. ◆ ”ונאמן אתה להחיות מתים“ - דף יארצייט 
נשמת  אלוקים  ”נר   ◆ בערך.  התר“ס  שנות  ירושלים,  הכללי“  ”הועד 
ירושלים  בעה“ק  ישראל  כנסת  חברון  ”ישיבת  יארצייט  דף   - אדם“ 
צבעונית  בהדפסה  הקדושים,  המקומות  ציורי  עם  ארץ-ישראל“ 
 1930 תרפ“ט  [אחרי  זילנפרינד“.  ידידיה  ”שלמה  הצייר  ליטוגרפית. 
בערך ] נדפס ב“ליט‘ א‘ קויפמן, תל-אביב“. ◆ דף מסגרת ריק, בהדפסה 
[ירושלים,  דוד.  בית  מלכות  וקברי  הבית  הר  של  וצבעונית  מצויירת 

שנות תר“פ-תר“צ]. 
4 דפים גדולים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200
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25. Leaves of Yahrtzeit and “Nezer Gaba’ut”, 

Jerusalem 1890-1930 

◆ “Nezer Gaba’ut” [crown of excellence for manager 

of synagogue] – printed leaf [in black and gold ink] in 

Hebrew, Yiddish and English. Va’ad HaKlali [central 

committee], Etz Chaim and Bikur Cholim Hospital. 

Jerusalem, c. 1890. ◆ “VeNe’eman Ata LeHachayot 

Metim” – yahrtzeit leaf of Jerusalem “Va’ad HaKlali”, 

c. 1900. ◆ “Ner Elokim Nishmat Adam” – yahrtzeit 

leaf of “Chevron Knesset Yisrael Yeshiva, Jerusalem 

Eretz Yisrael” with illustrations of holy sites, in 

colorful lithographic printing. Artist “Shlomo Yedidya 

Zelenfreund” [post c. 1930]. Printed in “A. Kaufman 

Lithographs, Tel Aviv”. ◆ Leaf with blank frame, colorful 

illustrated printing of Temple Mount and tombs of 

kingdom of David. [Jerusalem, 1920-1930]. 
Four large leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

26. אוסף דברי דפוס - חברת ”רמתים צופים“ - חתימות

עם  מודפסות  קבלות  צופים“:  ”רמתים  מחברת  דפוס  דברי  אוסף 
ציורים, ברכת ”שנה טובה“, ”משנכנס אדר מרבים בשמחה“, ”מחצית 
חבר“  חוזר“, ”תעודת  ברכה“, ”מכתב  מנות“, ”מכתב  ומשלוח  השקל 
דוד  רבי  החברה:  גבאי  של  ידם  בחתימת  ברוטו,  מ“ר   50 מכירת  על 
ירושלים,  ועוד.  בלויא  ברש“י  עמרם  רבי  שליזנגר,  יחיאל  רבי  בהר“ן, 

שנות התרפ“ד-תרצ“א 1924-1931. 

26. Collection of Printed Items - Ramatayim 

Tzofim Society – Signatures

Collection of printed items from the Ramatayim Tzofim 

Society: printed receipts with drawings, New Year wishes, 

M’Shenichnas Adar Marbim B’Simcha, Half Shekel 

and Mishloach Manot, letter of good wishes, a circular, 

membership card for sale of 50m2 signed by the society’s 

gaba’im: Rabbi David Baharan, Rabbi Yechiel Schlesinger, 

Rabbi Amram Blau etc. Jerusalem, 1924-1931.

The Ramatayim Tzofim Society was an association for 

establishing charedi settlements in Eretz Yisrael. Its 

primary activity was purchasing land near the tomb of 

Shmuel Hanavi. The association’s secretary and one of 

its founders was Rabbi Amram Blau [head of Neturei 

Karta]. Later, the Ramot neighborhood was built on 

some of the association’s land that was expropriated.
8 printed items, varied size and condition.

Opening Price: $300

27. כרוז מה“אהבת ישראל“ מויזניץ – ירושלים 

כרוז מאת ”כ“ק הגה“צ בנש“ק אדמו“ר מויזניצא“ [רבי ישראל הגר]. 
ירושלים, שנות ה-20?

מיוחדת  בקהילה  להתאחד  באה“ק  לחסידיו  האדמו“ר  של  קריאה 
לקהילת  ולא  החרדית  לקהילה  ולהתחבר  עצמה  ברשות  העומדת 
”יציאה“  על  לחתום  נדרשו  החרדיות  [הקהילות  הלאומי.  הועד 
מהקהילה הכללית, לאחר הצלחתו של ד“ר חיים וויצמן להשתלט על 

הקהילות ע“י ”חוקת הקהילות“ של השלטון המנדטורי]. 
31.5 ס“מ, מצב טוב. 

פתיחה: $150

27. Proclamation from “Ahavat Yisrael” 

from Vizhnitz – Jerusalem 

Proclamation from the Vizhnitzer Rebbe [Rabbi Yisrael 

Hagar]. Jerusalem, the 1920’s ?

Proclamation from the Rebbe to his Hasidim in the 

Holy Land to unite as in an independent congregation 

and to join the Charedi community, and not the Va’ad 

Leumi community. [The Charedi congregations were 

instructed to sign that they “separate” from the general 

congregation, after Dr. Weizman’s success in controlling 

the congregations through the “Congregations Law” of 

the British Mandate]. 
31.5cm. Good condition. 

Opening Price: $150

חברת ”רמתים צופים“ היתה אגודה לייסוד מושבות חרדיות בארץ-
שמואל- קבר  באזור  קרקעות  בקניית  היתה  פעולתה  עיקר  ישראל, 

הנביא. מזכיר האגודה וממייסדיה היה רבי עמרם בלויא [ראש ”נטורי 
האגודה  מקרקעות  חלק  על  רמות  שכונת  נבנתה  לימים  קרתא“]. 

שהופקעו. 
8 פריטי דפוס, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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29. גיליון דוגמה להדפסת ספר קול אריה (לרבי ליב חריף) – 

ברלין, 1864
חידושים  אריה‘,  ’קול  הספר  הדפסת  לקראת  דוגמה  מודפס,  גליון 

מאת רבי אריה ליב חריף. [ברלין, תרכ“ד 1864]. 
חידושי הש“ס של רבי אריה ליב חריף אב“ד הומל הגיעו לידי נכדו רבי 
שניאור זלמן מנדלוביץ (תקס“ד-תרמ“ה) שד“ר קהילת חב“ד בחברון 
[ראה אודותיו: יערי, שלוחי ארץ ישראל, עמ‘ 695-696]. במהלך נדודיו 
באירופה לטובת קהילת חברון, אסף רבי שניאור זלמן הסכמות מאת 
מן  דוגמאות  בצירוף  שלפנינו  בגיליון  והדפיסם  וגרמניה  ליטא  גדולי 
החידושים [”שיטת צמר ופשתים“], ואף הוסיף הקדמה, בה מזכיר את 

מסעותיו וביקוריו בערי כורדיסטאן, סוריה, בבל והודו. 
מווילנא,  המגיד  זאב -  זלמן  רבי  מסלנט,  ישראל  רבי  המסכימים:  בין 

28. מכתב מודפס מרבי משה קראניק – גלוגא, תקפ“ד – לא 

ידוע ביבליוגרפית
”אל כבוד נדיבי עם שוחרי תושיה... דק“ק __ יכונניה[!] עליון“, מכתב 
מאת ”הק‘ משה קראניק“ לקידום מכירת ספרו ”ימין משה“ (ברסלאו 

תקפ“ד). גאלגויא [גלוגא], אדר ראשון תקפ“ד [1824]. 
דף מודפס, עם מקום ריק למילוי שם הקהילה אליה נשלח הדף. 

ועקרים...  עקדה]  [=ובעל  וב“ע  המורה  ס‘  תנובות  משוד  ינקתי   ...”
סמכוני  ורעי...  אחי  מרקחת...  רקחתי  מטעמים,  מהם  עשיתי 

באשישות ענבי צדקתכם בספרי ימין משה הלזה...“. 
[1] עמ‘. 32 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, קרעים בסימני הקיפול ובשוליים. 
נדפסו  גרמניה),   – שלזיה   ,Glogau) בגלוגא  ביבליוגרפית.  ידוע  לא 

כחמישה כותרים עבריים בלבד. 

פתיחה: $250

29. A Sample Sheet for the Printing of Kol 

Aryeh (by Rabbi Leib Charif) – Berlin, 1864

A printed sheet, sample before printing the book “Kol 

Aryeh”, novellae by Rabbi Aryeh Leib Charif. [Berlin, 

1864]. 

Talmudic novellae by Rabbi Aryeh Leib Charif Av Beit 

Din of Gomel reached his grandson Rabbi Shneur 

Zalman Mendelowitz (1804-1885) emissary of the 

Chabad community in Hebron [see: Ya’ari, Sheluchei 

Eretz Yisrael, pages 695-696). During the years he 

wandered throughout Europe for the benefit of the 

Hebron community, Rabbi Shneur Zalman gathered 

approbations from Lithuanian and German Torah 

leaders and printed them on this sheet with samples of 

the novellae. He even added an introduction in which he 

mentions his travels and visits in the cities of Kurdistan, 

Syria, Babylonia and India. 

Amongst the rabbis who wrote approbations: Rabbi 

Yisrael of Salant, Rabbi Zalman Ze’ev – The Maggid 

of Vilna, Maharil Diskin, Rabbi Betzalel HaCohen 

of Vilna, Rabbi Shmuel Shtrashon, Rabbi Binyamin 

Ze’ev – son of Rabbi Akiva Eiger, Rabbi Ya’akov Zvi of 

Miklinberg, author of “HaKtav V’HaKabbala”, etc. 

In the end, Rabbi Shneur Zalman printed the book in 

Jerusalem 1866, with other approbations. 
[4] pages. 39cm. Fair condition. Stains and wear. Tears with 

damage to text – professionally restored. During restoration, 

the leaves were joined upside down. 

Rare, we do not know of the existence of another copy. 

Opening Price: $200

28. Printed Letter by Rabbi Moshe Kranick – 

Glogau, 1824 – Bibliographically Unknown

“To the honorable generous people seeking wisdom…” a 

letter by “Moshe Kranick” to promote the sale of his book 

“Yemin Moshe” (Breslau 1824). Glogau, Adar Rishon 

1824. 

Printed leaf with an empty space for completing the 

name of the community to whom the leaf was being sent. 
[1] leaf. 32cm. Good-fair condition, stains, tears to folding 

marks and to margins. 

Bibliographically unknown. In Glogau (Silesia, 

Germany), only approx. five Hebrew titles were printed. 

Opening Price: $250

מווילנא, רבי שמואל שטראשון,  המהרי“ל דיסקין, רבי בצלאל הכהן 
בעל  מקלנבורג  צבי  יעקב  רבי  איגר,  עקיבא  רבי  בן   - זאב  בנימין  רבי 

”הכתב והקבלה“ ועוד. 
בסופו של דבר הדפיס רבי שניאור זלמן את הספר בירושלים תרכ“ו, 

בהסכמות שונות מאלה שלפנינו. 
 – טקסט  פגיעה  עם  קרעים  ובלאי.  כתמים  בינוני.  מצב  ס“מ.   39 עמ‘.   [4]

משוקמים באופן מקצועי. הדפים חוברו בשיקום בצורה הפוכה. 
נדיר, לא ידוע לנו על קיומו של עותק נוסף. 

פתיחה: $200

28

29



מכירה מס‘ 27 | 21 

כתובות ונישואין
(ראה עוד בפרקים: שארית הפליטה, יהדות תימן)

Ketubot and Marriage Documents 
(See Also Chapters: Books Printed for She’erit Ha-Pleita, Yemenite Jewry) 

30. כתובה – לונדון, 1927

ר‘  בת  חיי[!]  הכלה  עם  יעקב  בר  שלמה  החתן  לנישואי  כתובה 
אלכסנדר. לונדון, אדר א‘ תרפ“ז 1927. 

כתובה מודפסת על נייר עבה דמוי-קלף, מטעם ”בית הכנסת ניו ראד“ 
ועלים.  פרחים  עם  שער  במסגרת  מעוטרת  בלונדון.   (New Road)
מילוי בכת“י במקומות הריקים. בצדה השני תוכן מקוצר של הכתובה 

בשפה האנגלית, עם מילוי התאריך ושמות החתן והכלה בכתב יד. 
34.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים וסימני קיפול. 

פתיחה: $200

30. Ketuba – London, 1927

Ketuba on the marriage of the bridegroom Shlomo 

bar Ya’akov with the bride Chayai [!] bat R’ Alexander. 

London, Adar Aleph 1927.

Ketuba printed on thick parchment-like paper, on behalf 

of the New Road Synagogue in London. Decorated 

with a gate frame ornamented with flowers and leaves. 

Blanks are completed by hand. On reverse side, short 

summary of ketuba content in English, with date and 

names of bridegroom and bride filled in by hand. 
34.5cm. Good condition, stains and folding marks. 

Opening Price: $200

31. כתובה ותנאים, וידין, תרס“ב

יצחק  בן  משה  החתן  לנישואי  מצורף,  תנאים  ושטר  נישואין  כתובת 
אלגאזי והכלה אסתר בת יחזקאל בן יעקב. כתיבה מזרחית נאה, עם 
לסופיה),  סמוכה  (עיר  וידין  והחתן.  העדים  חתימות  קלים,  עיטורים 

אלול תרס“ב (1902). 
גודל מירבי: 74X54.5 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים גדולים ללא חסרון. 

פתיחה: $300

31. Ketubah and Tna’im, Vidin, 1902 

Ketubah [Jewish marriage contract] and Tna’im 

[premarital stipulations], of marriage of groom Moshe 

son of Yitzchak Algazi and bride Esther daughter of 

Yechezkel Ben Ya’akov. Fine Oriental writing with 

simple ornaments, signatures of witnesses and groom. 

Viden (city adjacent to Sofia), Elul (1902). 
Maximal size: 54.5X74cm. Fair condition, stains, large tears 

without missing sections. 

Opening Price: $300
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32. אוסף חמש כתובות, מארצות שונות

.1902 תרס“ב  (איראן),  המאדאן  עיטורים.  עם  בכת“י  כתובה,   ◆
◆ כתובה, בכת“י מזרחי נאה, עם חתימות וחותמות הרבנים. טיטואן, 
ורבי  ואליד  ן‘  משה  רבי  חתימות  עם  בכת“י,  כתובה   ◆  .1935 תרצ“ה 
יעקב צבאח. ארבט (ראבט, מרוקו), תר“צ 1930. ◆ כתובה, כת“י במילוי 
כת“י נוסף. קאזמיר (קראקא), תרצ“ו 1935. ◆ כתובה בצילום ליטוגרפי 

של כת“י, במילוי כת“י. טאקאי (הונגריה). כסליו תש“ח (1947). 
5 כתובות, גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $500

33. כתובה – צפת, תרצ“ה

יברכך ה‘ מציון. כתובה מודפסת בדיו כחולה וזהובה [ירושלים, דפוס 
צוקרמן], עם מילוי בכתיבה מזרחית לנישואי החתן מרדכי בן ישועה 
פרץ עם הכלה רגינה בת דוד לוי. צפת, תרצ“ה [1935]. חלק מהאותיות 

נכתבו בהגדלה ובדיו זהובה. 
וסימני  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.   64X43 במסגרת  בקירוב,  ס“מ   50X30

קיפול. לא נבדקה מחוץ למסגרת. מסגרת פגומה. 

פתיחה: $250

32. Collection of Five Ketubot from 

Various Countries 

◆ Handwritten Ketubah with ornaments. Hamadan 

(Iran), 1902. ◆ Ketubah, in fine Oriental handwriting, 

with signatures and stamps of rabbis. Tituan, 1935. ◆ 

Handwritten Ketubah, with signatures Rabbi Moshe 

ben Valid and Rabbi Ya’akov Tzabach. Rabat (Morocco), 

1930. ◆ Handwritten Ketubah filled in in additional 

handwriting. Kuzmir (Krakow), 1935. ◆ Lithographic 

photocopy of handwritten Ketubah, filled in in 

handwriting. Tokaj (Hungary). Kislev (1947). 
5 Ketubot, various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

33. Ketuba – Safed, 1935

Printed ketuba in blue and gold ink [Jerusalem, 

Zuckerman printing], completed with Oriental writing 

on the marriage of the bridegroom Mordechai ben 

Yeshua Peretz with the bride Regina bat David Levi. 

Safed, 1935. Some letters are enlarged and in golden ink.
30X50cm. in a 43X64cm. frame. Good condition, stains and 

folding marks. Not investigated out of frame. Damaged frame. 

Opening Price: $250

34. שטר תנאים ושטר כתובה - פולין תרפ“ב-תרפ“ג

לאירוסי  עדים,  וחתימות  בכת“י  מילוי  עם  מודפס,  תנאים  ◆ שטר 

גדליהו.  שמואל  ב“ר  פערל  הכלה  עם  יוסף  ב“ר  ברוך  אליהו  החתן 
לובלין, ניסן תרפ“ב (1922). 

לנישואי  עדים,  וחתימות  בכת“י  מילוי  עם  מודפס,  כתובה  ◆ שטר 

החתן והכלה הנ“ל. פראגא (ווארשא), ל‘ שבט שהוא ראש חודש אדר 
תרפ“ג (1923). 

2 שטרות, 29-31 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי בקפלים. 

פתיחה: $200

34. Shtar Tena’im and Ketuba – Poland 

1922-1923

◆ Printed Shtar Tena’im, completed by hand 

with witnesses’ signatures, on the betrothal of the 

bridegroom Eliyahu Baruch ben R’ Yosef with the bride 

Perel bat Shmuel Gedalyahu. Lublin, Nisan 1922.

◆ Printed shtar ketuba, completed by hand with 

witnesses’ signatures, on the marriage of the 

aforementioned bridegroom and bride. Praga (Warsaw), 

30th of Shvat which is Rosh Chodesh Ada 1923.

2 shtarot, 29-31cm. Good-fair condition, stains, wear to 

folds.

Opening Price: $200
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35. שתי כתובות - מרוקו / תוניס

בחתימת  ואישור  עדים  חתימות  בכת“י,  מילוי  מודפסת,  ◆ כתובה 

הרב רבי ”חיים דוד בן סוסאן“. דאר-לבידא (קזבלנקה), תש“ט (1949). 
[רבי חיים דוד בן סוסאן (תרמ“א-תש“ך), ראב“ד ורב ראשי בקזבלנקה 

משנת תרצ“ה]. 
42 ס“מ. מצב בינוני, קרעים בקפלי הנייר מודבקים מאחור בנייר דבק. 

◆ כתובה בכת“י. ”בשלישי בשבת, בשני שעות אחר הצהרים, עשרה 

ליצירה“.  ותשע  ותשעים  מאות  ושש  אלפים  חמשת  שנת  בתמוז, 
חתימות העדים (רבי ”שמעון נאוי“ ורבי ”אברהם טייב“) חותמת בית 
הדין וחותמת משרדי הקהילה. חותמות ממשלתיות ובולי מסמכים. 

תונס, תרצ“ט 1939. 
נייר ממשלתי, 29.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות קלות בשוליים. 

פתיחה: $200

35. Two Ketubot – Morocco / Tunisia

◆ A printed ketuba, completed with handwritten 

details, witnesses’ signatures and authorization signed 

by Rabbi “Chaim David ben Sussan”. Casablanca, 1949. 

[Rabbi Chaim David ben Sussan (1881-1960), Ra’avad 

and Chief Rabbi of Casablanca from 1935]. 
42cm. Fair condition, tears to paper folds taped on the 

reverse side. 

◆ Handwritten ketuba. “On Tuesday, two o’clock 

in the afternoon, the tenth of Tamuz, five thousand 

six hundred and ninety-nine years after Creation”. 

Witnesses’ signatures (Rabbi “Shimon Naoy” and Rabbi 

“Avraham Taib”) stamp of the Beit Din and stamp of 

community offices. Government stamps and document 

stamps. Tunisia, 1939. 
Government paper, 29.5cm. Good-fair condition, minor 

damage to margins. 

Opening Price: $200

36. שתי כתובות - מרוקו

שתי כתובות מהכפר איית-ימי במרוקו. תש“י (1950). 
שתי  הנישואין.  לאחר  הכתובות  את  לאשתו  כתב  הבעל  הנראה,  כפי 
ושמות  שהתאריכים  אלא  אשה,  לאותה  בעל  מאותו  הן  הכתובות 
והעדים  שבט,  ט“ו  הוא  התאריך  הראשונה  בכתובה  שונים.  העדים 
חמו  אבן  שלמה  בן  דוד  ו“ע“ה  ס“ט“  גבאי  משה  ן‘  חיים  ”ע“ה  הם: 
זלה“ה“. בכתובה השניה התאריך הוא י“ט אדר, והעדים הם: ”ע“ה דוד 

ן‘ שלמה זלה“ה אבן חמו“ ו“ע“ה יצחק ן‘ שלמה יפרח“. 
עצמו בקנין, ”שלא יוציאנה מעיר זו  החתן קיבל על  הכתובה,  בנוסח 
לעיר אחרת כ“א ע“פ ורצונה, ושלא ישא אשה אחרת עליה כ“א עפ“י 

התקנה הנהוגה בזה הזמן“. 
2 דפים, 22 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים. 

פתיחה: $180

36. Two Ketubot (Marriage contracts) 

– Morocco  

Two ketubot from the village of Ayat-Yemi In Morocco. 

1950. 

Presumably, the husband wrote one of the Ketubot to his 

wife after their marriage. Both Ketubot are from the same 

husband to the same wife, but the dates and names of the 

witnesses differ. The first Ketubah bears the date Shevat 

15, and the witnesses are: “Chaim ben Moshe Gabbai and 

David ben Shlomo Ibn Chamo”. The second Ketubah is 

dated Adar 19, and the witnesses are “David ben Shlomo 

Ibn Chamo and Yitzchak ben Shlomo Yifrach”.

In the text of the Ketubah, the groom undertakes “Not to 

take his wife from this town to another town without 

her willing consent, and not to marry another wife as 

long as he is married to this wife, in accordance with 

the accepted custom of today”. 
2 pages, 22cm. good-fair condition, stains. 

Opening Price: $180
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37. ארכיון משפחת מיינץ מפרקנפורט - שטרי תנאים, 

כתובות ומסמכים
מפרנקפורט- (מענץ)  מיינץ  משפחת  של  ומסמכים  שטרות  ארכיון 

דמיין. בין הפריטים: ◆ שטר תנאים משנת תקנ“ו לאירוסי רבי ליב ב“ר 
ושטר-תנאים  רינץ-קאפף.  משה  רבי  בת  מאטלה  ומרת  מיינץ  הירץ 
החותמים:  [בין  החופה  בעת  שנעשה  זוג,  לאותו  תקנ“ז  משנת  נוסף 
רבי הירץ מיינץ ובנו רבי מיכל מיינץ]. ◆ שטרות בכתב יד וחתימת רבי 
רבי  לאירוסי  תנאים  שטר   ◆ תרל“ד].  [תקצ“ד,  מיינץ.  ליב  ב“ר  משה 
שמואל ב“ר משה מיינץ. פרנקפורט דמיין, תרכ“ד. ◆ כתובה לנישואי 
נוספות  כתובות  שלוש   ◆ תרכ“ו.  פרנקפורט  מיינץ.  שמואל  רבי 
שנעשתה  וכתובה  ותרס“ט;  תרנ“ט  תרל“ז,  מהשנים  מפרנקפורט, 
בכפר בוקנהיים, בשנת תקס“ו [חתימות עדים]. ◆ שטר בעניין צוואה. 

פרנקפורט, תקפ“ו. ◆ שטרות ומסמכים אחרים. 
הייתה  בפרנקפורט-דמיין,  אמידה  בנקאים  משפחת  מיינץ,  משפחת 
מיינץ  ליב  רבי  בעיר.  האורתודוקסית  הקהילה  של  התווך  מעמודי 
(נפטר תקפ“ב), בנו רבי משה מיינץ ונכדו רבי יצחק מיינץ, היו מדמויות 
וגדולה.  תורה  התאחדו  שולחנם  שעל  גרמניה,  יהדות  של  המופת 
וביראה.  בתורה  גדולים  והיו  פרנקפורט  ומנהיגי  כפרנסי  שימשו 
הוראותיהם ופסקיהם מוזכרים בספרי השו“ת של רבני גרמניה [ראה 

חומר מצורף]. 
רבי משה מיינץ (תקס“ה-תרמ“ו) כיהן כדיין בפרנקפורט, היה מעורב 
בהבאתו של הרש“ר הירש לפרנקפורט, אך בהמשך התנגד להחלטתו 
’זכור  בקובץ  נדפסו  השו“ע  על  הגהותיו  הוותיקה.  מהקהילה  לפרוש 

לאברהם‘, ח“א, חולון תש“ן. 
19 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

37. Archive of Meintz Family from 

Frankfurt – Bills of Tna’im [Premarital 

Stipulations], Ketubot and Documents 

Archive of bills and documents of Meintz (Mentz) family 

from Frankfurt am Main. Items include: ◆ Bill of Tna’im 

[premarital stipulations] from 1796 of engagement of 

Rabbi Leib son of Rabbi Hertz Meintz and Ms. Ette’le 

daughter of Rabbi Moshe Rintz-Kopf. Additional bill 

of premarital stipulations from 1797 of same couple, 

read during marriage ceremony. [Signed by: Rabbi 

Hertz Meintz and his son Rabbi Michel Meintz].

◆ Handwritten bills in handwriting and signature of 

Rabbi Moshe son of Rabbi Leib Meintz. [1834, 1874]

◆ Bill of premarital stipulations of engagement of Rabbi 

Shmuel son of Rabbi Moshe Meintz. Frankfurt am 

Main, 1864. ◆ Ketubah of marriage of Rabbi Shmuel 

Meintz. Frankfurt, 1866. ◆ Three additional Ketubot 

from Frankfurt, from years 1877, 1899 and 1909; 

Ketubah from Bukenheim village in 1806 [signatures of 

witnesses]. ◆ Bill pertaining to will. Frankfurt, 1826. ◆ 

Other bills and documents. 

The Meintz family, an affluent family of bankers in 

Frankfurt am Main, was among pillars of Orthodox 

community of city. Rabbi Leib Meintz [passed away in 

1822], his son Rabbi Moshe Meintz and his grandson 

Rabbi Yitzchak Meintz, were among exemplary 

personalities of German Jewry, great in Torah 

and financially wealthy. Supporters and leaders of 

Frankfurt, they were known for their greatness in Torah 

and reverence of G-d. Their instructions and rulings are 

mentioned in responsa books of rabbis of Germany [see 

attached material]. 

Rabbi Moshe Meintz (1805-1886) served as Dayan in 

Frankfurt, was involved in relocation of Rabbi Samson 

Raphael Hirsch to Frankfurt, however, later on rejected his 

decision to leave his former well-established community. 

His glosses on the Shulchan Aruch were printed in the 

collection ‘Zechor L’Avraham’, section 1, Holon 1990. 
19 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

38. אדמו“רי בית ויזניץ – ארבע הזמנות לחתונה

ארבע הזמנות מאדמו“רי ויזניץ: ◆ הזמנה מהאדמו“ר רבי חיים מאיר 
הגר, ה“אמרי חיים“ מויזניץ, לנישואי נכדו האדמו“ר רבי ישראל הגר. 
הגר  יהושע  משה  רבי  מהאדמו“ר  הזמנות  שתי   ◆ תשכ“ג.  ברק],  [בני 
מויזניץ, לנישואי נכדו רבי חיים בן מאיר [בן חתנו רבי מנחם ארנסטר]. 
[בני ברק], תשנ“א; ולנישואי נכדתו מחלה בת בנו האדמו“ר רבי מנחם 
הגר  מרדכי  רבי  האדמו“ר  הזמנת   ◆ תשנ“ח.  ברק],  [בני  הגר.  מנדל 

מויזניץ-מונסי, לחתונת בתו. [ברוקלין], תשמ“ג. 
גודל משתנה, מצב כללי טוב (סימני קיפול). 

פתיחה: $200
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39. אוסף הזמנות - ראשי ישיבות ועוד

◆ הזמנת רבי חיים זאב פינקל, לנישואי בנו רבי אריה פינקל שליט“א 
גרבוז,  זאב  אפרים  מרבי  הזמנה   ◆  .1953 תשי“ז  מיר].  ישיבת  [ראש 
הזמנת   ◆ תש“י (1950).  טמפלר [דביר].  שמואל  רבי  עם  בתו  לנישואי 
רבי ירחמיאל מעטט מרבני לונדון, לנישואי בתו עם רבי צדוק איידלער 
רבי  בנו  לנישואי  שוורצמן,  דב  רבי  הזמנת   ◆  .1933 תרצ“ג  מבריסול. 
זבולון שליט“א. תשל“ג (1973). ◆ הזמנות לבר מצוה, מרבי יוסף הכהן 
בואנוס- ה“בר-מצוה“),  חתן  לדרשת  מקומות  מראי  (עם  אופנהיימר 

איירס, תשי“ט (1959), תשכ“ג (1963). ◆ הזמנות נוספות ומכתבי תודה 
מודפסים. 

10 פריטי דפוס, גודל משתנה, מצבים טובים. 

פתיחה: $200

38. Rebbes of Vizhnitz – Four Wedding 

Invitations 

Four invitations by Rebbes of Vizhnitz: ◆ Invitation 

from Rebbe Rabbi Chaim Meir Hager, the “Imrei Emet” 

of Vizhnitz, for marriage of his grandson Rebbe Rabbi 

Yisrael Hager [Bnei Brak], 1963. ◆ Two invitations by 

Rebbe Rabbi Moshe Yehoshua Hager of Vizhnitz, for 

marriage of his grandson Rabbi Chaim son of Meir [son 

of his son-in-law Rabbi Menachem Ernster]. [Bnei Brak], 

1991; and for marriage of his granddaughter Machla 

daughter of his son Rebbe Rabbi Menachem Mendel 

Hager. [Bnei Brak], 1998. ◆ Invitation of Rebbe Rabbi 

Mordechai Hager of Vizhnitz-Monsey, to wedding of 

his daughter. [Brooklyn], 1983. 
Various sizes, generally in good condition (folding marks). 

Opening Price: $200

39. Collection of Invitations – Heads of 

Yeshivot and More

◆ Invitation of Rabbi Chaim Ze’ev Finkel, for the 

marriage of his son Rabbi Aryeh Finkel [Head of Mir 

Yeshiva]. 1953. ◆ Invitation of Rabbi Efraim Ze’ev 

Garbuz, for the marriage of his daughter to Rabbi Shmuel 

Templer [Dvir]. 1950. ◆ Invitation of Rabbi Yerachmiel 

Mett of London, for the marriage of his daughter to 

Rabbi Tzadok Eidler of Brussels. 1933. ◆ Invitation of 

Rabbi Dov Shwartzman, for the marriage of his son 

Rabbi Zevulun. 1973. ◆ Invitations to bar-mitzvah 

celebrations from Rabbi Yosef HaCohen Oppenheimer 

(with sources for the bar-mitzvah discourses), Buenos 

Aires, 1959, 1963. ◆ More invitations and printed thank 

you letters. 
Ten printed items, various sizes, good condition. 

Opening Price: $200

38

39



26 | נובמבר 2012

40. מחזור מיניאטורי, כמנהג קהילת רומא – ורונה, ת“ח-ת“ט

א-ב.  חלקים  רומה,  ק“ק  כמנהג  תפילות  סדר  מיניאטורי,  מחזור 
ורונה, [ת“ח-ת“ט 1648-1649]. [דפוס השותפים רבי יעקב חאגיז ורבי 

שמואל אבוהב]. 
תפילות שחרית של שבת וראש חודש, תעניות, חנוכה ופורים, ראש 
לשמיני  תפילה  יוצרות,  נפרד):  (שער  השני  בחלק  כפור.  ויום  השנה 

עצרת ושמחת תורה, ועוד. 
פרשיות,  אבות,  פרקי  ברכות,  מאה  הקונטרסים:  עם  ונכרך  נדפס 
ספר תהלים וסדר מעמדות (שער נפרד). חלק מקונטרסים אלו יצאו 

בדפוס גם בנפרד. 
דפים  בתחילה  קיט-קמז, [1] (חסרים  קו-קל,  צו-קו,  סא-צו,  ראשון:  חלק 
א-ס); חלק שני: [1], קסא-קעה, קעט-קפג, [6], קצ-רלו דף; מאה ברכות: 
תהלים:  נט);  דף  (חסר  דף   [1] מח-סד,  מח,  ופרשיות:  אבות  פרקי  דף;  יב 
ד-פט, [1] דף (חסרים דפים א-ג); סדר מעמדות: [1], יא, יג-יו, יח-עג דף. 
עור  כריכת  וקרעים,  בלאי  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.   9 אחרון).  דף  (חסר 

מקורית, עם אבזם סגירה, בלויה ונקבי עש. 
בוורונה נדפסו כותרים עבריים מעטים, עם הפסקות גדולות בין שנות 
נדפסו  ת“ה-ת“י 1645-1650),  ה-17 (בשנים  המאה  באמצע  ההדפסה. 
אבוהב,  שמואל  ורבי  חאגיז  יעקב  רבי  השותפים  ידי  על  ספרים  כ-17 

לאחר מכן שבתה מלאכת הדפוס העברי ימים רבים. 

פתיחה: $200

40. Miniature Machzor as Customary in 

Congregation of Rome – Verona, 1648-1649

Miniature Machzor, order of prayers as customary in 

congregation of Rome, sections 1-2. Verona, [1648-

1649]. [Printing press of partners Rabbi Ya’akov Chagiz 

and Rabbi Shmuel Abuhav]. 

Morning prayers of Shabbat and Rosh Chodesh, fast 

days, Chanukah and Purim, Rosh HaShanah and Yom 

Kippur. Second section (separate title page) includes: 

Liturgical hymns, prayer for Shmini Atzeret and 

Simchat Torah and more. 

Printed and bound with pamphlets: Me’ah Brachot, 

Pirkei Avot, Parshiot, Sefer Tehillim and Seder 

Ma’amadot (separate title page). Some of these 

pamphlets were also published separately. 
First section: 61-96, 96-106, 106-130, 119-147, [1] (leaves 

1-60 missing at beginning); Second section: [1], 161-175, 

179-183, [6], 190-236 leaves; Me’ah Brachot: 12 leaves; 

Pirkei Avot and Parshiot: 48, 48-64, [1] leaves (missing leaf 

59); Tehillim: 4-89, [1] leaves (missing leaves 1-3); Seder 

Ma’amadot: [1], 11, 13-16, 18-73 leaves. (Missing last leaf). 

9cm. Good condition, stains, wear and tear, original leather 

binding with closure clasp, worn with moth holes. 

Few books with Hebrew titles printed in Verona, with 

long intervals between printings. In mid 17th century 

(1645-1650), approximately 17 books were printed 

by partners Rabbi Ya’akov Chagiz and Rabbi Shmuel 

Abuhav, after which the Hebrew printing ceased to 

operate for a long period. 

Opening Price: $200

סידורים ותפילות, מיניאטורות
(ראה עוד בפרקים: קבלה, דפוסי זיטומיר, דפוסי המזרח הרחוק, חתימות)

Siddurim and Prayer Books, Miniatures  
(See Also Chapters: Kabbalah, Books Printed in Zhitomir, Books Printed in the Far East, Signatures) 
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41. מאה ברכות – אמשטרדם, תמ“ז 

מאה ברכות, Orden de Benediciones. [אמשטרדם, תמ“ז 1687]. 
ספר מיניאטורי. עותק חסר. 

ברכות המצוות וברכות הנהנין, תפילות רבות לזמנים וצרכים שונים, 
בספירה  עמוד  מול  [עמוד  לספרדית  תרגום  עם  דינים,  גם  ולעתים 
לחישוב  וטבלאות  לוחות  (הגדה),  פסח“  של  ”סדר  כולל  מקבילה]. 
תקופות ומועדים, שירים, הלכות שחיטה [בספרדית], סדר הפרשיות 
ת“ח  גזירת  עד  ישראל  עם  בחיי  מאורעות  של  כרונולוגית  ורשימה 

[בספרדית]. 
השם“:  קדוש  על  השרופים  ”השכבת  נוסח  נדפס  ש-שג  בעמודים 
”הא-ל הגדול הגבור והנורא ינקום נקמת עבדו (פלוני) הנשרף חי על 

יחוד קדושת שמו ובזרוע עזו ידרוש דמו מיד צריו....“. 
(בסה“כ  עמ‘  ז, [20]  עמ‘; 54, [11],  לט-שד  בתחילתו. 38-303  חסר  עותק 
טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.  נוספים). 12  דף  וכ-5  הספר,  בראש  דף  חסרים: 49 

כתמים, מספר קרעים. כריכה ודפים מנותקים

פתיחה: $200

42. סליחות כמנהג פרנקפורט, אמשטרדם, תפ“ב - מהדורה 

מיניאטורית
גלילות  וכל  פרנקפורט  ק“ק  הנהגת  ”כפי  אשכנז,  כמנהג  סליחות 

אשכנז“. אמשטרדם, [תפ“ב 1722]. דפוס שלמה פרופס. 
בק“ק  שאומרים  ווינץ  ”לתענית  הסליחות  סימני  האחרון  בדף 
וההצלה  הנס  שם  על  נקבעו  ווינץ,  ופורים  ווינץ  [תענית  פרנקפורט“. 
שניצלו יהודי פרנקפורט בשנת שע“ה (1615) מידי הצורר ווינץ, ראה 

אודות כך במנהגי פרנקפורט ובחומר מצורף]. 
וחותמות  חתימות  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 13  קנה, [1] 

בעלים. כריכת עור מפוארת, מקורית, מעט פגומה. 

פתיחה: $200

41. One Hundred Blessings – Amsterdam, 

1687

One Hundred Blessings, Orden de Benediciones. 

[Amsterdam, 1687]. Miniature book. Incomplete copy.

Birkot HaMitzvot and Birkot HaNehenin, many prayers 

for various times and needs, some laws, with Spanish 

translation [page facing page, parallel numbering]. 

Includes Seder Shel Pesach (Haggadah), calendars and 

charts for calculating tekufot and festivals, poems, laws 

of shechita [in Spanish], the order of the weekly Torah 

portions and a chronological list of events in the history 

of the Jews until the Cossack massacres in 1648-1649 

[in Spanish].

On pages 300-303, is the version of the “hashkava” of 

those burnt in sanctification of Hashem’s name: “The 

great, mighty, awesome G-d should avenge the blood 

of his servant (Ploni) who was burnt in sanctification 

of His Holy name and with His Mighty Arm should 

demand his blood from his enemies…”.
A copy missing the beginning. 38-303, 39-304 pages (total 

of leaves missing: 49 at the beginning of the book, and 

approximately 5 additional leaves); 54, [11], 7, [20], pages. 

12cm. Good-fair condition. Stains, several tears. Detached 

binding and leaves. 

Opening Price: $200

42. Slichot as Customary in Frankfurt, 

Amsterdam, 1722 – Miniature Edition 

Slichot according to Ashkenaz custom, “as customary 

in congregation of Frankfurt and region of Germany”. 

Amsterdam, [1722]. Shlomo Proops Printing Press. 

Last leaf contains Slichot “for Vintz fast recited by 

congregation of Frankfurt”. [Vintz fast and Purim Vintz 

were established in memory of the miracle and salvation 

which the Jews of Frankfurt merited in 1615 from the 

oppressor Vintz. For additional information about this, 

see customs of Frankfurt and attached material]. 
155, [1] leaves. 13cm. Good-fair condition, stains and wear. 

Ownership stamps and signatures. Elegant original leather 

binding, slightly damaged. 

Opening Price: $200
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 1752 אמשטרדם,   – ותחנות  תהלים  תפלות,  סידור   .44

– הקדשה
סדר התפלות לכל השנה, עם תרגום יידיש-טייטש; ספר תהלים [שער 
נפרד], וספר תחינות לנשים ביידיש [שער נפרד]. אמשטרדם, [תקי“ב 

 .[1752
ואבזמים  עיטורים  עם  בעור  מחופה  עץ   - מהודרת  עתיקה  כריכה 
ממתכת [ללא סוגר האבזם]. ניתנה כמתנת ’סבלונות‘ לכלה – הקדשה 
בכת“י בדף שלפני השער: ”תפלה זו נתתי לזוגתי מרת רעכל ת‘ בעודה 
עד  בה  ולהשתמש  מתוכה  להתפלל  ותזכה  לה  שייך  ותהי‘  ארוסתי, 
זקנה ועד שיבה, באהבה ואחוה, הק‘ אברהם בא“א מו“ה יוסף נ“י מ“ץ 

ודיין בק“ק אילראייכי“. 
בכריכה.  בלאי  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   18 דף.  טז  קכח;  צח;  רמג,   ,[1]

האבזם אינו שלם. 

פתיחה: $300

45. תפלה מכל השנה, תהלים ומעמדות – אמשטרדם, 

תקכ“ה
ימות  לכל  תפלות  [דינים,  ופולין.  אשכנז  כמנהג  השנה,  מכל  תפלה 
השנה, בקשות ותחנות, הושענות, יוצרות, סליחות, פרק שירה, הגדה 
ועם:  רד“ק.  ופירוש  המשורר  כוונת  עם  תהלים,  עם:  ועוד].  פסח  של 
לספר  נפרדים  שערים   .[1765 [תקכ“ה  אמשטרדם,  המעמדות.  סדר 

תהלים וסדר המעמדות. חתימת בעלים. 
חסר  יז  (דף  דף  קע  תהלים:  דף);   2 (חסרים  דף  קעא-שצו  ד-קסט,  ב,  י; 
עותק  ס“מ.   12 דף.  רכה-רלג  קפב-רטז,   ,[1] מעמדות:  בכת“י);  ומושלם 
במצב בינוני. דפים רבים במצב טוב. שער ראשון חסר בחלקו. שער ראשון 
קלף  כריכה  ובלאי.  עש  סימני  כתמים,  גסים.  קרעים  עם  דפים  ומספר 

עתיקה, מנותקת ובלויה, שרידי אבזם. 

פתיחה: $200

44. Siddur of Prayers, Psalms and 

Supplications – Amsterdam, 1752 

– Dedication 

Prayer book for the whole year, with Yiddish-Teitch 

translation; Psalms [separate section]. And book of 

techinot (supplications) for women in Yiddish [separate 

section]. Amsterdam, [1752]. 

Elaborate antique binding – leather-covered wood with 

decorations and metal buckle [missing closure]. Given 

as a gift to a bride – handwritten dedication on leaf 

before title page: “This prayer (book) I have given to 

my wife Mrs. Rechel while she was yet engaged to me, 

and it belongs to her and she should merit praying 

from it and using it until ripe old age. With love and 

fraternity, Avraham ben Yosef Rabbi of Allersheim”. 
[1], 243, 98; 128; 16 leaves. 18cm. Good condition, stains. 

Worn binding. Buckle not intact. 

Opening Price: $300

43. בית תפלה – סידור מיניאטורי – פיזה, תקע“ו

ובהגהה  קטנות  ”באותיות  איטליאני,  ק“ק  כמנהג  תפלה,  בית  סידור 
רבה“. פיזה, [תקע“ח 1816]. 

את  כולל  המקורית.  העור  בכריכת  נאה  טופס  מיניאטורי,  סידור 
יפה...  ”תפלה  הדרך,  תפילת  סדר  המזון,  ברכת  השנה,  כל  תפילות 

מסדור החסיד רבי שמואל לטיף“ ועוד. 
סד, מט-רכד דף. 6. 7 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי, מספר דפים רופפים. 

כריכת עור מקורית. 

פתיחה: $750

43. Beit Tefilla – Miniature Siddur – Pisa, 

1816

Siddur Beit Tefilla, according to Italian custom, “in 

small letters and after much proofreading”. Pisa, [1816]. 

Miniature siddur, nice copy in original leather binding. 

Has year round prayers, birkat hamazon, traveler’s 

prayer, “beautiful prayer… from the siddur of Rabbi 

Shmuel Latif” etc. 
64, 49-224 leaves. 6. 7cm. Good condition, stains and wear, 

several loose leaves. Original leather binding. 

Opening Price: $750
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45. Tefillah Mikol HaShana, Tehillim 

U’Ma’amadot – Amsterdam, 1765

Tefillah Mikol HaShana, according to Ashkenaz and 

Polish custom. [Laws, year round prayers, supplications, 

Hosha’anot, Yotzrot, Selichot, Perek Shira, Pesach 

Hagaddah etc.]. With: Tehillim, with Kavanat 

HaMeshorer and Radak commentary. Also: Seder 

Ma’amadot. Amsterdam. [1765]. Separate title pages for 

Tehillim and Seder Ma’amadot. Owners’ signatures.
10; 2, 4-169, 171-396 leaves (missing 2 leaves); Tehillim: 

170 leaves (missing leaf 17 with handwritten replacement); 

Ma’amadot: [1], 182-216, 225-233 leaves. 12cm. Copy in 

fair condition. Many leaves are in good condition. First 

section is partially missing. First section and several leaves 

have coarse tears. Stains, moth marks and wear. Antique 

parchment binding, detached and worn, remnant of clasp.

Opening Price: $200

46. סדור תפלת ישרים – רדלהיים, 1884 – כריכה מפוארת

סדור תפלת ישרים, תפלות לכל השנה, עם תרגום לגרמנית. רדלהיים, 
[תרמ“ד] 1884. נוסח אשכנז, גרמנית ועברית עמוד מול עמוד. 

עם  בגרמנית  תפלות  הסדור  בסוף  מתפלל.  דניאל  איור  השער  לפני 
שער נפרד. 

פרחים  בדגמי  חוטי-כסף  רקמת  מפוארת,  כחולה  קטיפה  כריכת 
 .“JM” ומונוגרמת-בעלים עם האותיות

IV; 256; 87; 32 עמ‘, [1] לוח-תמונה. 16 ס“מ. מצב טוב מאד. חיתוך דפים 
מוכסף, בלאי בקטיפת הכריכה. נתון בקופסת קרטון מקורית, בלויה. 

פתיחה: $200

46. Siddur Tefilat Yesharim – Rödelheim, 

1884 – Elegant Binding 

Tefilat Yesharim prayer book, prayers for entire year 

with German translation. Rödelheim, 1884. Ashkenaz 

custom, German and Hebrew page facing page. 

Preceding title page, illustration of Daniel praying. At 

end of prayer book, German prayers with separate title 

page. 

Blue elegant velvet binding, silver embroidery of flower 

patterns and monogram of owner with letters “JM”. 
32; 87; 256; IV pages, [1], photograph plate. 16cm. Very 

good condition. Silver paper cut, worn velvet binding. 

Placed within original worn cardboard case. 

Opening Price: $200
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48. סידור מיניאטורי – זכרון ירושלים – כריכת עץ זית

סדר  פי  על  אשכנז,  כמנהג  השנה  מכל  תפלות  ירושלם,  זכרון  סדר 
הרוו“ה [ר‘ וולף היידנהיים], מאת מרדכי אדעלמאן. ”לת[ו]עלת עוברי 
דרכים“. ירושלים, תרמ“ה [1885]. דפוס רא“ם לונץ. הוצאה ראשונה 

של סידורי ”זכרון ירושלם“. 
הכיתוב  ועליה  זית,  עץ  בכריכת  כרוך  מנוקד.  לא  במיוחד.  קטן  סידור 

”ירושלם“. לוחות העץ נכרכו הפוך. 
288 עמ‘. 6 ס“מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

48. Miniature Prayer Book – Zichron 

Yerushalayim – Olive Wood Binding 

Seder Zichron Yerushalayim, prayers for entire year 

according to Ashkenaz custom, according to Rabbi 

Wolf Heidenheim, by Mordechai Adelman. Jerusalem, 

[1885]. Re’em Luntz Press. First publication of Zichron 

Yerushalayim prayer books. 

Especially small prayer book. Without vowels. Bound 

in olive wood binding with caption “Yerushalayim”. 

Wooden plates bound in opposite direction. 
288 pages. 6cm. Very good condition. 

Opening Price: $200

47. מחזורים – רדלהיים, תקפ“ז – סט נאה

רדלהיים,  אשכנזי.  ותרגום  ביאור  עם  אשכנז  נוסח  מחזורים,  סט 
תקפ“ז 1827. 

תשעה  המקוריות.  והקופסאות  הכריכות  עם  טוב,  במצב  שלם  סט 
של  שני  יום  השנה;  ראש  פסח;  של  ושמיני  שביעי  יום  [פסח;  כרכים 

ראש השנה; ערבית יום כיפור; יום הכיפורים; סוכות; שמיני עצרת]. 
משדרות  חלק  בעלים.  חתימות  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   20 כרכים.   9

הכרכים פגומות או חסרות. פגמים בקופסאות. 

פתיחה: $300

47. Machzorim – Roedelheim, 1827 – 

Handsome Set

Set of machzorim, nusach Ashkenaz with Ashkenazic 

explanation and translation. Nine volumes [Pesach; 

seventh and eighth day of Pesach; Rosh HaShana; 

second day of Rosh HaShana; Yom Kippur evening 

service; Yom Kippur; Succot; Shemini Atzeret].
9 volumes. 20cm. Good condition, stains. Owner’s 

signatures. Some bindings are damaged or lacking. Damage 

to boxes.

Opening Price: $300
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50. אוסף גדול של סידורים ומחזורים

 ◆ [תקנ“ג 1793].  אופנבך,  תהלים.  ספר  עם  ישרה,  דרך  תפלה  סדר   ◆
חלק  עברי-טייטש,  עם  ופולין,  אשכנז  כמנהג  ישראל,  תפלות  סדור 
תרגום  עם  שבת,  תפלות  סדר   ◆  .[1824] תקפ“ד  פיורדא,  ראשון. 
אשכנזי. וינה, [תקפ“ז] 1827. ◆ סדר תפלה עם דרך החיים לרבי יעקב 
הספרדים.  כמנהג  עובד,  בית  סדור   ◆  .1839 תקצ“ט  וינה,  מליסא. 
ליוורנו, [תר“ג 1843]. ◆ סדור תפלת ישראל. קניגסברג, [תרי“ט 1859]. 
השמים,  שער  סדור   ◆  .[1861] תרכ“א  ליפציג,  רחל.  בית  סדור   ◆
תפלה  סדר   ◆  .1882 [ [תרמ“ב  ווארשא,  הקדוש.  של“ה  בעל  מהגאון 
מכל השנה, עם פירוש הרי בשמים, תקוני שבת ועוד. וורשא, [תרמ“ד 
 ◆  .1893 תרנ“ג  לובלין,  יעקב.  תפלת  סדור   ◆ חסר).  (עותק   [1884
א-ב.  חלקים  חיים.  עץ  פירוש  עם  תימן,  קהלות  כמנהג  תכלאל,  סדור 
תרגום ”מלה  עם  השנה,  לכל  תפלה  סדור   ◆ ירושלים, [תרנ“ד 1894]. 
במלה“ לצרפתית. פריז, [תרנ“ח] 1898. ◆ סדור תפלת החודש, כמנהג 
עם  סדור  נפש,  הגיון  סדר   ◆ בערך].   1900 [תר“ס  ליוורנו,  הספרדים. 
תרגום בהולנדית. אמשטרדם, [תרס“א] 1901. ◆ סדור קרבן מנחה, על 
דרך  סדור   ◆ תרע“א 1911.  ווילנא,  עברי-טייטש.  עם  האר“י,  נוסח  פי 
עם  תודה,  קרבן  סדור   ◆ בערך].   1910 [תר“ע  בודפשט-וינה,  החיים. 
ותפלה,  תורה  סדור   ◆  .1911 תרע“א  ווילנא,  ופירושים.  עברי-טייטש 
עם תרגום לרוסית, שני חלקים. ווילנא, [תרע“ג] 1913. ◆ סדור תפלת 
פתחו  סדור   ◆  .[1914] תרע“ד  ירושלים,  עדן.  קהילת  כמנהג  החודש, 
שערים, כמנהג ספרד. פיעטרקוב, תר“פ [1920]. ◆ עתרת שלום ואמת, 

סדור לכל השנה מתורגם להונגרית. בודפשט, [ת“ש 1940 בערך]. 
22 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

49. סידור מיניאטורי, זכרון ירושלים, עם תרגום לאנגלית – 

כריכת עץ זית 
 Daily אנגלית.  העתקה  עם  השנה,  לכל  תפלות  ירושלם.  זכרון  סדר 
תר“ע  ירושלים,   .Prayers according to the German Custom

(1910). דפוס פרומקין. 
נוסח אשכנז. כל עמוד מוקף מסגרת. תרגום לאנגלית בשולי העמוד. 
כריכה אומנותית מעץ זית עם עבודת גילוף ”מקום מקדש - ירושלם“, 

עבודת ”אהליאב ירושלם“. 
[1], תפה דף. 8 ס“מ. מצב טוב. 

של  אחדות  מהדורות  פרומקין  בדפוס  לאור  יצאו  השנה  באותה 
סידורי מיניאטורה: נוסח אשכנז, נוסח ספרד, נוסח אשכנז עם תרגום 

לגרמנית, והסידור שלפנינו עם העתקה אנגלית. 

פתיחה: $200

50. Large Collection of Siddurim and 

Machzorim

For complete list, see Hebrew description. 
22 books. Varied size and condition. 

Opening Price: $300

49. Miniature Prayer Book, Zichron 

Yerushalayim, with English Translation – 

Olive Wood Binding 

Seder Zichron Yerushalayim. Prayers for the entire year 

with English translation. Daily Prayers according to the 

German Custom. Jerusalem, 1910. Frumkin Press. 

Ashkenaz Custom. Each page is framed. English 

translation on margins. Artistic olive wood binding 

with carving of “Place of the Temple – Jerusalem”, made 

by “Oholiav – Jerusalem”. 
[1], 485 leaves. 8cm. Good condition. 

Frumkin press published several editions of miniature 

prayer books that same year: Ashkenaz custom, Sephard 

custom, Ashkenaz custom with German translation as 

well as this prayer book with an English translation. 

Opening Price: $200
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51. ”תבואת הארץ“ - ספרי רבי יהוסף שוורץ - מהדורות 

ראשונות - הקדשות והגהות
עם  כרוך  יוסף).  דברי  מספר  ב‘  חלק  (והוא  הארץ  תבואות  ספר   ◆
הספרים: ”תוצאות הארץ“ ו“מעשה הארץ“. מחקר מדעי והלכתי על 

ארץ ישראל. ירושלים, תר“ה 1845. 
פרדס,  תבואה,  פרי  והרביעי),  השלישי  (חלקו  יוסף  דברי  ספר   ◆
נפש.  לכל  השוים  החכמה  בדברי  שונים  וענינים  ביאורים  תשובות, 
תר“ה.  בשנת  יצא  אשר  הארץ  תבואות  לספר  והוספות  תיקונים 

ירושלים, תרכ“א (1861). ציורים בדף 7. 
תשובות).  השני.  ראש   - והרביעי  השלישי  (חלקו  יוסף  דברי  ספר   ◆

ירושלים, תרכ“ב 1862. 
בגרמניה  נולד  שוורץ,  יהוסף  רבי  הגאון  והחוקר,  המקובל  הרב 
משמשים  ספריו  בתרכ“ה.  נפטר  בתקצ“ג,  לירושלים  עלה  בתקס“ה, 
התורני- בתחום  הן  הארץ,  בעניני  רבים  לדיונים  יסוד  אבן  היום  עד 

הלכתי והן בתחום המחקר המדעי-היסטורי של ארץ-ישראל. 
וכת“י  הגהות  א‘:  בכרך  אחד.  ממקור  שהגיעו  נראים  הכרכים  שלשת 
משנת  הקדשה  השלישי  בכרך  בסופו.  הכרוכים  הנוספים  בדפים 
מהמבורג,  בריינס  יצחק  הרב  של  בנו  מפריס,  בערנאיס  להרב  תרכ“ו 
אשר  אברהם  הח“ר  לאמ“א  בן  יוסף  שבצעירים  ”הצעיר  ע“י  חתומה 
זצ“ל“. רישום נוסף של הקדשה עצמית: ”מתנה מידידי הרה“ג אב“ד 

קארלסבורג שליט“א“. 
3 כרכים - [2] קנו, [3]; נב דף; [7], רמז, [1] דף; [4], קע, [1] דף. כ-15.5 ס“מ. 

נייר איכותי, מצב טוב-טוב מאד. כריכות חדשה ומהודרת. 
ש‘ הלוי: 31, 58, 62. 

פתיחה: $800

51. “Tevu’ot Ha’aretz” – Books by Rabbi 

Yosef Schwartz – First Editions – 

Inscriptions and Glosses 

◆ Sefer Tevu’ot Ha’aretz (section two of Sefer Divrei 

Yosef). Bound with books: “Totzaot Ha’aretz” and 

“Ma’aseh Ha’aretz”. Scientific and Halachic study of 

Eretz Yisrael. Jerusalem, 1845. 

◆ Sefer Divrei Yosef (section three and four), Pri 

Tevu’ah, Pardes, responsa, commentaries and various 

matters on wisdom suitable for everybody. Corrections 

and additions to book Tevu’ot Ha’aretz published in 

1845. Jerusalem, (1861). Illustrations on leaf 7. 

◆ Sefer Divrei Yosef (section three and four). Jerusalem, 

1862. 

The Kabbalist rabbi and researcher, the Ga’on Rabbi 

Yosef Schwartz, born in Germany in 1805, immigrated 

to Jerusalem in 1833 and passed away in 1865. Until 

today his books serve as fundamental basis for many 

discussions regarding matters pertaining to Eretz 

Yisrael both in the Torah-Halachic realm and in the 

scientific-historical research realm. 

It seems that all three volumes are from one source. 

Volume one: glosses and handwriting on additional 

leaves bound at end. Third volume contains inscription 

from 1866 to Rabbi Bernis from Paris, son of Rabbi 

Yitzchak Breines of Hamburg, signed by “…Yosef son of 

Rabbi Avraham Asher”. Additional notation of personal 

inscription: “Gift from friend Rabbi and Av Beit Din of 

Carlsburg”. 
Three volumes – [2], 156, [3]; 52 leaves; [7], 247, [1] leaves; 

[4], 170, [1] leaves. Approx. 15.5cm. Quality paper, good-

very good condition. New elegant bindings. 

S. HaLevi: 31, 58, 62. 

Opening Price: $800

דפוסי ירושלים וארץ ישראל
(ראה עוד בפרקים: דפים בודדים, הגר“א ותלמידיו, קבלה)

Books Printed in Jerusalem and Eretz Israel 
(See Also Chapters: Single Leaves, The Vilna Ga’on and his Disciples, Kabbalah)

51
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52. Sefer HaZohar, Jerusalem, 1844 – Two 

Volumes 

Zohar on the Torah, by divine Tanna Rabbi Shimon Bar 

Yochai. Section 1, Bereshit. Jerusalem, (1844). Section 3 

and 4, Vayikra, Bamidbar-Devarim. Jerusalem, (1846). 

Illustration of Western Wall and Jerusalem upon three 

title pages. 
Two volumes, approx. 22cm. Varying condition, Volume 

3 in good condition and Volume 1 has mildew damage. 

Original leather bindings. 

S. HaLevi, no. 22, 35. 

Opening Price: $200

52. ספר הזהר, ירושלים תר“ד - שני כרכים

זהר על התורה, מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי. חלק א‘, בראשית. 
ירושלים,  במדבר-דברים.  ויקרא,  וד‘,  ג‘  חלק  תר“ד (1844).  ירושלים, 

תר“ו (1846). איור הכותל המערבי וירושלים בשלשת השערים. 
פגעי  עם  א‘  וכרך  טוב  במצב  ג‘  כרך  משתנה,  מצב  ס“מ.  כ-22  כרכים,   2

פטריה. כריכות עור מקוריות. 
ש‘ הלוי, מס‘ 22, 35. 

פתיחה: $200

53. יצחק ירנן - ירושלים, תרט“ו - בקשות בלאדינו

אלטאראס.  יצחק  רפאל  רבי  ופזמונים,  בקשות  ירנן,  יצחק  ספר 
ירושלים, תרט“ו 1855. דפוס רבי ישראל בק. 

חברת ”ויעתר  עבור  ובלאדינו,  בעברית  ובקשות,  פזמונים  ילקוט 127 
ארם- כמנהג  שבת,  לילות  באשמורת  ה“בקשות“  לאמירת  יצחק“, 

צובה עיר הולדת המחבר. 
”יצחק  בעלים  חתימות  ונזקי-עש.  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.   14.5 דף.  סג 

כצול --- ס“ט“, ורישומים וחתימות נוספות. כריכה חדשה
סרוסי,  א‘  עיין:  ותפקידו  מקורותיו  הקובץ,  על   .54 מס‘  הלוי  ש‘ 

לראשיתה של שירת הבקשות בירושלים, פעמים, 56, תשנ“ג. 

פתיחה: $200

53. Yitzchak Yeranen – Jerusalem, 1855 – 

Supplications in Ladino

Sefer Yitzchak Yeranen, supplications and songs, Rabbi 

Raphael Yitzchak Alters. Jerusalem, 1855. Israel Bak 

Printing Press. 

Anthology of 127 songs and supplications in Hebrew 

and Ladino, for “VaYe’etar Yitzchak” association, for 

recital on evening of Shabbat as customary in Aleppo, 

native city of author. 
Sixty-three leaves. 14.5cm. Fair condition, stains and moth 

damage. Ownership signatures “Yitzchak Katzul –” as well 

as additional notations and signatures. New binding. 

S. HaLevi no.54. 

Opening Price: $200
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54. מאמר שברי לוחות לרמ“ע מפאנו– צפת, תרכ“ד

מאמר שברי לוחות, מאת רבי מנחם עזריה [הרמ“ע] מפאנו. עם: פסק 
דין ”ימין ה‘ רוממה“ מרמ“ע מפאנו, ודרוש מאת רבי שלמה אלקבץ. 

צפת, שנת הרמ“ע מפאנו זצלה“ה [תרכ“ד 1864]. מהדורה ראשונה. 
מאמר שברי לוחות הוא המאמר העשירי מחיבורו של הרמ“ע ”עשרה 
רק  נדפסו  ועוד)  שנ“ז  (ונציה  מאמרות“  ”עשרה  [בספר  מאמרות“ 
שונים].  בזמנים  בנפרד  נדפסו  אחרים  מאמרים  מאמרים.  שלושה 
המאמר שלפנינו נדפס כאן לראשונה מתוך ”כתב יד ישן נושן“ שהיה 

בידי רבי שמואל העליר אב“ד צפת ומו“ל הספר. 
העליר.  שמואל  רבי  מאת  הקדמה  רוממה“  ה‘  ”ימין  הדין  פסק  לפני 
מצאתי  וז“ל:  ויטאל]...  חיים  [ר‘  מהרח“ו  ”מכת“י  האחרון:  בעמוד 

מכת“י מורי [ר‘ יצחק לוריא] זלה“ה...“. 
חותמות הגאון רבי ”יואל קלופט, תל אביב, ארץ-ישראל“. 

[1], כא דף. 18.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, נקבי עש קלים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

54. Composition Shivrei Luchot by Rabbi 

Menachem Azarya of Pano – Safed, 1864

Composition Shivrei Luchot, by Rabbi Menachem 

Azarya (the Rama) of Pano. With: the ruling “Yemin 

Hashem Romema” by the Rama of Pano, and homiletic 

by Rabbi Shlomo Alkabetz. Safed, 1864. First edition. 

Composition Shivrei Luchot is the tenth composition of 

the Rama’s work “Asara Ma’amarot” [in the book “Asara 

Ma’amarot” (Venice 1597) only three compositions were 

printed. Other compositions were printed separately at 

various times]. This composition was first printed from 

“a very old manuscript” owned by Rabbi Shmuel Heller 

Rabbi of Safed who published the book.

Before the ruling “Yemin Hashem Romema” there is 

an introduction by Rabbi Shmuel Heller. On the last 

page: “From the manuscript of Rabbi Chaim Vital… 

and this is what it says: I found a manuscript by my 

Teacher [Rabbi Yitchak Luria]…”.

Stamps of Rabbi Yoel Kluft, Tel Aviv, Eretz Yisrael.
[1], 21 leaves. 18.5cm. Good condition, stains, slight moth 

holes. New binding.

Opening Price: $200

55. אוסף ספרי קבלה ומוסר מדפוסי ירושלים הראשונים 

- חתימות
תרכ“ד  האר“י,  שבחי   ◆ הלוי 36).  (ש‘  תר“ו 1846.  הברית,  משמרת   ◆
 ,(112 הלוי  (ש‘   .1865 תרכ“ה  אליהו,  כסא   ◆  .(103 הלוי  (ש‘   .1864
ספר   ◆ מזרחי.  בכת“י  ס“ט“  חיים...  ”אברהם  רבי  וחתימות  רישומים 
”משה  רבי  חתימת   .(123 הלוי  (ש‘   .1866 תרכ“ו  יונה.  לרבינו  היראה, 
וויטאל.  המצוות, לרבי חיים  שער   ◆ בולו].  ס“ט“ [אב“ד  פסח  שמעון 
צורי  האל  ”לע“ק  בעלים  חתימת   .(199 הלוי  (ש‘   1872-3 תרל“ב-ג‘ 
מגדולי  [תרל“ג-תרע“ט,  ס“ט“  מערבי  משה  אליאו  הצעיר  ומשגבי, 

חכמי המקובלים בארם צובה וירושלים] והגהות בכת“י. 
5 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

55. Collection of Books of Kabbalah and 

Ethics of Earliest Jerusalem Printings 

– Signatures 

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

Opening Price: $350

56. אוסף ספרים - דפוסי ירושלים

אב“ד  [אורנשטיין]  ליבוש  יהודה  רבי  אבוש,  לא  מהרי“ל  שו“ת   ◆
פאלטשען. תרל“ג 1873. דפוס ישראל בק. בעמ‘ האחרון איור ורשימה 
תפארת ישראל. (ש‘ הלוי 197). ◆ שפת אמת, רבי משה  על ביהכנ“ס 
חאגיז, תרמ“א 1881. (ש‘ הלוי 384). ◆ דרך תבונות, דעת לנבון. תר“מ 
הלוי 341).  תר“מ 1880. (ש‘  דבר,  חקור  מאמר   ◆ הלוי 338).  1880. (ש‘ 
אב“ן  מאמר   ◆  .(343 הלוי  (ש‘   .1880 תר“מ  התורה,  כבוד  מאמר   ◆
י“ם  אפיקי  מאמרי  מצוה,  נר   ◆  .(335 הלוי  (ש‘   .1880 תר“מ  שלמה. 
הלוי  (ש‘   .1886 תרמ“ו  אהרן,  אזן   ◆  .(374 הלוי  (ש‘   .1881 תרמ“א  ד‘. 
543). ◆ מודע לבינה. תרמ“ז 1887. (ש‘ הלוי 589). חותמות הרה“צ רבי 
יוסף שימשלביץ וחתימת הרה“צ רבי חיים יעקב קלפהולץ. ◆ אזהרות 

בלשון הקדש ובלשון פרסי. רבי סימן טוב מלמד. תרנ“ו 1896. 
10 ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנים. טוב עד טוב-בינוני. 

פתיחה: $300

54

55



מכירה מס‘ 27 | 35 

56. Collection of Books – Jerusalem 

Printings 

For complete list, see Hebrew description. 
Ten books and booklets, various sizes and conditions. Good 

to good-fair. 

Opening Price: $300

57. ספר תורת זבח – עם דפי כת“י

ירושלים,  חזן.  דוד  חיים  רבי  מאת  שחיטה,  בהלכות  זבח,  תורת  ספר 
תרמ“ד [1884]. (ש‘ הלוי 475). 

ורשימה  כרת“  תקון  ”סדר  מזרחית:  בכתיבה  דפים  נכרכו  הספר  עם 
בחתימת ”מרדכי [א]יפרגאן“. 

וקרעים.  בלאי  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.   24 כת“י.  עמ‘   [8]  + דף  פח   ,[2]
כריכה פגומה. 

פתיחה: $200

57. Torat Zevach – With Handwritten 

Leaves

Torat Zevach, laws of shechita, by Rabbi Chaim David 

Chazan. Jerusalem, 1884. 

Bound with the book are leaves in Oriental handwriting: 

“Seder Tikkun Karet” and a list signed by “Mordechai 

Yafergan”. 
[2], 88 leaves + [8] handwritten pages. 24cm. Good 

condition, stains, wear and tear. Damaged binding. 

Opening Price: $200

56
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59. פאת השולחן, צפת תקצ“ו

ישראל  מרבי  ישראל.  בארץ  התלויות  הלכות  השולחן,  פאת  ספר 
תקצ“ו  צפת,  בק.  ישראל  דפוס  מווילנא.  הגר“א  תלמיד  משקלוב, 

(1836). מהדורה ראשונה. 
[5], ב-קט, [1] דף. 29 ס“מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב טוב-בינוני, פגעי עש. 

כריכה בלויה. 
העותקים.  ברוב  ואינו  נדיר  והתיקון“  הטעות  ”לוח  האחרון  הדף 
האדמה  (רעידת  ”הרעש“  לפני  בצפת  שנדפסו  האחרונים  מהספרים 
שאיבדו  לאחר  לירושלים  והמדפיס  המחבר  עברו  אז  תקצ“ז.  בשנת 

ב“רעש“ את רוב משפחתם ורכושם). 

פתיחה: $500

60. אליהו רבה - פראג תקע“ב – דפי רשימות ְפֶרנּוֶמַרְנֶטן לא 

ידועים
פראג,  מווילנא.  אליהו  מרבינו  טהרות,  משניות  על  רבא,  אליהו  ספר 
[=מנויים  ”פרענומעראנטען“  דפי   6 הספר  בתחילת   .1812 תקע“ב 

מראש, ְפֶר-נּוֶמַרְנֶטן], שאינם נמצאים ברוב העותקים. 
[1], [6], מז דף. 21 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. 

”שמואל  רבי  המו“ל  ע“י  נוספו  כנראה  המנויים  רשימות  דפי  ששת 
שהדפיס  אופנהיים  שמעון  לרבי  הכרמל“  ”הר  ספר  מתוך  הקטן“, 
דפי   7 נמצאים  ובראשו  בפראג,  שנה  באותה  הקטן“  ”שמואל  רבי 
הר  הספר  עבור  שהם  בפירוש  מוזכר  האחרון  שבדף  פרנומרנטן, 
הכרמל, ולכן לא צירף אותו לכאן. ראה צילומים מצורפים. [בעותק ”הר 

59. Pe’at HaShulchan, Safed 1836 

Pe’at HaShulchan –laws of mitzvot performed only in 

Eretz Yisrael. By Rabbi Yisrael of Shklov, disciple of 

the Vilna Ga’on. Yisrael Beck Print. Safed, 1836. First 

edition.
[5], 2-109, [1] leaf. 29cm. Light-colored and high-quality 

paper, good-fair condition, moth damage. Worn binding.

The last leaf, a “List of mistakes and corrections”, is 

rare and does not appear in most copies. Among the 

last books printed in Safed before the earthquake (in 

1837. Subsequently, the author and printer moved 

to Jerusalem after losing most of their families and 

property in the earthquake).

Opening Price: $500

58. נביאים ראשונים ונביאים אחרונים (עם ביאור הגר“א) – 

וילנא והורודנא, תק“ף
ספרי ארבעה ועשרים, עם ביאור הגר“א והוספות רבות. חלקים א-ד 
[נביאים ראשונים ונביאים אחרונים]. הוראדנא-ווילנא, תק“ף [1820]. 
הגר“א  נכד  מסלונים,  משה  יעקב  רבי  הגאון  היה  לדפוס  המביא 

ותלמידו, שאף הוסיף הערות על הביאור. 
כרך  דף.  קפט-ר   ,[2] קפד,  מח;   ,[2] ושמואל:  שופטים  יהושע,   – א‘  כרך 
ב‘ – מלכים ודברי הימים: [2], רכד, [6] דף [השער השני נכרך הפוך]. כרך 
ג‘ – ישעיה וירמיה: [2], קנד [צ“ל: קנה]; קלד [1] דף. כרך ד‘ – יחזקאל ותרי 
עשר: [2], קכח; קלד דף, [ללא 2 דפי מפות שצורפו בדרך כלל בסוף הכרך]. 
ובלאי.  כתמים  טוב.  כללי  מצב  וכחלחל,  איכותי  נייר  ס“מ.  כרכים, 22.5   4
שער ראשון של חלקים ג‘ וד‘ קרוע וחסר. חתימות והגהות בכת“י מזרחי. 

כריכות עור מקוריות, בלויות. 

פתיחה: $500

58. Nevi’im Rishonim and Nevi’im Achronim 

(with the Vilna Gaon’s Commentary) – 

Vilna and Horodna, 1820 

Complete Bible, with the Vilna Gaon’s commentary 

and many additions. Volumes 1-4 [Nevi’im Rishonim, 

and Nevi’im Achronim]. Horodna-Vilna, [1820]. 

Printed by Rabbi Ya’akov Moshe of Slonim, the Vilna 

Gaon’s grandson and disciple, who added notes to the 

commentary. 
Volume 1 – Yehoshua, Shoftim and Shmuel: [2], 48; 184, [2], 

189-200 leaves. Volume 2 – Melachim and Divrei HaYamim: 

[2], 224, [6] leaves [second title page bound upside down]. 

Volume 3 – Yeshaya and Yirmiya: [2], 154 [instead of 155]; 

134 [1] leaves. Volume 4 – Yechezkel and Trei Asar: [2], 128; 

134 leaves, [without 2 leaves of maps which were usually 

attached to the end of the volume]. 

Four volumes, 22.5cm. High-quality bluish paper, overall 

good condition. Stains and wear. First title page of Volumes 

3 and 4 are torn and missing. Signatures and glosses in 

Oriental handwriting. Original leather bindings, worn

Opening Price: $500

הגר“א ותלמידיו
The Vilna Ga’on and his Disciples 
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60. Eliyahu Rabbah – Prague 1812 – 

Bibliographically Unknown Leaves 

Sefer Eliyahu Rabbah, on Mishnayot Taharot by Rabbi 

Eliyahu of Vilna. Prague, 1812. Beginning of book 

contains 6 leaves of subscribers which are not included 

in majority of copies. 
[1], [6], 47 leaves. 21cm. Good-fair condition, wear and 

stains. 

The six leaves containing subscriber lists were apparently 

added by publisher Rabbi “Shmuel HaKatan”, from 

book “Har HaCarmel” by Rabbi Shimon Oppenheim 

which Rabbi “Shmuel HaKatan” printed that year in 

Prague. It contains 7 subscriber leaves at beginning; on 

last leaf it specifically states that they are intended for 

the book Har HaCarmel, and therefore they were not 

attached to this book. See attached photocopies. [The 

“Har HaCarmel” copy which appears in the Hebrew-

Books collection contains the seven leaves, whereas the 

Otzar-HaChochma collection contains only the seventh 

leaf – see attached photocopy]. 

For additional information about publisher Rabbi 

“Shmuel HaKatan” [Klein] and hisiniquity in the 

printing of the books of the Vilna Ga’on, which included 

forgeries, ascription of prefaces and lists of subscribers 

which were not granted to him for the printing of the 

books, see Sefer “Otzar Sifrei HaGra” [treasury of books 

of Vilna Ga’on] of Yeshaya Winograd, [foreword pages 

12, and pages 13-14; 21; 31; 48]. See additional criticism 

alluded to in article “Sof Davar” by Rabbi Shlomo 

Brevda, at end of his book on commentary of Vilna 

Ga’on on Shir HaShirim, Brooklyn, 2006, pp. 427-428. 

Opening Price: $200

61. שלחן ערוך אבן העזר עם ביאור הגר“א - מהדורה ראשונה 

בשלימות
שמואל,  בית  מחוקק,  חלקת  עם  העזר.  אבן  ערוך,  שולחן  רברבי,  אפי 
באר הגולה ו“ביאור הגאון“ ”אדוננו מורנו ורבנו מהור“ר אליהו זצוק“ל 
מווילנא“, ווילנא והוראדנא, [תקע“ט 1819]. מהדורה ראשונה בשלמות. 
בהוראדנא,  חלקי  באופן  לראשונה  נדפס  העזר  לאבן  הגר“א  ביאור 
השותפים  הדפיסו  תקע“ט  בשנת  בלבד.  כ“ו  סימן  ועד  שער  ללא 
אליו  וצירפו  הספר,  השלמת  דפי   188 את  והורודנא  ווילנא  מדפיסי 
את הקונטרסים שנדפסו מכבר [הניכרים בעותק שלפנינו, בנייר שונה 

ואותיות שונות], בצירוף שער הסכמות והקדמות. 
לשערי המהדורה הזו ישנם מספר וואריאנטים השונים זה מזה. ראה 
באוצר ספרי הגר“א מס‘ 754, [צילומי השערים השונים מופיעים שם 

בעמ‘ 333]. 
ד עמ‘, ה-סא דף; קפח דף. 39 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים קלים. 

כריכת עור עתיקה, קרועה. 

פתיחה: $200

בעותק  ואילו  הדפים,  שבעת  נמצאים  היברו-בוקס  שבמאגר  הכרמל“ 
שבמאגר אוצר-החכמה נמצא רק הדף השביעי - ראה צילום מצורף]. 

ספרי  בהדפסת  ומעלליו  [קליין]  הקטן“  ”שמואל  רבי  המו“ל  אודות 
הגר“א, שכללו זיופים, ייחוס הקדמות ורשימות מנויים שלא ניתנו לו 
עבור הדפסת הספרים, ראה בספר ”אוצר ספרי הגר“א“ של ישעיהו 
בקורת  עוד  וראה  ובעמ‘ 13-14; 21; 31; 48].  יב,  עמ‘  וינוגרד, [במבוא 
ברעוודה,  שלמה  לרבי  דבר“  ”סוף  במאמר  ברמיזות-דברים  נוקבת 
עמ‘  תשס“ו,  ברוקלין  השירים,  לשיר  הגר“א  פירושי  ספרו  בסוף 

תכז-תכח. 

פתיחה: $200

61. Shulchan Aruch Even Ha’Ezer with 

Vilna G’aon Commentary – First Complete 

Edition 

Api Ravreve, Shulchan Aruch, Even Ha’Ezer. With 

Chelkat Mechokek, Beit Shmuel, Be’er HaGolah and 

“Bi’ur HaGa’on” “our esteemed mentor and teacher 

Rabbi Eliyahu of Vilna”, Vilnius and Horodna, [1819]. 

First complete edition. 

The Vilna Ga’on’s commentary on Even Ha’Ezer was first 

printed in partial form in Horodna, without a title page 

and only until chapter 26. In 1819 the partner printers of 

Vilnius and Horodna printed the 188 remaining leaves 

of the book and added to it the pamphlets which were 

already printed in the past [as apparent in this copy; 

upon different paper with different letters], including 

chapter of approbations and introductions. 

Chapters of this edition have several differing variants. See 

Treasury of Books of Vilna Ga’on no. 754, [photocopies 

of various chapters appear there on page 333]. 
Four pages, 5-61 leaves; 188 leaves. 39cm. Good-fair 

condition, wear and minor stains. Torn and antique leather 

binding. 

Opening Price: $200
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62. אדרת אליהו - עם מפת ”חלוקת ארץ ישראל לגבולות“ 

על פי הגר“א
נביאים  ועל  ראשונים  נביאים  על  הגר“א  ביאורי  אליהו,  אדרת  ספר 
מסלונים  משה  יעקב  רבי  מהגאון  ישראל  מסעות  ספר  עם  אחרונים. 
נכד הגר“א. ירושלים, תש“א (1941). ולוח חשבון השנים מימות יהושע 
ישראל  ארץ  ”חלוקת  של  צבעונית  מפה  עם  ראשון,  בית  חורבן  עד 

לגבולות“ על פי הגר“א. ירושלים, [ת“ש 1940]. איורים מודפסים. 
[1 לוח מפה], נב עמ‘; לח עמ‘; לד, כג, כד-כז עמ‘; 15 עמ‘. 22.5 ס“מ. מצב 

טוב, חתימות בעלים. כריכה מקורית. 

פתיחה: $200

63. אוסף ספרי הלכה ותולדות - הגר“א מווילנא

◆ מעשה רב, [מהדורה ראשונה: ווילנא, תקצ“ב 1832] חסר בתחילתו 
ראשונה.  מהדורה   .[1856 [תרט“ז  ווילנא,  אליהו,  עליות   ◆ דף.   4
אברהם  רבי  הגאון  של  בעלות  ורישומי  חתימות  ס).  בדף  חסר  (קרע 
חיים,  אורח  הגר“א,  פסקי   ◆ ומשפחתו.  מווילנא  שירווינט  הלל 
ווארשא,  אליהו,  סערת   ◆ ראשונה.  מהדורה   .1875 תרל“ה  ווילנא, 
 .1889 תר“ן  ווילנא,  אליהו,  סערת   ◆ ראשונה.  מהדורה   .1877 תרל“ח 
ווארשא,  כהן,  תקפו   .[1885] ווארשא,  שכר,  יש  הספרים:  עם  (כרוך 
תרמ“ד 1884). בדף הפורזץ מכתב ארוך בכת“י, מהגאון רבי דוד הכהן 
[מווילנא, בעל ”עיר דוד“], ירושלים תרנ“ב. ◆ נפלאות אליהו, (ילקוט 
אבנים), פיעטרקוב, תרע“א 1911. ◆ תולדת אדם, ג‘ חלקים. ווארשא, 

[תרפ“ח 1928]. מהדורה ראשונה של חלק שלישי. 
9 ספרים ב-7 כרכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

62. Aderet Eliyahu – With Map of “Division 

of Eretz Yisrael into Borders” According 

to Vilna Ga’on 

Sefer Aderet Eliyahu, commentaries of the Vilna Ga’on 

on Nevi’im Rishonim and Nevi’im Achronim. With 

sefer Masot Yisrael [journeys of Jewish nation] by 

the Ga’on Rabbi Ya’akov Moshe of Slonim grandson 

of the Vilna Ga’on. Jerusalem, (1941). Includes chart 

of calculation of years from days of Yehoshua until 

destruction of First Temple, with colorful map of 

“Division of Eretz Yisrael into Borders” according to 

Vilna Ga’on. Jerusalem, [1940]. Printed illustrations. 
[1 map plate], 52 pages; 38 pages; 34, 23, 24-27 pages; 15 

pages. 22.5cm. Good condition, ownership signatures. 

Original binding. 

Opening Price: $200

63. Collection of Books of Halacha and 

Biographies – Vilna Ga’on 

For complete list, see Hebrew description. 
Nine books in seven volumes. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

64. אוסף ספרי הגר“א מווילנא - מוסר וקבלה ופירושי תנ“ך

◆ משלי עם ביאור הגר“א, ווארשא, תקצ“ז 1837. (עותק בלוי ופגום). 
◆ משלי, עם ביאור הגר“א. ווילנא, תרפ“ה 1925. ◆ פירוש על יונה ועל 
במדבר  ספרי   ◆ בסופו).  דפים   6 (חסרים   1810 תק“ע  פראג,  רבב“ח. 
 ◆ ראשונה.  מהדורה  תרכ“ו 1866.  ווילנא,  הגר“א.  הגהות  עם  דברים, 
פירושי  עם  יצירה  ספר  ובסופו  הראשונים.  פירושי  עם  יצירה,  ספר 
הגר“א  פירושי  עם  אבות,  פרקי   ◆  .1884 תרמ“ד  ווארשא,  הגר“א. 
עם  תורה,  מעשה  ברייתא   ◆ כת“ר 1860.  ווארשא,  עמדין.  יעקב  ורבי 
מגילת   ◆  .1884 [תרמ“ה]  ווארשא,  מווילנא.  אליהו  רבינו  הוספות 
אסתר עם פירושי הגר“א ע“ד הפשט והרמז. ווארשא, [תרמ“ז] 1887. 
אדרת   ◆  .[1859 [תר“ך  הלברשטאטט,  התורה,  על  אליהו,  אדרת   ◆
אליהו, על נביאים וכתובים. עם ספר מסעות ישראל. ירושלים, תש“א. 
◆ מעלות התורה, לרבי אברהם אחי הגר“א. עם פירושי אור תורה ויקר 
אורייתא. ירושלים, תש“ב. הקדשה בכת“י המו“ל נין המחבר רבי צבי 

יוסף לוריא. 
11 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

64. Collection of Books of Vilna Ga’on – 

Ethics, Kabbalah and Commentaries on 

Bible 

Collection of books of the Vilna Ga’on – ethics, 

Kabbalah and commentaries on the Bible, between 

years 1810-1942. 

For complete list, see Hebrew description. 
Eleven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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ספרי גדולי ליטא וספרי ה“חפץ חיים“
Books by the Chafetz Chaim and by Lithuanian Torah Leaders

65. ספרי רבי ישראל מסלנט - מהדורות ראשונות

אוסף מספרי הגאון רבי ישראל ליפקין מסלנט (תקע“א-תרמ“ג -1810
1883), מגדולי גאוני ליטא ומייסד תנועת המוסר: 

◆ אמרי בינה, ווארשא, תרל“ח 1878. ◆ מאמר עץ פרי, ווילנא, [תרמ“א 
1881]. ◆ אבן ישראל, ווארשא, תרמ“ג 1883. [נדפס בשנת פטירתו]. ◆ 
תרס“ד  ירושלים,  המשולש,  חוט   ◆ תר“ס 1900.  ווילנא,  ישראל,  אור 

(1904). ◆ ר‘ ישראל סאלטנטער, (יידיש). ווארשא, 1911. 
6 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצבים טובים. 

פתיחה: $200

66. שו“ת אחיעזר – הקדשת המחבר רבי חיים עוזר גרודז‘ינסקי

עוזר  חיים  רבי  העזר.  אבן  חלק  ותשובות,  שאלות  אחיעזר,  ספר 
גראדזענסקי. 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: $600

65. Books by Rabbi Yisrael of Salant – First 

Editions 

Collection of books by the Ga’on Rabbi Yisrael Lipkin of 

Salant (1810-1883), among greatest giants of Lithuania 

and founder of the Mussar movement. 

For complete list, see Hebrew description. 
Six books, various sizes and conditions; majority in good 

condition. 

Opening Price: $200

66. 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 “memento of 

friendship” 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: $600
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68. ספר נדחי ישראל / תורה אור – מהדורות ראשונות

שתי מהדורות ראשונות מספרי רבינו ישראל מאיר הכהן בעל ”חפץ 
חיים“: ◆ ספר נדחי ישראל. ווארשא, [תרנ“ג] 1893. ◆ כרוך עם: ספר 

תורה אור. ווארשא, [תר“ס] 1900. 
בספר הראשון, תיקון מילה בכתב-יד בעפרון, ייתכן והוא כת“י קדשו 

של רבינו המחבר. 
קרעים  עש,  נקבי  כתמים,  בינוני,  מצב  ס“מ.   21.5 עמ‘.   32 עמ‘;   130  ,[1]

ודפים מנותקים. 

פתיחה: $500

67. חפץ חיים דפוס שני / שמירת הלשון דפוס ראשון - רישום 

בעלות מעניין
ספר חפץ חיים, על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות. ווילנא, תרל“ז 
(חלק  הלשון,  שמירת  ספר  עם:  כרוך  מתוקנת.  שניה  מהדורה   .1877
ראשון), ”והוא השלמת הספר חפץ חיים“, דברי חיזוק ומוסר לשמירת 

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

ובראשי תיבות. 
שייך  חיים  חפץ  הספר  ”זה  מעניין:  בעלות  רישום  השער  לפני  בדף 
שני  אדר  חודש  ראש  קידאן.  נ“י,  ליבענשטיין  ש“ז  מו“ה  אבי  לכבוד 
תרל“ח. יהודא ליב ליבענשטיין - קניתי מהמחבר ר‘ ישראל מאיר כהנא 

מעיר ראדין, אשר היה בפה בחורף תרל“ח במחיר שמונים קאפ‘“. 
עח דף; לח דף. 22 ס“מ. מצב בינוני, בלאי, פגעי עש. כריכה עתיקה פגומה 

ובלויה. 

פתיחה: $400

68. Sefer Nidchei Yisrael / Torah Ohr – 

First Editions 

Two first editions of books by Rabbi Yisrael Meir 

HaKohen author of Chafetz Chaim: ◆ Sefer Nidchei 

Yisrael. Warsaw, 1893. ◆ Bound with: Sefer Torah Ohr. 

Warsaw, 1900. 

First book contains pencilled word correction, possibly 

in holy handwriting of author. 
[1], 130 pages; 32 pages. 21.5cm. Fair condition, stains, 

moth holes, tears and detached leaves. 

Opening Price: $500

67. Chafetz Chaim Second Printing / 

Shmirat HaLashon First Printing – 

Interesting Ownership Notation 

Sefer Chafetz Chaim, on laws prohibiting slander and 

gossip. Vilnius 1877. Second revised edition. Bound 

with: Sefer Shmirat HaLashon (first section) “completion 

of Sefer Chafetz Chaim”, words of encouragement and 

ethics for guarding the tongue and Torah study. Vilnius, 

1876. First edition. 

First books of Rabbi Yisrael Meir HaCohen of Radun, 

published anonymously; name of author printed on 

margins of title pages in Russian initials. 

Leaf preceding title page contains interesting notation: 

“This Chafetz Chaim book belongs to my honorable 

father Rabbi S. Z. Liebenstein Kidan. Rosh Chodesh 

Adar II 1878. Yehuda Leib Liebenstein – Purchased from 

author Rabbi Yisrael Meir Kahana of Radun, who was 

here in winter of 1878 for the price of eighty Koppels”. 
78 leaves; 38 leaves. 22cm. Fair condition, wear, moth 

damage. Worn and damaged antique binding. 

Opening Price: $400
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69. החפץ חיים – שלוש חוברות

◆ ספר עץ חיים, קובץ מאמרים ומכתבים, עם מאמר ”מחזיקי התורה“, 
מאת רבי ישראל מאיר הכהן בעל ”חפץ חיים“. ווילנא, תרפ“ו [1926]. 
◆ מאמר ”צפית לישועה“, מאת ”החפץ חיים“, עם ”מאמר התוכחה“ 
דער   ◆ תרפ“ט [1929].  אביב,  תל  הכהן.  אהרן  רבי  חתנו  המו“ל,  מאת 
פון  מעשיות  און  משלים  תורה,  דברי  ביאגרפיע,  זצ“ל,  חיים“  ”חפץ 
מרכז  בהוצאת  בערך].   1947 [תש“ז  (גרמניה),  לנדסברג  לעבן.  זיין 

הקיבוצים של פועלי אגודת ישראל בגרמניה וקיבוץ ”חפץ חיים“. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

69. The Chafetz Chaim – Three Booklets 

◆ Sefer Etz Chaim, collection of articles and letters, 

including article “Machzikei HaTorah”, by Rabbi Yisrael 

Meir HaKohen author of “Chafetz Chaim”. Vilnius, 

[1926]. ◆ Article “Tzipita LiShu’ah”, by the “Chafetz 

Chaim”, with “Ma’amar HaTochecha” by the publisher, his 

son-in-law Rabbi Aharon HaKohen. Tel Aviv, [1929]. ◆ 

Der “Chafetz Chaim”, biography, Divrei Torah, allegories 

and tales from his life. Landsberg (Germany), [c. 1947]. 

Publication of Mercaz HaKibbutzim of Po’alei Agudat 

Yisrael in Germany and Kibbutz “Chafetz Chaim”. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

70. The Chafetz Chaim – Three Items 

– Marocco 

◆ Sefer Geder Olam, on head covering for women, 

by Rabbi Yisrael Meir HaKohen author of “Chafetz 

Chaim”. Fez, [1960]. ◆ Handwritten leaf, (incomplete) 

copy of public appeal in favor of Va’ad HaYeshivot in 

Lithuania by Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, in Oriental 

(Moroccan) writing. “Delight of the entire Jewish nation 

Rabbi Yisrael Meir HaKohen author of the Chafetz 

Chaim…” is mentioned. ◆ Excerpt from old newspaper 

in German, with picture of the “Chafetz Chaim”. 
Various sizes, good condition. 

Opening Price: $200

70. החפץ חיים – שלושה פריטים - מרוקו

◆ ספר גדר עולם, על כיסוי שער הראש לנשים, מאת רבי ישראל מאיר 
(לא  העתק  כת“י,  דף   ◆  .[1960] תש“ך  פאס,  חיים“.  ”חפץ  בעל  הכהן 
שלם) של ”קול קורא“ לטובת ”ועד הישיבות“ בליטא מאת רבי חיים 
מוזכר  הדברים  בתוך  (מרוקו?).  מזרחית  בכתיבה  גרודז‘נסקי,  עוזר 
”חמדת כל ישראל מרן ישראל מאיר הכהן זצ“ל בעל ה“חפץ חיים“...“. 

◆ גזיר מעיתון ישן בגרמנית, עם תמונת ה“חפץ חיים“. 
גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

71. מאמרים מודפסים מה“חפץ חיים“ – ברנוביץ, תרצ“ד

”מאמר על דבר החנוך“ ו“מאמר מה לך נרדם...“ – כרוז מודפס עם שני 
מאמרים מ“החפץ חיים“ (חתום בדפוס: ”ישראל מאיר הכהן מראדין 
בעל מחבר ספר חפץ חיים ומשנה ברורה“). ברנוביץ, [תרצ“ד 1934?]. 
נגד  מכוון  והוא  תרצ“ב  בשנת  לראשונה  התפרסם  הראשון  המאמר 
”בתי הספר החדשים ממינים שונים המלאים כפירה ומינות.. כמו בתי 
ספר של היודישסטין... שהגענו כבר לראות בעינינו הפירות שהוציאו 
בתי ספר כאלו בשנים האחרונות...“. במאמר השני שנתפרסם בשנת 
תרפ“ח כותב החפץ חיים: ”לפני כמה שבועות פרסמתי מאמר אודות 
הרעש הגדול שהיה בארצינו הק‘ [הקדושה, בחודש אב תרפ“ז] שבו 
שהיה  הרעש  כעת...  שמענו  והנה  לתשובה...  ישראל  לכלל  זירזתי 

ברוסיא... המבין יבין שמזרז אותנו הקב“ה לתשובה...“. 
הקונטרס שלפנינו, בו כונסו יחד שני המאמרים, נדפס על ידי הגאון 
רבי אלחנן וסרמן הי“ד, תלמידו הגדול של החפץ חיים וראש ישיבה 
בברנוביץ‘, ואף צורף למהדורה הראשונה של ספרו ”קובץ שיעורים“. 

[4] עמ‘. 34 ס“מ. מצב בינוני. כתמים כהים וקרעים. 

פתיחה: $200

71. Two Printed Articles by the “Chafetz 

Chaim” – Baranovichi, 1934

“Article on education” and article “Why are you 

sleeping…” – printed proclamation with two articles 

by the Chafetz Chaim (signed in print: “Yisrael Meir 

HaCohen from Radun author of the book Chafetz 

Chaim and Mishna Brura”). Baranovichi, [1934?]. 

The first article was first publicized in 1932 and is 

intended as opposition to “the new schools of various 

types filled with heresy… such as the Yiddishistin 

schools… and we have already seen the fruits of such 

schools in recent years…”. In the second article which 

was publicized in 1928, the Chafetz Chaim writes: “A 

few weeks ago, I publicized an article about the great 

earthquake which was in our Holy Land [Av 1927] 

when I urged all the people of Israel to repent… and 

now we hear… the “earthquake” which took place in 

Russia… he who understands shall take it to heart 

that G-d is urging us to repent…”. 

This pamphlet with the two articles was first printed by 

Rabbi Elchanan Wasserman, the disciple of the Chafetz 

Chaim and Head of the Baranovitz Yeshiva, and was 

attached to the first edition of his book “Kovetz Shiurim”. 
[4] pages. 34cm. Fair condition. Dark stains and tears. 

Opening Price: $200
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72. תורת כהנים, עם ביאור בעל ה“חפץ חיים“ - תקוני טעויות 

בכת“י קדשו של מרן ה“חפץ חיים“
חדש  פירוש  ועם  הגר“א  הגהות  עם  כהנים,  תורת  הנקרא  ספרא 
חלקים.  ב‘  מראדין.  הכהן  מאיר  ישראל  רבינו  מאת  וצח,  קצר  בלשון 

פיעטרקוב, תרע“א 1911. מהדורה ראשונה. 
חיים,  החפץ  תלמידי  שני  של  בכתב-ידם  והגהות  חתימות  חותמות 
יואל  רבי  והגאון  (תר“ן-תשל“ג)  בלוך“  זלמן  רבי ”שלמה  הצדיק  הרב 
קדשו  יד  בכתב  טעויות  תיקוני  של  הגהות  (תרס“ו-תשמ“ה).  קלופט 
לא/2,  ב‘:  חלק  לה/1,  למשל:  (ראה  חיים“  ה“חפץ  רבינו  המחבר  של 

לח/2, פה/1 ועוד). 
[1], 210; 188 עמ‘. כ-24 ס“מ. נייר יבש ושביר, מצב בינוני, בלאי בשוליים 

וקרעים, דפים מנותקים, כריכה מקורית, בלויה ומנותקת. 
מצורף מכתב מומחה, על זיהוי חלק מההגהות, ככתב הזהה לכתב יד 

קדשו של החפץ חיים במכתביו ובגליונותיו. 

פתיחה: $2000

72. Torat Kohanim with Commentary 

of Author of the Chafetz Chaim – 

Corrections in Holy Handwriting of 

Chafetz Chaim 

Torat Kohanim with glosses of the Vilna Ga’on 

including new concise and clear commentary, by Rabbi 

Yisrael Meir HaKohen of Radin. 2 sections. Petrikov, 

1911. First edition. 

Stamps, signatures and glosses in handwriting of two 

students of the Chafetz Chaim, the righteous Rabbi 

“Shlomo Zalman Bloch” (1890-1973) and the Ga’on 

Rabbi Yoel Kluft (1906-1985). Correction glosses in 

holy handwriting of author, the Chafetz Chaim (see, for 

example: 35/1, section 2: 31/2, 38/2, 85/1 and more).
[1], 210; 188 pages. Approx. 24cm. Dry fragile paper, fair 

condition, wear on margins and tears, detached leaves, 

original worn and detached binding. 

Letter by expert attached, identifying some glosses 

as written in handwriting identical to that of holy 

handwriting of Chafetz Chaim in his letters and writings. 

Opening Price: $200073. חפץ חיים עם הגהה בכת“י המחבר

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

מראדין, שיצא לאור בעילום שם המחבר]. 
בעמ‘ 46 תיקון טעות 4 מילים בכתב יד קדשו של רבינו המחבר. ובדף 
בדיבור  שעוברים  הלאוין  מס‘  לחשבון  בכת“י  מספרים  רישום  ט‘/1 

73. Chafetz Chaim with Author’s 

Handwritten Gloss

Chafetz Chaim, laws of Shmirat HaLashon “on the laws 

of prohibitions of slander and gossip, according to the 

halacha learned from the Talmud and poskim”. [Vilna, 

1873. First edition. First book by Rabbi Yisrael Meir 

HaCohen of Radun, published anonymously]. 

On Page 46 correction of 4 words in the author’s own 

handwriting. On Page 9/1 handwritten inscription of 

numbering the prohibitions transgressed by a person 

who slanders. 
(Title page and approbations are missing), [3], 8-81 leaves. 

21cm. Fair condition, moisture damage and wear. Simple 

binding. 

Opening Price: $500

לשון-הרע. 
רטיבות  פגעי  בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 21  ח-פא  והסכמות), [3],  שער  (חסר 

ובלאי. כריכה פשוטה. 

פתיחה: $500
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74. חזון איש שביעית - הגהות והוספות בכת“י

מהדורה   .[1937] תרצ“ז  ירושלים,  שביעית.  הלכות  איש,  חזון  ספר 
ע“י  ברובם  שנכתבו  והוספות,  תיקונים  של  בכת“י  הגהות  ראשונה. 
שחלקם  [יתכן  איש“.  ה“חזון  של  גיסו  גריינימאן  שמואל  רבי  המו“ל 
נדפסו  אלו  ותיקונים  הוספות  נה/2].  דף  ראה  המחבר,  של  ידו  בכתב 

ב“הוצאה שניה עם הוספות“ ירושלים, תשי“ב. 
[2], עח דף. 34 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, בלאי ופגעי עש. כריכה 

מקורית בלויה. 

פתיחה: $300

74. Chazon Ish Shvi’it – Handwritten 

Glosses and Additions 

Sefer Chazon Ish, laws of Shvi’it-Shmitta. Jerusalem, 

[1937]. First edition. Handwritten glosses containing 

revisions and additions, mostly by publisher Rabbi 

Shmuel Greineman brother-in-law of the “Chazon Ish”. 

[It is possible that some are in handwriting of author, see 

leaf 55/2]. These revisions and additions were printed in 

“second publication including additions” Jerusalem 1952. 
[2], 78 leaves. 34cm. Quality paper, good-fair condition, 

wear and moth damage. Original worn binding. 

Opening Price: $300

75. אוסף ספרי חזון איש – מהדורות ראשונות

בשאלת  (פולמוס  שעות  עשרה  שמונה  קונטרס  איש,  חזון  ספר   ◆
ווילנא,  כלים.  איש,  חזון   ◆  .1943 תש“ג  ירושלים,  התאריך“).  ”קו 
והוספות  פרה  נגעים   ◆  .1936 תרצ“ו  ווילנא,  אהלות.   ◆  .1936 תרצ“ו 
תרנ“ן  ירושלים,  טהרות-עוקצין,   ◆  .1938 תרח“ץ  ירושלים,  שביעית. 
1940. ◆ קדשים חלק שני, וקונטרס השיעורים. ירושלים, תש“ז 1947. 
[לא כרוך כסדר הדפים]. ◆ כלאים ערלה. ירושלים, ת“ש 1940. ◆ אבן 
כתובות  הלכות   ◆  .1940 תרנ“ן  ירושלים  וחליצה.  יבום  אישות  העזר, 

וליקוטים. ירושלים תש“א 1941. 
9 כרכים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

75. Collection of Books by the Chazon Ish 

– First Editions

◆ Sefer Chazon Ish, Kuntress Shmonah Esrei Sha’ot 

(polemic regarding the “date line”). Jerusalem, 1943.

◆ Chazon Ish, Keilim. Vilna, 1936. ◆ Ohalot. Vilna, 

1936. ◆ Nega’im Para V’Hosafot Shvi’it. Jerusalem, 

1938. ◆ Taharot-Uktzin, Jerusalem 1940. ◆ Kodshim 

Volume Two, and Kuntress HaShiurim. Jerusalem, 

1947. [Not bound in order of the leaves]. ◆ Kilayim 

Orlah. Jerusalem 1940. ◆ Even Ha’Ezer, Ishut Yibum 

V’Chalitza. Jerusalem 1940. ◆ Hilchot Ketubot 

V’Likutim. Jerusalem 1941. 
Nine volumes, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

76. Collection of Kehillot Ya’akov Books – 

First Editions with Glosses Handwritten 

by the Author

Collection of books by Rabbi Ya’akov Yisrael Kanievsky, 

“the Steipler”. From the early first editions printed 

in Jerusalem and Bnei Brak. Some of the books have 

corrections and additions in the author’s handwriting. 

◆ Kehillot Ya’akov, [first edition], Jerusalem, [1936].

◆ Volume Two, 1938. ◆ Bound with: Volume Three, 

[1941] missing 2 leaves at end. ◆ Volume Four, [1943]. 

◆ Volume Five, 1945. ◆ Volume Six, 1947. ◆ Bound 

with Volume Seven on Tractate Shabbat. [1951]. ◆ 

Kehillot Ya’akov, Yevamot, 1958. ◆ Nedarim and Shvi’it, 

Bnei Brak, 1959. ◆ Gittin and Likutim. Bnei Brak, 

1961. ◆ Ketubot. [1962]. ◆ Shiurin Shel Torah, Shiurei 

HaMitzvot, [1957]. 
Fourteen volumes, in twelve bindings. Various sizes and 

conditions. All bound with a Bristol cover or unbound. 

Opening Price: $300

הגהות  ראשונות,  מהדורות   – יעקב  קהלות  ספרי  אוסף   .76

בכת“י המחבר
אוסף מספרי הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קניבסקי ”הסטייפלער“. 
ממהדורות מוקדמות וראשונות שנדפסו בירושלים ובבני ברק. בחלק 

מהספרים, תיקונים והוספות בכתב-יד קדשו של המחבר. 

◆ קהלות יעקב, [חלק ראשון], ירושלים, [תרצ“ו]. ◆ חלק שני, תרח“ץ. 
רביעי,  חלק   ◆ בסופו.  דף   2 חסר  [תש“א]  שלישי,  חלק  עם:  כרוך   ◆
[תש“ג]. ◆ חלק חמישי, תש“ה. ◆ חלק שישי, תש“ז. ◆ כרוך עם חלק 
אשר  קונטרס  עם  תשיעי,  חלק   ◆ [תשי“א].  שבת.  מסכת  על  שביעי 
יבמות,  יעקב,  קהלות   ◆ תשט“ז.  עשירי.  חלק   ◆ [תשי“ד].  לשלמה. 
בני  וליקוטים.  גיטין   ◆ תשי“ט.  ברק,  בני  ושביעית,  נדרים   ◆ תשי“ח. 
שיעורי  תורה,  של  שיעורין   ◆ [תשכ“ב].  כתובות.   ◆ תשכ“א.  ברק, 

המצוות, [תשט“ז]. 
מעטפת  בכריכת  כולם  משתנים.  ומצב  גודל  כריכות.  ב-12  חלקים,   14

בריסטול או ללא כריכה. 

פתיחה: $300
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77. זהר חדש, סלאוויטא, תקנ“ג

זהר חדש, [סלאוויטא, תקנ“ג 1793]. 
ע“י  שהוקם  סלאווויטא  בדפוס  לאור  שיצאו  הראשונים  מהספרים 
ע“י  הדפוס  לבית  הובא  מקוריץ.  פנחס  רבי  של  בנו  שפירא  משה  רבי 
אחיו: ”הרבני המופלג בתורה וביראה ובחסידות“ רבי יחזקאל בן ”הרב 

הגדול חסידא קדישא המפורסם“ רבי פנחס שפירא מקוריץ. 
ובעותקים  דף,  קכא   ,[1] (במקור:  דף.  ב-קכג  והסכמות:  שער  חסר  עותק 
הנדירים: [1], קכג דף). 20.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגעי עש קלים ובלאי. 

כריכת חצי-עור ישנה. 
גדול  מזוהר  המילות  ”פירוש  של  הנדירים  הדפים  שני  את  כולל 
מפעל  תקליטור  (ראה  מהעותקים  בחלק  רק  שנוספו  חדש“,  ומזוהר 

הביבליוגרפיה רשומה 0131945). 

פתיחה: $200

78. זוהר, סלאויטא תקס“ט-תק“ע - סט שלם

שלם).  (סט  ויקרא-במדבר-דברים  שמות,  בראשית,  הזוהר,  ספר 
סג“ל.  בער  דוב  רבי  דפוס   .[1809-1810 [תקס“ט-תק“ע  סלאוויטא, 
יהודה  רבי  מוואלטישסק-טבריה,  ליב  אריה  רבי  מהרה“ק  הסכמות 
ל“מחזיק  רמז  יש  ההסכמות  בכל  ועוד.  מטורטשין  אווירבך  ליבוש 
הדפוס דק“ק סלאוויטא“ שכבר קיבל הסכמה מרבי יעקב שמשון לבל 
ישיגו גבולו [”מחזיק הדפוס“ הוא רבי משה שפירא אב“ד סלאוויטא, 
שמסיבות שונות הסתיר באותן שנים את שמו תחת שם שותפיו רבי 

דוב בער סג“ל ורבי דוב בער ב“ר פסח]. 
חתימות ורישומי בעלים [מצפת ומירושלים] מתקופות שונות: ”ניתן 
לי מכבוד חמי הנגיד מ‘ דוד ---, הק‘ דוד צבי---“, ”יהודא ליב קויפמאן 

כ“ץ“, ”יהושיע אדליר מקריביש“ ועוד. 
דף;   [3] רסט,  דף;   [8] רנג-רנו,  רנג,   ,[3] כרכים:  בשלשה  חלקים  ארבעה 
קטו דף; [1], קיז-רצט, [1] דף. כ-20 ס“מ. נייר איכותי כחול וירקרק. מצב 
חתימות בעלים  במספר דפים.  עש ובלאי  פגעי  טוב, כתמים ובלאי,  כללי 

מתקופות שונות. כריכות ישנות לא-מקוריות. 

פתיחה: $500

(ראה עוד בפרקים: חסידות, חסידות חב“ד, הגהות)

Books Printed in Slavita and Zhitomir 
(See Also Chapters: Hassidism, Glosses)

77. Zohar Chadash, Slavita, 1793 

Zohar Chadash, [Slavita, 1793]. 

Among first books published in Slavita printing press 

established by Rabbi Moshe Shapira son of Rabbi 

Pinchas of Korets. On title page: Printed by “exalted 

rabbi in Torah, righteousness and Chassidism“ Rabbi 

Yechezkel son of “great and famous holy rabbi” Rabbi 

Pinchas Shapira of Korets. 
Copy missing title page and approbations: 2-123 leaves. 

(Originally: [1], 121 leaves, rare copies: [1], 123 leaves). 

20.5cm. Good-fair condition, slight moth damage and wear. 

Old semi-leather binding. 

Includes both rare leaves of “commentary on words 

of Zohar Gadol and Zohar Chadash” which were only 

added to certain copies (see Bibliography Institute CD 

record 0131945). 

Opening Price: $200

78. Zohar, Slavita 1809-1810 – Complete set

Zohar, Bereshit, Shemot, Vayikra-Bamidbar-Devarim 

(complete set). Slavita, [1809-1810]. Printed by Rabbi 

Dov Ber Segal. Approbations by the Rahak Rabbi Aryeh 

Leib of Voltchisak–Tiberias, Rabbi Yehuda Leibush 

Auerbach of Torczyn etc. All approbations hint to the 

“Owner of the printing press in Slavita” who already 

received approbation from Rabbi Ya’akov Shimshon 

who has sole rights [“Owner of the printing press” is 

Rabbi Moshe Shapira Rabbi of Slavita, who for various 

reasons concealed himself at that time under the name 

of his partners, Rabbi Dov Ber Segal and Rabbi Dov Ber 

son of Rabbi Pesach]. 

Signatures and owners’ inscriptions [from Safed and 

Jerusalem] from various times: “Given to me by my 

honorable father-in-law, M. David ---, David Zvi ---”, 

“Yehuda Leib Kaufman Katz”, “Yehoshua Adler of 

Kryvičy” etc. 
Four parts in three volumes: [3], 253, 253-256, [8] leaves; 

269, [3] leaves; 115 leaves; [1], 117-299, [1] leaf. Approx. 

20cm. High-quality bluish-greenish paper. Overall good 

condition, stains and wear, moth damage and wear to 

several leaves. Owners’ signatures from various times. Old 

non-original bindings. 

Opening Price: $500

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר
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79. עבודת הקודש - סלאוויטא תקפ“ז

גבאי.  ן‘  מאיר  רבי  וקבלה.  ה‘  עבודת  עניני  הקודש,  עבודת  ספר 
סלאוויטא, תקפ“ז 1827. דפוס רבי משה שפירא. 

אבלי  אברהם  רבי  אוסטרה,  אב“ד  רפופורט  חיים  רבי  הסכמות: 
[נכד  סיגאנד“  ”עיר-חדש  אב“ד  זלמן  שלמה  ורבי  ווילנא  ראב“ד 
ה“מתנגדית“  ליטא  שגדולי  הדבר  מעניין   - מווילנא  הגר“א  של  אחיו 
”הרב  המו“ל  את  בהסכמותיהם  כל-כך  משבחים  ימים,  אותם  של 
דק“ק  אב“ד  שפירא  משה  מו“ה  קדושים  של  בנן  המפורסם  החסיד 

סלאוויטא“]. 
עב, כ דף. 34.5 ס“מ. נייר כחול, מצב טוב-בינוני, פגעי עש וכתמים. כריכה 

חדשה. 

פתיחה: $300

79. Avodat HaKodesh – Slavita 1827

Avodat HaKodesh, topics of G-d’s service and Kabbalah. 

Rabbi Meir Ibn Gabbai. Slavita, 1827. Printed by Rabbi 

Moshe Shapira. 

Approbations: Rabbi Chaim Rappaport Av Beit Din 

of Ostrog, Rabbi Avraham Avli Rosh Av Beit Din of 

Vilna and Rabbi Shlomo Zalman Av Beit Din of “New 

city Cigánd” [grandson of the Vilna Gaon’s brother – 

interestingly, in their approbations, the Lithuanian Torah 

leaders – “Mitnagdim” of those times, highly praise the 

publisher “The renowned Rabbi Chassid son of the Holy 

Rabbi Moshe Shapira Av Beit Din of Slavita”]. 
72, 20 leaves. 34.5cm. Blue paper, good-fair condition, moth 

damage and stains. New binding. 

Opening Price: $300

80. עין יעקב סלאוויטא - סט שלם

ברכות-נדה.  חלקים,  שלשה  הש“ס.  אגדות  אור),  (כתנות  יעקב  עין 
סלאוויטא, [תקע“א 1811]. דפוס רבי דוב בער במוהר“ר ישראל ורבי 

דוב בער במוהר“ר פסח. 
דומ“צ  אויערבך  ישראל  רבי  מוואלטשיסק,  ליב  אריה  רבי  הסכמות: 
את  ברמז  בהסכמתם  המזכירים  אוסטראה,  רבני  והסכמת  ראוונע 
הדפוס  מחזיק  כבוד  של  ”בדפוסו  הדפוס:  בית  של  האמיתיים  הבעלים 
שבאותה  שפירא,  משה  רבי  העיר  לרב  [הכוונה  סלאוויטא“.  בק“ק 
תקופה היה מנוע מסיבות שונות להזכיר את שמו בשערי הספרים, ולכן 
נכתב רק שם שותפיו רבי דוב בער ב“ר ישראל ורבי דוב בער ב“ר פסח]. 
3 כרכים: [8], רפה דף; קמד, קמז-קן, קכח, כב דף; קט, לו, מו, כד, קיג, [1] 
וחותמות  חתימות  וכתמים.  בלאי  טוב,  מצב  ירקרק,  נייר  ס“מ.   20.5 דף. 

בעלים. כריכות עור מפוארות. 

פתיחה: $600

80. Ein Ya’akov Slavita – Complete Set 

Ein Ya’akov (Kutnot Or), Aggadot on the Shas. Three 

sections. Berachot-Niddah. Slavita, [1811]. Printing 

press of Rabbi Dov Ber son of Rabbi Yisrael, and Rabbi 

Dov Ber son of Rabbi Pesach. 

Approbations by: Rabbi Aryeh of Voltshisk, Rabbi 

Yisrael Auerbach Dayan and rabbinical authority 

of Ravne as well as rabbis of Ostrog, who, in their 

approbation, allude to the true owners of the printing 

press: “In printing press of honorable owner of press 

of congregation of Slavita”. [i. e. rabbi of the city, Rabbi 

Moshe Shapira, who during that period, for certain 

reasons, was prohibited from mentioning his name 

upon title pages of books, and therefore only the names 

of his partners, Rabbi Dov Ber son of Rabbi Yisrael and 

Rabbi Dov Ber son of Rabbi Pesach, were noted]. 
Three volumes: [8], 285 leaves; 144, 147-150, 128, 22 leaves; 

109, 36, 46, 24, 113, [1] leaves. 20.5cm. Greenish paper, 

good condition, wear and stains. Ownership stamps and 

signatures. Elegant leather bindings. 

Opening Price: $600
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81. סדר עבודה ומורה דרך - סידור נוסח ספרד, זיטומיר, תרי“ג

סדר עבודה ומורה דרך, חלקים א-ב, סידור נוסח ספרד (חסידי), עם 
והתעוררות,  מוסר  דברי  הלכות,  הנהגות,  ”פשטיות“,  וכוונות  פירוש 
ערוך בידי ר‘ אהרן ב“ר יחיאל מיכל הלוי. זיטומיר, תרי“ג [1853]. דפוס 

האחים שפירא, 
עותק חסר עם השלמות: שער חלק א‘ נמצא בצילום. דפים ראשונים 
בעשרה  הושלמו  דזמרה  מפסוקי  וחלק  השחר  ברכות  (סדר  חסרים 
נמצא  ב‘  בחלק  לשבת).  תפילות  עם  זיטומיר  חומש  מתוך  דפים 
השער אך חסר הסוף: ([1], א-י), נג-ר דף; צו, קיא-קטז, קג-[קיד] דף, 
וההמשך חסר. (בטופס המובא בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה נמצא 

דף נוסף בסוף (קטו) וגם שם ההמשך חסר). 
כ-17.5 ס“מ. מצב בינוני. פגעי עש ובלאי קשים, עם חסרון טקסט, הושלמו 

בשיקומי מילוי נייר. כריכת עור מפוארת. 

פתיחה: $2800

81. Seder HaAvodah V’Moreh Derech – 

Siddur Sefard version, Zhitomir, 1853

Seder HaAvodah V’Moreh Derech, Volumes 1-2, Siddur 

Sefard version (Chassidic), with commentary and 

intentions according to the simple meaning, ways of 

conduct, laws, words of ethics and inspiration, compiled 

by R’ Aharon son of Yechiel Michel HaLevi. Zhitomir, 

1853. Printed by the Shapira brothers. 

Missing copy with substitutes: the title page of Volume 

1 is a photocopy. The first leaves are missing (the 

morning blessings and some of the p’sukei d’zimra were 

substituted with ten leaves from the Zhitomir chumash 

with Shabbat prayers). Volume 2 has a title page but the 

end is missing: ([1], 1-10), 53-200 leaves; 96, 111-116, 103-

[114] leaves, the rest is missing. (In the form brought in 

the Bibliography Institute CD, another leaf exists at the 

end (115) and there too the rest is missing). 
Approx. 17.5cm. Fair condition. Heavy moth and wear 

damage, with missing text, completed with paper filling 

restorations. Elaborate leather binding. 

Opening Price: $2800
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82. Siddur “Ohr L’Yesharim” Sefard version, 

Zhitomir 1867

Siddur “Ohr L’Yesharim” Sefard version, with 

Chassidic-Kabbalistic commentary “Keter Nehora” and 

with “Derech HaChaim”. Zhitomir, 1867. Printed by 

Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. 
[1], 3-352 leaves. 20cm. Good-fair condition, many 

stains, wear and moth holes. Old binding. Edition not 

bibliographically listed, from the end of the period of 

transfering the printing press from the Shapira brothers, 

grandsons of the Rabbi of Slavita, to Rabbi Avraham Shalom 

Shadavo, in 1866-1867. Possibly another title page is missing 

at the beginning of the siddur.

Opening Price: $8000

82. סידור ”אור לישרים“ נוסח ספרד, זיטומיר תרכ“ז

”כתר  החסידי-קבלי  הפירוש  עם  ספרד,  נוסח  לישרים“  ”אור  סידור 
חנינא  רבי  דפוס   .[1867] תרכ“ז  זיטומיר,  החיים“.  ”דרך  ועם  נהורא“ 

ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 
עש.  ונקבי  בלאי  רבים,  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   20 דף.  ג-שנב   ,[1]

כריכה ישנה
בית  של  המעבר  תקופת  משלהי  ביבליוגרפית,  רשומה  לא  מהדורה 
אברהם  רבי  אל  מסלאוויטא,  הרב  נכדי  שפירא  האחים  מידי  הדפוס 
בתחילת  נוסף  שער  וחסר  יתכן   .1866-1867 בשנת  שאדאוו,  שלום 

הסידור. 

פתיחה: $8000
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83. סליחות, זיטומיר תרכ“ג

יום  לערב  סליחות  כולל  גדול.  ופולין  קטן  פולין  כמנהג  סליחות,  סדר 
ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס  תרכ“ג 1863.  זיטומיר,  כיפור.  וליום  כיפור 

יהושע העשיל שפירא. 
168 עמ‘. 21 ס“מ. מצב בינוני, כתמים ופגעים. נטפי חלב. לא כרוך. 

נדיר. אינו רשום בתקליטורי מפעל הביבליוגרפיה ובוינוגרד-רוזנפלד. 

פתיחה: $850

84. תיקון ליל שבועות – זיטומיר, תר“ח

תיקון ליל שבועות, עם סדר ליל הושענא רבה. זיטומיר, תר“ח 1848. 
דפוס רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי 

הרב מסלאוויטא. 
שני שערים, חלק מהשער הראשון נדפס בדיו אדומה. 

נאה  מקורית  כריכת-עור  רבים.  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.  עמ‘. 22   334 ,[1]
[פגומה]. 

פתיחה: $700

83. Selichot, Zhitomir 1863

Selichot, according to the custom of Lesser Poland and 

Greater Poland. Including selichot for Erev Yom Kippur 

and Yom Kippur. Zhitomir, 1863. Printed by Rabbi 

Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. 
168 pages. 21cm. Fair condition, stains and damages, wax 

drippings. Unbound. 

Rare. Not listed in the Bibliography Institute CD and in 

Winograd-Rosenfeld. 

Opening Price: $850

84. Tikun Leil Shavuot – Zhitomir, 1848 

Tikun Leil Shavuot, with Seder Hoshana Rabbah. 

Zhitomir, 1848. Printing press of Rabbi Chanina Lipa, 

Rabbi Aryeh Leib and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira, 

grandsons of Rabbi of Slavita. 

Two title pages; part of first title page printed in red ink. 
[1], 334 pages. 22cm. Good condition, many stains. Fine 

[damaged] original leather binding. 

Opening Price: $700

85. תהילים עם מעמדות - זיטומיר, תרכ“ה

סדר תהלים עם מעמדות, עם הוראות ביידיש ותרגום עברי-טייטש. 
העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .(1865) תרכ“ה  זיטומיר, 

שפירא. 
גשמים“.  לעצירת  ו“תפלה  תהלים  לאמירת  רצון“  ”יהי  תחינות  עם 

”סימני מזמורים של כל ימות השנה“ ודינים. 
קיב דף. 24.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגעי עש ובלאי משוקמים. כריכת עור 

חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $1600
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85. Psalms with Ma’amadot – Zhitomir, 1865

Psalms with ma’amadot, with instructions in Yiddish and 

Hebrew-teitch translation. Zhitomir, 1865. Printed by 

Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. 

With supplications “Yehi ratzon” before reciting 

psalms and a prayer for rain. Psalms marked for saying 

throughout the year and laws. 
112 pages. 24.5cm. Good-fair condition, restored moth 

damage and wear. New leather binding, elaborate. 

Opening Price: $1600

86. תהילים, עם עברי-טייטש ומצודות, דפוס זיטומיר

עברי-טייטש,  עם  ומשלי,  תהילים  ספר  ה‘,  חלק  המגיד  קודש,  כתבי 
רש“י ומצודות. [זיטומיר, תר“ט בערך 1849. דפוס האחים שפירא]. 

נמצא  תהילים  ספר  משלי.  ספר  בסוף  דפים  וחסר  שער,  חסר  עותק 
בשלמות. [1], רלה דף. 24 ס“מ. מצב בינוני, כתמי רטיבות. פגעי בלאי ועש 

עם חסרונות טקסט. לא כרוך. 
מצורף: שער לחומש זיטומיר, תר“ז 1847.

פתיחה: $600

86. Tehillim with Hebrew-Teitch and 

Metzudot, Zhitomir Press 

Holy manuscripts, HaMaggid Section 5, Sefer Tehillim 

and Mishlei, with Hebrew-Teitch [German in Hebrew 

letters], Rashi and Metzudot. [Zhitomir, c. 1849. Shapira 

Brothers Printing Press]. 
Copy missing title page and leaves at end of Sefer Mishlei. 

Sefer Tehillim complete. [1], 235 leaves. 24cm. Fair condition, 

mildew stains. Wear and moth damage with missing text. 

Unbound. 

Attached: Title page of Zhitomir Chumash, 1847. 

Opening Price: $600

87. תיקוני הזוהר, זיטומיר תרכ“ה - הסכמת וברכת רבי אהרן 

מטשרנוביל
תקוני הזהר, זיטומיר, תרכ“ה 1865. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע 

העשיל שפירא. 
של  (מחותנו  מטשרנוביל  אהרן  רבי  האדמו“ר  הסכמת  הספר  בראש 
זו  הוצאה  ובשבח  המדפיסים  בשבח  המדבר  העשיל),  יהושע  רבי 
הנעשית בהידור ובהגהת טעויות ”כפי אשר זכו מאבותיהם הקדושים 
ומעשה אבותיהם בידיהם“. ההסכמה מסתיימת בברכת ”אורך ימים 
חיי  בבני  ורוחניות]  [בגשמיות  בגו“ר  להם  ה‘  וייטיב  טובים,  ושנים 

ומזוני רויחא, אכי“ר“. 
[2], קפב דף. כ-22 ס“מ. נייר איכותי, מצב בינוני, פגעי עש (על הטקסט). 

כריכה ישנה. 

פתיחה: $400

87. Tikunei HaZohar, Zhitomir 1865 – 

Approbation and Blessing by Rabbi Aharon 

of Chernobyl

Tikunei HaZohar, Zhitomir, 1865. Printing press 

of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel 

Shapira. 

Beginning of book contains approbation to book by 

Rebbe Rabbi Aharon of Chernobyl (mechutan of Rabbi 

Yehoshua Heshel), praising the printers and this elegant 

proofread publication. Approbation concludes with 

blessing of “long and good years, may G-d bless them 

with material and spiritual abundance, offspring, life 

and livelihood”. 
[2], 182 leaves. Approx. 22cm. Quality paper, fair condition, 

moth damage (on text). Old binding. 

Opening Price: $400 86
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89. מחזורים לימים נוראים - דפוסי זיטומיר

פולין  וליטא  רייסין  כמנהג  הכיפורים,  ויום  השנה  לראש  ◆ מחזור 

פיהם ומעהרין (נוסח אשכנז). זיטומיר, תרכ“ב 1862. דפוס רבי חנינא 
ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 

קסד דף. 27 ס“מ. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים. חתימת בעלים. כריכת 
עור מפוארת. 

פולין  וליטא  רייסין  כמנהג  הכיפורים,  ויום  השנה  לראש  ◆ מחזור 

ספרד.  כנוסח  עשרה  ושמונה  התפילה  סדר  עם  ומעהרין,  פיהם 
זיטומיר, תרכ“ח 1868. דפוס רבי אברהם שלום שאדאוו. 

קנד דף. 28.5 ס“מ. מצב טוב, מעט בלאי וכתמים. כריכת עור מפוארת. 

פתיחה: $600

90. קינות לתשעה באב, זיטומיר, תרכ“ה

קינות לתשעה באב, כמנהג פולין ליטא ורייסין. זיטומיר, תרכ“ה 1864. 
דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 

84 עמ‘. 19.5 ס“מ. מצב בינוני, כתמי שימוש ופגעי בלאי. 

פתיחה: $300

89. Machzorim for High Holy Days – 

Zhitomir Printings 

◆ Machzor for Rosh HaShanah and Yom Kippur, as 

customary in Raisen, Lithuania, Poland, Bohemia and 

Moravia (Ashkenaz version). Zhitomir, 1862. Printing 

press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua 

Heshel Shapira. 
164 leaves. 27cm. Good-fair condition. Wear and stains. 

Ownership signatures. Elegant leather binding. 

◆ Machzor for Rosh HaShanah and Yom Kippur, as 

customary in Raisen, Lithuania, Poland, Bohemia and 

Moravia, including order of prayer and Amidah prayer 

in Sephardic version. Zhitomir, 1868. Printing press of 

Rabbi Avraham Shalom Shadov. 
154 leaves. 28.5cm. Good condition, slight wear and stains. 

Elegant leather binding. 

Opening Price: $600

88. מחזור לראש השנה ויום כפור – זיטומיר, תרכ“ו

מחזור לראש השנה ויום הכפורים (חלק ראשון) כמנהג רייסין וליטא 
רבי  דפוס  תרכ“ו 1866.  זיטומיר,  אשכנז].  ומהערין [נוסח  פיהם  פולין 

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא - נכדי הרב מסלאוויטא. 
קרעים  כתמים,  משוקם.  השער  דף  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   28 דף.  קנד 

בודדים. כריכה בלויה. 

פתיחה: $400

88. Machzor for Rosh Hashana and Yom 

Kippur – Zhitomir, 1866

Machzor for Rosh Hashana and Yom Kippur (Part 1) 

according to the custom of Russia, Lithuania, Poland, 

Bohemia and Moravia [Nusach Ashkenaz]. Zhitomir, 

1866. Printed by Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua 

Heshel Shapira, grandsons of the Rabbi of Slavita.
154 leaves. 28cm. Good-fair condition. Restored title page. 

Stains, few tears. Worn binding.

Opening Price: $400
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90. Lamentations for Tisha B’Av, Zhitomir, 

1864 

Lamentations for Tisha B’Av, as customary in Poland, 

Lithuania and Raszyn. Zhitomir, 1864. Printing press of 

Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. 
Eighty-four pages. 19.5cm. Fair condition, usage stains and 

wear. 

Opening Price: $300

91. תחנות ביידיש – זיטומיר

יוקיל  רבי  בת  לאה“  רחל  רבקה  ”שרה  הרבנית  שחיברה  תחנות  שתי 
סג“ל הורוויץ אב“ד גלוגא, אשת רבי שבתי אב“ד קראסני. 

החודש], ”שרה  לברכת  בענטשין [=תחינה  חודש  ראש  פון  1. תחנה 
רבקה רחל לאה“. [1845 תר“ה]. 

12 עמ‘. 15.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 
נדיר. לפי תקליטור וינוגרד ורוזנפלד רשומה 45415 נדפסה מהדורה זו 

בזיטומיר [דפוס שפירא]. וינוגרד, זיטומיר 13. 
התחינה  [=זו  גיוועזין  מתקן  האט  תחנה  ”דיא  אני,  מודה  2. תחינה 

חוברה ע“י] האשה הרבנית מרת שרה...“. [1853 תרי“ג]. 
 9 עמ‘. 14.5 ס“מ. נייר ירקרק, מצב בינוני, כתמים ופגיעות. 

ייתכן שגם מהדורה זו נדפסה בזיטומיר. 

פתיחה: $350

91. Supplications in Yiddish – Zhitomir

Two supplications written by Rebbetzin “Sarah Rivka 

Rachel Leah” bat Rabbi Yukel Segal Horowitz Av Beit 

Din of Glogów, wife of Rabbi Shabtai Av Beit Din of 

Krasnoye. 

1. Techina Fun Rosh Chodesh Bentchen [=Supplication 

for Blessing of the New Month], “Sarah Rivka Rachel 

Leah”. [1845].
Twelve pages. 15.5cm. Good condition, stains.

Rare. According to the Winograd and Rosenfeld CD 

Listing 45415 this edition was printed in Zhitomir 

[Shapira printing press]. Winograd, Zhitomir 13.

2. Techina Modeh Ani, “Di Techina Hot Metakein 

Givezin [=This supplication has been written by] the 

rebbetzin Sarah…”. [1853].
Nine pages. 14.5cm. Greenish paper, fair condition, stains 

and damages.

Possibly this edition was also printed in Zhitomir. 

Opening Price: $350

92. Tur Yoreh De’ah and Choshen Mishpat – 

Zhitomir, 1857 – Copy of the First Rebbe of 

Sadigura 

Tur Yoreh De’ah, [section 1]. Zhitomir, 1857. Bound 

with: Tur Choshen Mishpat, [section 1]. Zhitomir, 1858. 

Handwritten notation on Choshen Mishpat: “These 

Turim belong to holy Rebbe of Sadigura Rabbi 

Avraham Ya’akov”. Notation on title page of this 

section: “Belongs to Kloiz (synagogue) of holy Rebbe 

Rabbi Avraham Ya’akov of Sadigura in holy city of 

Safed” and additional similar notations. Ink-stamp of 

this Kloiz and of Kloiz of Boyan Chassidim in Jerusalem. 

This copy was possibly sent by Rebbe Rabbi Avraham 

Ya’akov Friedman [son of Rebbe Rabbi Yisrael of 

Ruzhin and first Rebbe of Sadigura] to “Kloiz” of his 

Chassidim in city of Safed. 
Section Yoreh De’ah: 288 pages [instead of: 292 pages]. 

Section Choshen Mishpat: 428 pages. 32cm. Condition of 

leaves varies; fair-good. Stains, tears [missing sections on 

several leaves], moth marks. Worn binding. 

Opening Price: $300

92. טור יורה דעה וחושן משפט – זיטומיר, תרי“ז – עותק 

האדמו“ר הראשון מסדיגורא
חושן  טור  עם:  כרוך   .1857 תרי“ז  זיטומיר,  א].  [חלק  דעה,  יורה  טור 

משפט, [חלק א]. זיטומיר, תרי“ט 1858. 
הקדוש  אדמו“ר  של  הטורים  ”זה  משפט:  חושן  בחלק  בכת“י  רישום 
שליט“א“.  יעקב  אברהם  ורבינו  מורינו  רשכבה“ג  [מסדיגורא]  מס“ג 
אדמו“ר הקדוש רשכבה“ג  זה, נרשם: ”שייך להקלויז של  בשער חלק 
מורינו ורבינו ר‘ אברהם יעקב שליט“א מס“ג בעיה“ק צפת“, ורישומים 
דומים נוספים. חותמת של קלויז זה ושל קלויז חסידי בויאן בירושלים. 
פרידמן  יעקב  אברהם  רבי  האדמו“ר  ידי  על  נשלח  זה  ועותק  ייתכן 
[האדמו“ר הראשון מסדיגורא, בנו של האדמו“ר רבי ישראל מרוז‘ין] 

אל ה“קלויז“ של חסידיו בעיר צפת. 
חלק יורה דעה: 288 עמ‘ [במקום: 292 עמ‘]. חלק חושן משפט: 428 עמ‘. 32 
ס“מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני-טוב. כתמים, קרעים [במספר דפים 

עם חסרון], סימני עש. כריכה בלויה. 

פתיחה: $300
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93. אשלי רברבי - סלאוויטא, תקצ“ג – עשרות הגהות

כרכים.  בשני  חלקים  שני  דעה.  יורה  ערוך  שולחן  רברבי,  אשלי  ספר 
סלאוויטא, [תקצ“ג-תקצ“ד] -1833[1834]. דפוס רבי שמואל אברהם 

בן רבי משה שפירא. 
ארוכות  הגהות  עשרות  ראשון  בחלק  כחלחל.  נייר  על  נאים  טפסים 

משנות הת“ר [רובן קצוצות מעט]. 
עם  דף  ו  וכן  ההסכמות,  ודף  השער  דף  (חסרים  דף  רמד  ראשון: [2],  כרך 
מספר  הדפים,  ברוב  טוב  מצב  ס“מ.  דף. 34  רכב  שני:  כרך  בסוף).  הוספות 
דפים במצב בינוני. כתמים, סימני עש וקרעים בודדים. כריכות עור פגומות. 

פתיחה: $300

93. Eshle Ravreve – Slavita, 1833 – Tens of 

Glosses 

Sefer Eshle Ravreve, Shulchan Aruch Yoreh De’ah. Two 

sections in two volumes. Slavita, [1833-1834]. Printing 

press of Rabbi Shmuel Avraham son of Rabbi Moshe 

Shapira. 

Fine copies upon bluish paper. First section contains 

dozens of lengthy glosses from 19th century [majority 

slightly cut off]. 
First volume: [2], 244 leaves (missing title page and leaf 

of approbations, as well as leaf 6 with additions at end). 

Second volume: 222 leaves. 34cm. Majority of leaves in good 

condition, several leaves in fair condition. Stains, moth 

marks and few tears. Damaged leather bindings. 

Opening Price: $300

94. שו“ע חושן משפט, סלאוויטא, תקע“ו - חתימות רבנים

ספר תורת כהנים, שו“ע חושן משפט עם סמ“ע ש“ך וט“ז. ב‘ חלקים. 
רבות  הסכמות  שפירא.  משה  רבי  דפוס   .[1816 [תקע“ו  סלאוויטא, 
ובראשם הסכמת האדמו“ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ורבי 

ישראל בן רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 
חתימות בעלים: ”מאיר צבי“ ”מאיר הירש בק“ק חאדזש“; רבי ”נפתלי 
חתימות  פוזנא].  ע“י  ווילען  מרבני  רעק“א,  [תלמיד  בלייכרוט“  הירש 
דירתו  קבע  כעת   - גאלין  אבד“ק  נ“י  בהמא“ל  זלמן  ”שלמה  רבי  של 

באה“ק בעיה“ק ירושלים תובב“א“, וחתימות נוספות. 
של  בנו  תרל“ד),  (נפטר  גאלין  אב“ד  לעווי  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
בירושלים  ודיין  גאלין  אב“ד  לעווי  לעמיל  אשר  רבי  המקובל  הגאון 
רבי  היה  חותנו  תרי“א).  נפטר  משאדיק,  נחום  רבי  של  הבכור  (אחיו 
אברהם אב“ד יאנוב. בשנת תר“ג עזב רבי אשר לעמיל את העיר גאלין 
בדרכו לארץ ישראל, ועל כסא הרבנות בגאלין נתמנה בנו הבכור רבי 
האדמו“ר  וחסידי  מתלמידי  היה  מקומו.  את  למלאות  זלמן  שלמה 

הרי“מ מגור. מסופר כי שאל את אביו רבי אשר לעמיל, אם להתחבר 
לחסידים והשיב לו אביו שהוא מסכים רק בתנאי אחד - שיהיה זהיר 
שלא לאחר את זמן התפלה. (”מאיר עיני הגולה“, מלואים והוספות, 
אות ב בהערה). חידושי תורתו נדפסו בספר ”בית לאבות“ (חידושים 

סי‘ ו). תשובה אליו בשו“ת נפש חיה (או“ח סי‘ לט). 
ואיכותי,  כחלחל  נייר  ס“מ.  דף. 34.5  י  רסו;  דף;  רעב, [2]  כרכים: [4],  שני 

מצב טוב, כתמים ובלאי, סימני עש קלים. כריכות עור עתיקות, בלויות. 

פתיחה: $300
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94. Shulchan Aruch Choshen Mishpat, 

Slavita, 1816 – Signatures of Rabbis 

Sefer Torat Kohanim, Shulchan Aruch Choshen Mishpat 

with Sefer Me’irat Eiynayim [Sma], Siftei Kohen [Shach] 

and Turei Zahav [Taz]. 2 sections. Slavita, [1816]. Rabbi 

Moshe Shapira Printing Press. Many approbations; 

opens with approbation of Rebbe Rabbi Avraham 

Yehoshua Heshel of Apta and Rabbi Yisrael son of Rabbi 

Levi Yitzchak of Berditchev. 

Ownership signatures: “Meir Zvi” “Meir Hirsch of 

congregation of Chadzsh”; Rabbi “Naftali Hirsch 

Bleichroth” [disciple of Rabbi Akiva Eiger, among 

rabbis of Filehne near Poznan]. Signatures of Rabbi 

“Shlomo Zalman son of Rabbi Asher Lemel Av Beit 

Din of Gallin – presently resides in holy city of 

Jerusalem in Holy Land”, and additional signatures. 

The Ga’on Rabbi Shlomo Zalman Levy Av Beit Din of 

Gallin (passed away in 1874), son of Kabbalist Ga’on 

Rabbi Asher Lemel Levy Av Beit Din of Gallin and 

Dayan in Jerusalem. (Eldest brother of Rabbi Nachum 

of Zhad’ky, passed away in 1851). His father-in-law was 

Rabbi Avraham Av Beit Din of Janow. In 1843 Rabbi 

Asher Lemel left the city Gallin on his way to Eretz 

Yisrael, and his eldest son, Rabbi Shlomo Zalman, 

was appointed to succeed him. Among disciples and 

Chassidim of Rabbi Yitzchak Meir of Gur. It is related 

that he asked his father, Rabbi Asher Lemel, whether 

he should join the Chassidim and his father’s response 

was that he only agrees on the condition that he be 

meticulous not to miss the prayer time. (“Meir Einei 

HaGolah”, completions and additions, comment on 

letter 2). His Chiddushei Torah were printed in book 

“Bayit La’Avot” (Chiddushim, Siman 6). Response 

addressed to him appears in Nefesh Chaya Responsa 

(Orach Chaim, Siman 39). 
Two volumes: [4], 272, [2] leaves; 266; 10 leaves. 34.5cm. 

Quality bluish paper, good condition, stains and wear, 

minor moth marks. Worn antique leather bindings. 

Opening Price: $300

95. גמרות מ“קלויז רבינו הגר“א“ בווילנא

.(1811) תקע“א  סלאוויטא,  זרה,  עבודה  מסכת  בבלי  תלמוד   ◆
◆ תלמוד בבלי מסכת סנהדרין, זיטומיר, תרי“ט 1859. ◆ כרוך בכריכת 
דפוס   .1858 תרי“ח  זיטומיר,  זרה.  עבודה  מסכת  עם  מקורית  עור 

האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 
של  ”הקלויז“  מדרשו  בית  של  ושונות  רבות  חותמות  הכרכים  בשני 

הגאון רבינו אליהו מווילנא. ורישומים שונים. 
2 כרכים גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

95. Gemarot from “Kloiz of Vilna Ga’on” in 

Vilna 

◆ Babylonian Talmud, tractate Avodah Zarah, Slavita, 

(1811). ◆ Babylonian Talmud, tractate Sanhedrin, 

Zhitomir, 1859. ◆ Bound in original leather binding 

with tractate Avodah Zarah. Zhitomir, 1858. Printing 

press of Shapira Brothers, grandsons of Rabbi of Slavita. 

Both volumes contain many and various stamps of the 

“Kloiz” Beit Midrash of the Ga’on Rabbi Eliyahu of 

Vilna as well as various notations. 
Two volumes, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

96. תלמוד בבלי – זיטומיר - סט שלם

דפוס  תרי“ח-תרכ“ד 1858-1864,  זיטומיר,  בבלי.  תלמוד  כרכי  עשרים 
נכדי הרב שפירא מסלאויטה. 

כריכות  עש.  פגעי  גרוע,  עד  בינוני  משתנה  מצב  ס“מ.  כ-37  כרכים.   20
המקוריות).  הכריכות  של  חלקי  שילוב  עם  מקוריות,  (לא  זהות  ישנות 

רישומים חתומים של לימוד בגמרות בשנים תרפ“ז-תשכ“ד. 

פתיחה: $1200

96. Babylonian Talmud – Zhitomir – 

Complete Set 

Twenty volumes of Babylonian Talmud. Zhitomir, 1858-

1864, printing press of grandsons of Rabbi of Slavita. 
20 volumes. Approx. 37cm. Varying condition; fair to poor, 

moth damage. Identical old bindings (unoriginal, integrated 

with original bindings). Signed notations of Talmud study 

between years 1927-1964. 

Opening Price: $1200
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98. פרי הארץ / פרי עץ - זיטומיר

הארץ, לרבי מנחם מנדל מויטבסק וטבריה. זיטומיר, תר“ט  ספר פרי 
1849. דפוס האחים שפירא. 

◆ כרוך עם: ספר פרי עץ, לרבי מנחם מנדל מויטבסק. זיטומיר, תרל“ד 
1874. דפוס רי“מ באקשט. מהדורה ראשונה (סטפנסקי חסידות, מס‘ 

 .(481
92 עמ‘; 30 עמ‘. 20.5 ס“מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. כריכה בלויה. 

פתיחה: $250

99. מדרש רבה, זיטומיר, תרי“א - שני כרכים

במדבר  חלק  אמרים.  ואסיפת  כהונה  מתנות  פירוש  עם  רבה,  מדרש 
זיטומיר,  קהלת.  ומדרש  איכה  מדרש  רות,  מדרש  עם  דברים,  וחלק 
תרי“א 1851. דפוס האחים רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע 

העשיל שפירא. 
שני כרכים: רמט דף; קלה; א-פח, צ דף. 20 ס“מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. 

רישומי בעלים והגהות. כריכות עור מקוריות, בלויות. 

פתיחה: $200

97. אוסף גמרות - דפוסי זיטומיר

אוסף גמרות, חלקים מתלמוד בבלי שנדפס בזיטומיר בשנים תרי“ח-
תרכ“ד 1858-1864 בדפוס נכדי הרב שפירא מסלאויטה. 

מסכתות: נדה-טהרות; עבודה זרה, ביצה מו“ק תענית מגילה ושקלים 
כריתות;  מנחות;  ומעילה;  תמורה  ערכין  בכורות  עותקים);  (שני 

מעילה; יבמות. 
9 כרכים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

98. Pri Ha’Aretz / Pri Etz – Zhitomir

Pri Ha’Aretz, by Rabbi Menachem Mendel of Vitebsk 

and Tiberias. Zhitomir, 1849. Printed by the Shapira 

brothers.

◆ Bound with: Pri Etz, by Rabbi Menachem Mendel of 

Vitebsk. Zhitomir, 1874. Printed by Rabbi Y. M. Bakst. 

First edition (Stefansky Chassidut, no. 481). 
92 pages; 30 pages. 20.5cm. Fair condition, stains and wear. 

Worn binding. 

Opening Price: $250

99. Midrash Rabbah, Zhitomir, 1851 – Two 

Volumes 

Midrash Rabbah, with commentary Matnot Kehuna 

and Asifat Amarim. Section Bamidbar and section 

Devarim, with Midrash Ruth, Midrash Eicha and 

Midrash Kohelet. Zhitomir, 1851. Printing press of 

brothers Rabbi Chanina Lipa, Rabbi Aryeh Leib and 

Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. 
Two volumes: 249 leaves; 135; 1-88, 90 leaves. 20cm. Fair 

condition, stains and wear. Ownership notations and 

glosses. Worn original leather bindings. 

Opening Price: $200

97. Collection of Gemarot – Zhitomir 

Printings

Collection of Gemarot, sections of Babylonian Talmud 

printed in Zhitomir between 1858-1864 in printing 

press of grandsons of Rabbi of Slavita. 

Tractates: Niddah-Taharot; Avodah Zarah, Beitzah 

Mo’ed Katan Ta’anit Megillah and Shekalim (two 

copies); Bechorot Erchin Temurah and Me’ilah; 

Menachot; Kritot; Me’ilah; Yevamot. 
9 volumes, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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100. לבושי שרד – זיטומיר, תרי“ד

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

מהדורה ראשונה של החלק השני. 
הסכמות רבני צפת רבי שמואל העליר ורבי בנימין זאב במוהר“ח. בדף 

השער חתימות בעלים. 
נזקי  כתמים.  בינוני,  מצב  כחול,  עבה  נייר  ס“מ.  עמ‘. 22   168-154 ,134 ;64
חצי-עור  כריכת  בטקסט.  קל  חסרון  עם  משוקם  אחרון  דף  ורטיבות.  עש 

חדשה. 

פתיחה: $200

100. Levushei Srad – Zhitomir, 1853

Levushei Srad, on Shulchan Aruch Orach Chaim, Part 

1-2, with explanation Binyan HaBayit (with sketch), 

by Rebbe David Shlomo Eibeshitz [author of Arvei 

Nachal]. Zhitomir, 1853. Printed by the grandsons of 

the Rabbi of Slavita. First edition of Part 2. 

Approbations of Safed Rabbis Shmuel Heller and 

Binyamin Ze’ev. On title page owners’ signatures. 
64; 134, 154-168 pages. 22cm. Blue thick paper, fair condition, 

stains. Moth damage and moisture. Last leaf restored with 

minor text omission. New semi-leather binding. 

Opening Price: $200

101. Three Books – Zhitomir – Signatures 

◆ Levushei Srad, Zhitomir, 1854. Printed by Rabbi 

Aryeh Leib Shapira. [Bound with an incomplete copy 

of the book Yad Yosef V’Yad Shaul, Lvov 1851]. Many 

signatures, notations and quill tryouts. Amongst them 

are signatures of Rabbi “Ya’akov Brash--- here in R---”. 

And Rabbi Gedalia Vestil Av Beit Din of Moineşti. 

Several blurred glosses.

◆ Tur Choshen Mishpat, Volumes 1-2, Zhitomir 1858. 

Printed by Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua 

Heshel Shapira. Ownership notations of Rabbi Shmuel 

Shmelke Toibesh Av Beit Din of Iaşi. 

◆ Or Zarua, Zhitomir 1862. Printed by Rabbi Chanina 

Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapira.

Various sizes and conditions. Severe moth damage.

Opening Price: $200

101. שלושה ספרים – זיטומיר - חתימות 

ליב  אריה  רבי  דפוס   .1854 [תרי“ד]  זיטומיר,  שרד,  לבושי  ספר   ◆
שפירא. [כרוך עם עותק חסר של ספר יד יוסף ויד שאול, לבוב תרי“א]. 
חתימות, רישומים ונסיונות קולמוס רבים. ביניהם חתימות רבי ”יעקב 
מספר  מוינעשט.  אב“ד  וועסטיל  גדליה  ורבי  בר--“.  פה  חונה  ברש-- 

הגהות מטושטשות. 
רבי  דפוס   .1858 תרי“ט  זיטומיר  א-ב,  חלקים  משפט,  חושן  טור   ◆
רבי  של  בעלות  רישומי  שפירא.  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא 

שמואל שמעלקא טויבש אבד“ק יאס. 
ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1862 תרכ“ב  זיטומיר  זרוע,  אור  ספר   ◆

יהושע העשיל שפירא. 

גודל ומצב משתנים. פגעי עש קשים. 

פתיחה: $200
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לשבת  תפילות  סידור  עם  החיים),  (אור  ויקרא  חומש   .102

(נוסח ספרד) - זיטומיר
שיר  מגילת  עם  תורה,  חומשי  מחמשה  שלישי  חלק  ויקרא,  ספר 
”אור  פירוש  הטורים,  ובעל  רש“י  פירוש  התרגומים,  עם  השירים. 
תרכ“ה  זיטומיר,  החיד“א.  ופירושי  עטר  בן  חיים  רבי  מאת  החיים“ 
הרב  נכדי  שפירא  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  בדפוס   .1865

מסלאוויטא. 
ומוסף;  (שחרית  לשבת  תפילה  סדר  נדפס  הספר  בסוף  שערים.  שני 
נוסח ספרד), עם יוצרות. [סדר התפילה נכרך פעמיים והעותק השני 

חסר דף אחרון וסדר היוצרות]. 
[2], קעט דף; כד דף; טו דף. 21 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים 
וסימני-עש קלים, בלאי וקרעים, פגיעות משוקמות בשולי מס‘ דפים עם 

חסרון טקסט. כריכת עור מפוארת (עם כיתוב משנת תרמ“ו 1886). 

פתיחה: $200

102. Chumash Vayikra (Ohr HaChaim), 

with Shabbat Prayers (Sefard Version) 

– Zhitomir

Sefer Vayikra, section three of Chamisha Chumshei 

Torah, with Megillat Shir HaShirim. Includes 

translations, commentary of Rashi and Ba’al HaTurim, 

“Ohr HaChaim” commentary by Rabbi Chaim Ben 

Atar and commentaries by the Chida. Zhitomir, 

1865. Printing press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 

Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of Rabbi of Slavita. 

Two title pages. Shabbat prayers (Shacharit and Musaf; 

Sephard version) including Yotzrot [liturgical hymns] 

printed at end of Chumash. [Order of prayer bound 

twice; second copy missing last leaf and Yotzrot]. 
[2], 179 leaves; 24 leaves; 15 leaves. 21cm. Quality paper, 

good-fair condition, stains and minor moth marks, wear 

and tear, restored damage on margins of several leaves with 

missing text. Elegant leather binding (with title from 1886). 

Opening Price: $200

103. ספרי מוסר וחסידות שנדפסו בזיטומיר

בדפוס  בזיטומיר  שנדפסו  וחסידות  מוסר  ספרי  חמשה  הכולל  כרך 
האחים שפירא: 

תרי“ז  משה,  ודרך  הגן  ספר   ◆  .1857 תרי“ז  להחיד“א.  אמת,  לדוד   ◆
1857. ◆ שערי קדושה, למהרח“ו. תרט“ז 1856. ◆ שלחן ארבע, לרבינו 
בחיי. תרט“ז 1856. [קרעים עם חסרון בטקסט מעמ‘ 51 עד סוף הספר] ◆ 
ליקוטי רמ“ל, מהאדמו“ר רבי משה ליב טיטלבוים בעל ”ישמח משה“. 
100 עמ‘; 76 עמ‘; 72 עמ‘; 64 עמ‘; 40 עמ‘. 14 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים 

ופגעי בלאי ועש. בחלקם דפים פגומים וחסרים. כריכה. 

פתיחה: $250

103. Mussar and Chassidut Books Printed 

in Zhitomir

Volume with five mussar and Chassidut books printed 

in Zhitomir in the printing press of the Shapira brothers: 

◆ L’David Emet, by the Chida. 1857. ◆ Sefer HaGan 

V’Derech Moshe, 1857. ◆ Sha’arei Kedusha, by Rabbi 

Chaim Vital. 1856. ◆ Shulchan Arba, by Rabbeinu 

Bechayei. 1856. [Tears with missing text from page 51 

until end of book]. ◆ Likutei Ramal, by Rebbe Moshe 

Leib Teitelbaum, author of “Yismach Moshe”.
100 pages; 76 pages; 72 pages; 64 pages; 40 pages. 14cm. 

Good-fair condition, stains and wear and moth damage. 

Damaged and missing pages in some of the books. Binding.

Opening Price: $250
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104. מדרש תלפיות – זיטומיר, 1860

זיטומיר,  מוסר].  שבט  [בעל  הכהן  אליהו  רבי  תלפיות.  מדרש  ספר 
נכדי  שפירא  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס  תר“כ 1860. 

הרב מסלאוויטא. 
328 עמ‘. 25 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש. בלאי בכריכה. 

פתיחה: $200

104. Midrash Talpiyot – Zhitomir, 1860 

Sefer Midrash Talpiyot. Rabbi Eliyahu HaKohen 

[author of Shevet Mussar]. Zhitomir, 1860. Printing 

press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua 

Heshel Shapira, grandsons of Rabbi of Slavita. 
328 pages. 25cm. Good condition, stains, moth marks. Wear 

on binding. 

Opening Price: $200

105. ספר יוחסין / ערבי נחל –זיטומיר, עותקים חסרים

’לבושי  בעל  אייבשיץ  שלמה  דוד  רבי  התורה.  על  נחל  ערבי  ◆ ספר 

שרד‘. זיטומיר, תרי“ח 1858. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל 
שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 

יודא  משה  ו“הק‘  עהרענרייך“  יעקב  ”הק‘  המגן:  בדף  חתימות 
עהרענרייך“ [כנראה רבי יעקב ארנרייך ונכדו הגאון רבי משה יהודה 

(ליב) ארנרייך הי“ד אב“ד מאד]. 
199; 86; 112; 150; 206 עמ‘. 21 ס“מ. רוב הדפים במצב טוב-בינוני. קרעים 
שלמים.  אינם  האחרונים  הדפים  האחרונים.  הקונטרסים  בשולי  גסים 

כתמים. מעט סימני עש. כריכה פגומה. 
דפוס  תרכ“א 1861.  זיטומיר,  זכות.  אברהם  רבי  מאת  יוחסין,  ◆ ספר 

רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. 
כתמים  בינוני.  מצב  ס“מ.   16.5 עמ‘).   454 (במקור  עמ‘   [370] חסר,  עותק 

ובלאי, סימני עש, קרעים גסים בדפים אחרונים. 

פתיחה: $200

105. Genealogy Book / Arvei Nachal – 

Zhitomir, Incomplete Copies 

◆ Sefer Arvei Nachal on the Torah. Rabbi David 

Shlomo Eibeshitz author of Levushei Srad. Zhitomir, 

1858. Printing press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 

Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of Rabbi of Slavita. 

Signatures on flyleaf: “Ya’akov Ehrenreich” and 

“Moshe Yuda Ehrenreich” [apparently Rabbi Ya’akov 

Ehrenreich and his grandson Rabbi Moshe Yehudah 

[Leib] Ehrenreich Av Beit Din of Mahd]. 
199; 86; 112; 150; 206 pages. 21cm. Majority of leaves 

in good-fair condition. Coarse tears on margins of last 

pamphlets. Last leaves incomplete. Stains. Few moth stains. 

Damaged binding. 

◆ Genealogy book by Rabbi Avraham Zakut. Zhitomir, 

1861. Printing press of Rabbi Aryeh Leib Shapira 

grandson of Rabbi of Slavita. 
Incomplete copy, [370] pages (originally: 454 pages). 

16.5cm. Fair condition. Stains and wear, moth stains, coarse 

tears on last leaves. 

Opening Price: $200
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107. אוסף כרכי שולחן ערוך - סלאוויטא וזיטומיר

ויורה  משפט  חושן  חיים,  [אורח  ערוך  שולחן  כרכי  של  גדול  אוסף 
השנים  בין  בזיטומיר,  שפירא  הרב  משפחת  בדפוס  שנדפסו  דעה] 
סלאוויטא  שני,  חלק  רברבי,  אשלי  ספר  מצורף   ◆ תרט“ו-תרכ“ה. 

תקצ“ג (1833). 
13 כרכים. גודל ומצב משתנים. רישומי בעלות, חתימות וחותמות. 

פתיחה: $450

108. אוסף ספרים מדפוסי זיטומיר המאוחרים, דפוס 

סלאויטא וזיופי דפוס סלאוויטא
◆ עין יעקב, חלק שלישי. סלאוויטא, תקע“ב (1812). דפוס רבי דוב בער 
שנדפס]  [=כמו  ”כ“ש  רבה.  הושענא  וליל  שבועות  ליל  תקון   ◆ סג“ל. 
דף  חסר   - ביבליוגרפית  ידוע  [לא   .1855 תרט“ו  למברג  בסלאוויטא“. 
בסופו]. ◆ חומש ויקרא, עם אור החיים, זיטומיר, תר“ל (1870). דפוס 
רבי אברהם שלום שאדאוו. ◆ נתיבות עולם, למהר“ל. זיטומיר, תרכ“ז 
1867. דפוס שאדאוו. ◆ בית אפרים, זיטומיר, תרכ“ט. דפוס שאדאוו. 
ה“בית  בוריסוב [חתן  אב“ד  יפה  יצחק  שמואל  רבי  וחתימת  חותמות 
משה  יצחק  רבי  דפוס   .1870 תר“ל  זיטומיר,  חסידים,  ספר   ◆ הלוי“]. 
באקשט. ◆ כד הקמח. זיטומיר, תרל“א 1870. דפוס באקשט. ◆ שפת 
יהושע,  נחלת  שו“ת   ◆ באקשט.  דפוס   .1871 תרל“א  זיטומיר,  הים. 
זיטומיר, תר“ס 1900. דפוס רבי יוסף קעסעלמאן ורבי אליהו פיינבערג. 

◆ זכרון יהושע, זיטומיר, תר“ס 1900, דפוס קסלמן-פיינברג. 
10 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

106. אוסף ספרים מדפוסי משפחת שפירא 

◆ המגיד, חלק שלישי - ישעיה-ירמיה. סלאוויטא, תקפ“ה 1825. דפוס 
 .1860 תר“ך  זיטומיר,  נשים,  משניות   ◆ שפירא.  אברהם  שמואל  רבי 
על  ורמב“ן  רי“ף  ה‘,  אשי   ◆ תרי“א 1851.  זיטומיר,  טהרות,  משניות   ◆
משפט,  חושן  שו“ע  כהנים,  תורת   ◆  .1863 תרכ“ד  זיטומיר,  נדרים. 
חלק  חיים,  אורח  שו“ע  ארץ,  מגני   ◆  .1856 תרט“ז  זיטומיר,  א‘,  חלק 
ב‘.  חלק  דעה,  יורה  שו“ע  רברבי,  אשלי   ◆  .1864 תרכ“ה  זיטומיר,  ב‘. 
זיטומיר,  ח“ב  מועד  סדר  ירושלמי,  תלמוד   ◆  .1852 תרי“ב  זיטומיר, 

תרכ“ג 1862. ◆ תלמוד ירושלמי סדר נשים, זיטומיר, תרכ“ז 1867. 
9 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים. 

 Collection of Shulchan Aruch .107פתיחה: $300

Volumes – Slavita and Zhitomir  

Large collection of Shulchan Aruch volumes [Orach 

Chaim, Choshen Mishpat and Yoreh Deah] printed 

in the printing press of the family of Rabbi Shapira in 

Zhitomir, from 1855-1865. ◆ Attached is the book Eshlei 

Ravrivei, Volume Two, Slavita 1833. 
Thirteen volumes. Various sizes and conditions. Owners’ 

inscriptions, signatures and stamps. 

Opening Price: $450

108. Collection of Books of Late Zhitomir 

Printings, Slavita Printing and Forged 

Slavita Printings

For complete list, see Hebrew description. 
Ten books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

106. Collection of Books Printed by the 

Shapira Family 

For complete list, see Hebrew description. 
Nine books, various sizes and conditions. Owners’ 

signatures.

Opening Price: $300
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דפוסי רוסיה-פולין
Books Printed in Russia and Poland

חנינא  רבי  בהוצאת  תקצ“ג,  סדילקוב,   – הפלאה  ספר   .109

ליפא שפירא מסלאוויטא
”ספר כתובה והוא חלק ראשון מן ספר הפלאה“, חידושים על מסכת 
כתובות והלכות כתובה, מאת רבי פנחס הלוי איש הורביץ. סדילקוב, 

[תקצ“ג] 1833. 
שפירא,  ליפא  חנינא  רבי  הוא  המו“ל  אדומה.  בדיו  חלקו  נאה,  שער 
דפאנאסווע  המדרש  של ”בית  רבות  חותמות  מסלאוויטא.  הרב  נכד 
ר‘  הגאון  להרב  ”שייך  העמודים:  אחד  בשולי  רישום  מסלאנים“. 

שמשון חיים שנת תקצ“ט“. 
עש,  סימני  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 36   169-135 ,133-1 ,4-3 ,4

קרעים במספר דפים. כרוך מחדש. 

פתיחה: $200

109. Sefer Hafla’ah – Sudilkov, 1833

“Sefer Ketubah which is the first section of Sefer 

Hafla’ah”, Chiddushim on tractate Ketubot and laws 

pertaining to the Ketubah, by Rabbi Pinchas HaLevi Ish 

Horowitz. Sudilkov, 1833. 

Fine title page, partially in red ink. Published by Rabbi 

Chanina Lipa Shapira, grandson of Rabbi of Slavita. 

Many stamps of “Beit Midrash of Slonim”. Notation 

on margin of one page: “Belongs to the Ga’on Rabbi 

Shimshon Chaim, 1839”. 
4, 3-4, 1-133, 135-169 leaves. 36cm. Good-fair condition, 

stains, moth marks, tears on several leaves. Rebound. 

Opening Price: $200

110. Collection of Books Printed in 

Sudilkov – Signatures 

◆ Rama [Rabbi Moshe Isserlis] Responsa, Sudilkov, 

1835. Old signature of “Yeshaya HaLevi Horowitz” 

and handwritten signature of famous righteous Rabbi 

“Shmuel Hominer”. ◆ Chiddushei HaRitva and 

Tosfot Rid on tractate Kiddushin. Sudilkov, 1835. 

Many signatures of Rabbi “Tzvi Hirsch Yaffe of Brisk-

Lithuania, son of righteous Rebbe Rabbi Mordechai 

Gimpel”. ◆ Bound with: Chiddushei HaRitva, on tractate 

Gittin and Chulin. Sudilkov, 1835. ◆ Sefer Shoresh Yesha 

(summary of Meir Netiv). Sudilkov, (1833). 
Four books in three volumes. Size approx. 35-37cm. Various 

conditions. 

Opening Price: $200

110. אוסף ספרים שנדפסו בסדילקוב - חתימות

”הק‘  של  עתיקה  חתימה   .1835 תקצ“ו  סדילקאב,  רמ“א,  שו“ת   ◆
ישעי‘ הלוי הורוויץ“ וחתימת ידו של הצדיק המפורסם רבי ”שמואל 
קידושין.  מסכת  על  רי“ד  ותוס‘  הריטב“א  חידושי   ◆ הומינער“. 
יפה  הירש  ”צבי  רבי  של  רבות  חותמות   .1835 תקצ“ה  סדילקאב, 
מבריסק-דליטא, בהגאון הצדיק אדמו“ר רבי מרדכי גימפל זצוק“ל“. ◆ 
כרוך עם: חידושי הריטב“א, על מסכת גיטין וחולין. סדילקאב, תקצ“ה 
1835. ◆ ספר ֹשֶרש ֶיַשע, (קיצור מאיר נתיב). סדילקאב, תקצ“ג (1833). 

4 ספרים ב-3 כרכים. גודל כ35-37 ס“מ. מצב משתנה. 

פתיחה: $200
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לוי  רבי  הסכמות  עם   –  (1807) תקס“ז  קאפוסט,  סמ“ג,   .111

יצחק מברדיטשוב ורבי חיים מוואלוז‘ין
עם   .(1807) תקס“ז  קאפוסט,  החלקים.  ב‘  סמ“ג,   – גדול  מצוות  ספר 
הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי חיים מוואלוז‘ין ורבני מינסק 

שקלוב וקפוסט. 
חותמות רבי ”יצחק ווידלער רב דקמרובקא-מינסק“. 

[1], ב, [1], סד, כט, מב; [1], ב, קג, ד, קט-קכד, יח, יח, ד דף. 34 ס“מ. מצב 
טוב, כתמים וסימני רטיבות. כריכת חצי-עור ישנה ובלויה. 

פתיחה: $200

111. Sefer Mitzvot Gadol, Kopyś, 1807 – 

With Approbations of Rabbi Levi Yitzchak 

of Berdichev and Rabbi Chaim of Volozhin

Sefer Mitzvot Gadol - Smag, two volumes. Kopyś, 1807. 

With approbations by Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev, 

Rabbi Chaim of Volozhin and the rabbis of Minsk, 

Shklov and Kopyś. 

Stamps of Rabbi Yitzchak Widler Rabbi of 

Komarówka-Minsk. 
[1], 2, [1], 64, 29, 42; [1], 2, 103, 4, 109-124, 18, 18, 4 leaves. 

34cm. Good condition, stains and moisture marks. Old, 

worn semi-leather binding. 

Opening Price: $200

112. ספר זבד טוב, שקלוב תקנ“ג - עם המפות

מעשה  על  ופירוש  יחזקאל  בספר  הבית  בנין  ביאור  טוב,  זבד  ספר 
המכונות שבבנין שלמה. מאת רבי זאב וולף (אלשול) המגיד מלוצ‘ין. 
שקלוב.  רבני  הסכמת  עם  יחידה,  מהדורה   .[1793 [תקנ“ג  שקלאוו, 

בסוף הספר מצורפים לוחות תרשימים של בית המקדש. 
חתימות ורישומים בכת“י מזרחי ובלאדינו: ”ח“ר משה אשכנזי הי“ו“. 
יג דף, 20 ס“מ + 2 לוחות תרשימים, הספר במצב טוב, הלוחות עם קרעים 

ופגיעות בשוליים ובקפלי הנייר. לא כרוך. 

פתיחה: $250

112. Sefer Zeved Tov, Shklov 1793 – 

Including Charts 

Sefer Zeved Tov, description of building of Temple in 

Sefer Yechezkel including commentary. By Rabbi Zev 

Wolf (Alshul), the Maggid of Luchin. Shklov, [1793]. 

Only edition, with approbations of rabbis of Shklov. 

Diagrams of Temple attached at end of book. 

Signatures and notations in Oriental and Ladino 

handwriting: “Moshe Ashkenazi”. 
Thirteen leaves, 20cm. + 2 diagram charts, book in good 

condition, charts with tears and damage on margins and 

folds. Unbound. 

Opening Price: $250
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113. אוסף ספרים – דפוסי רוסיה ופולין

◆ ספר משנה תורה להרמב“ם, חלק ראשון [מדע-זמנים]. ברדיטשוב, 
שאחרי  העמודים  (שני  ב“ק?].  ישראל  רבי  [דפוס   .[1818 [תקע“ח 
אורח  ארץ,  מגני   ◆ ההדפסה).  בשעת  מתקלה  כנראה  ריקים,  השער 
חיים, חלק ראשון. זיטומיר, תרכ“א 1864. דפוס שפירא. ◆ מגני ארץ, 
דפוס  בסופו).  (חסר   .[1855] תרט“ו  זיטומיר,  שני.  חלק  חיים,  אורח 
שפירא. ◆ משניות, עם פירוש ברטנורא ועיקר תוספות-יום-טוב, סדר 
א-ג  חלק  רבה,  מדרש   ◆ שפירא.  דפוס   .1862 תרכ“ג  זיטומיר,  נזיקין. 
[בראשית, שמות ויקרא]. [שקלוב, תקע“ב-תקע“ד 1812-1814]. (ללא 
תק“ף  קאפוסט,  טהרות.  וסדר  קדשים  סדר  משניות,   ◆ השערים). 
השער  דף  קדשים:  בסדר  (חסרים  טהרות.  לסדר  נפרד  שער   ,[1820]

ו-4 דפים; חסרים בסדר טהרות: דפים קלז-רכג). 
7 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

113. Collection of Books – Printings of 

Russia and Poland 

For complete list, see Hebrew description. 
A total of 7 books. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

114. אוסף ספרים מדפוסי רוסיה-פולין

יצחק  לוי  רבי  הסכמת   .1804 תקס“ד  זיטומיר,  חכמה,  ראשית   ◆
לוחות הברית, אוסטראה, תקס“ב 1802. ◆ אליה  מברדיטשוב. ◆ שני 
רבה, [סדילקוב, תק“ץ בערך]. ◆ תורת כהנים, שו“ע חשן משפט, חלק 
מועד  ירושלמי,  תלמוד   ◆ שפירא.  האחים  דפוס   .1856 זיטומיר,  א‘. 
האחים  דפוס   .1860-1862 תר“ך-תרכ“ב  זיטומיר,  ב‘.  וחלק  א‘  חלק 
מדרש   ◆ טלינגטור“).  ”שלמה  רבי  חתימות  הכרכים  (בשני  שפירא. 
ורות,  במדבר  רבה,  מדרש   ◆  .1810 תק“ע  מאהלוב,  בראשית,  רבות, 

מאהלוב, [תקס“ט 1909]. 
דפים  וחסרים  יתכן  בינוני,  במצב  כללית  משתנים,  ומצב  גודל  ספרים,   8

בחלקם. 

פתיחה: $300

114. Collection of Books from Russian-

Polish Printing Presses

For complete list, see Hebrew description. 
Eight books, various sizes and conditions, overall fair 

condition, possibly some have missing leaves.

Opening Price: $300
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116. ספרי ”רזיאל המלאך“ - שבע מהדורות

”רזיאל  הקדוש  הקבלה  ספר  של  שונות  ממהדורות  ספרים  אוסף 
המלאך“, ספר המקור להרבה סגולות ידועות, לזכרון הלימוד, איורים 
היא  בבית  זה  ספר  החזקת  עצם  ליולדת.  שמירה  וקמיעות  קבליים 
בשער  כמפורש  ומשריפות,  מפגעים  להצלה  ומנוסה  בדוקה  סגולה 
הספר. החל משנת תרל“ג נכתב בדף השער כי נדפס עם הגהות המגיד 
מקוזניץ, אך בעותקים שלפנינו לא נדפסו ההגהות, כפי הנראה נוסח 

השער נעתק מדפוסים אחרים. 
תרל“ה  ווילנא,   ◆  .1873 תרל“ג  יוזעפף,   ◆  .1850 [תרי“א]  למברג,   ◆
חסר   .1881 תרמ“א  [ווארשא-ווילנא,   ◆ בסופו).  דף   4 (חסר   .1875
מהדורת  של  צילום  דפוס   -  1873 תרל“ג  [אחרי  ווארשא,   ◆ שער]. 
יוזעפף תרל“ג]. ◆ גראסוורדיין, תש“ד 1944. [כנראה זה הספר האחרון 
שנדפס בגרוסוורדיין לפני התחלת השואה בהונגריה]. ◆ דפוס צילום 
במחנות  נדפס  [כנראה  מודפסת  מעטפת  עם  יוזעפף,  מהדורת  של 

”שארית הפליטה“ בגרמניה לאחר השואה]. 
7 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

115. רזיאל המלאך - מהדורה ראשונה, אמשטרדם תס“א

ספר רזיאל המלאך. קבלה וסגולות. איורים קבליים רבים, אמשטרדם, 
תס“א 1701. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים עתיקה: ”קניתי מהוני... 
פנחס בהח‘ ה‘ ז“ל“. בדף כ/2 הגהה ארוכה בכת“י. כריכת קלף, עשויה 
מדפי מחזור עתיק מאוד [מהמאה 14?] עם פיוטי יוצר לחג השבועות. 
ג- יח, [1], יט-מה דף. (חסר 2 דף - שער והקדמה) 23 ס“מ. מצב טוב-בינוני, 

בלאי וכתמים. כריכת קלף, עשויה מדפי מחזור עתיק, בלויה ופגומה. 
ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזכרון הלימוד, וקמיעות 
שמירה ליולדת. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה ומנוסה 
להצלה מפגעים ומשריפות כפי שכתוב בשער הספר שלפנינו: ”סגולה 
אש  ולכבות  ולברכה  ולהצלחה  ונבונים  חכמים  בנים  לראות  מעולה 
למי  במגורתו  יגור  לא  רע  ופגע  שד  וכל  בביתו  ישלוט  שלא  המערכה 
וזהבו  כספו  אצל  וטמון  גנוז  אתו  והנורא  הנכבד  הקדוש  שהספר 
יעידון  וזה  מהרה.  תשועת  לו  יהיה  צרתו  ובעת  ובחילתו  באוצרתו 
ויגידון כל בני תורה“. יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה 

לילד. 

פתיחה: $600

Kabbalah 
(See also Chapters: Books Printed in Jerusalem and Eretz Israel, Books Printed in Zhitomir, 

Early Printed Books, Signatures and Glosses)

115. Raziel HaMalach, First Edition – 

Amsterdam 1701

Sefer Raziel HaMalach. Kabbalah and Segulot. Many 

Kabbalistic illustrations, Amsterdam, 1701. First edition. 

Old ownership signature: “I have purchased this book 

from my own funds … Pinchas son of Rabbi H.”. Leaf 20/2 

contains lengthy handwritten gloss. Parchment binding 

made of very ancient recycled leaves [14th century?]. 

Includes liturgical hymns for holiday of Shavuot. 
3-18, [1], 19-45leaves. (Missing 2 leaves – title page and 

preface). 23cm. Good-fair condition, wear and stains. 

Worn and damaged parchment binding made of ancient 

recycled leaves. 

This book is the source of many known Segulot; 

for retention of material learned, and amulets for 

safeguarding of women giving birth. The mere possession 

of this book at home is a Segula for protection from 

harm and fires as stated in title page of book: “Wonderful 

Segula to merit to see wise children and for success and 

blessing and protection against any 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: $600

ספרי קבלה
(ראה עוד במדורים: דפוסי ירושלים וארץ ישראל, דפוסי זיטומיר, דפוסים עתיקים, חתימות והגהות)
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117. שומר אמונים - אמשטרדם תצ“ו - מהדורה ראשונה

ספר שומר אמונים, שני ויכוחים על הקבלה, עם מבוא פתחים, ליקוטי 
בקבלה.  ושו“ת  האר“י  בכתבי  המפוזרים  וכללים  ניצוצות  אורות 
מהדורה   .[1736 [תצ“ו  אמשטרדם,  אירגאס.  יוסף  רבי  מהמקובל 
מבוא  לקונטרס  נוסף  שער  מאוייר.  הראשון  שערים,  שני  ראשונה. 

פתחים. 
הסכמת רבני ליוורנו רבי עמנואל חי ריקי ורבי מלאכי הכהן (שאף כתב 
שיר בשבח המחבר, דף נט/2). חתימה מזרחית מפוארת מעבר לשער 

הראשון. בדף ג‘ הגהה ארוכה (קצוצה) בכת“י מזרחי. 
[2], עט דף (במקום [2] עט, [2] דף). 21.5 ס“מ. מצב בינוני, בלאי וקרעים, 

כתמים. כריכה פשוטה. 
ללא 2 דף של לוח הטעויות שנוספו לחלק מן הטפסים. 

פתיחה: $300

116. “Raziel HaMalach” – Seven Editions 

Collection of various editions of holy Kabbalistic book 

“Raziel HaMalach”; this book is the source of many 

well-known Segulot [auspicious omens]; for retention of 

material studied, Kabbalistic illustrations and amulets for 

safeguarding for women giving birth. Mere possession of 

the book in one’s home is a proven Segula for protection 

from harm and fires, as specified on title page of book. All 

publications from 1873 note on title page that the book 

was printed with glosses by Maggid of Koznitz, however 

these copies do not contain the glosses; apparently 

version of title page copied from other printings. 

◆ Lemberg, 1850. ◆ Jozefow, 1873. ◆ Vilnius, 1875. 

(Missing 4 leaves at end). ◆ [Warsaw-Vilnius, 1881. 

Missing title page]. ◆ Warsaw, [post 1873 - stereotype 

printing of 1873 Jozefow edition]. ◆ Oradea Mare, 1944. 

[Apparently, this is the last book printed in Oradea 

Mare before the start of the Holocaust in Hungary].

◆ Stereotype printing of Jozefow edition, with printed 

cover [apparently printed in “She’erit HaPleitah” camps 

in Germany after the Holocaust]. 
Seven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

117. Shomer Emunim – Amsterdam, 1736 – 

First Edition 

Sefer Shomer Emunim, two discussions on Kabbalah, 

including Mevo Petachim, Likutei Orot Nitzotzot 

[collection of sparks of radiance] and rules stated 

throughout writings of the Ari as well as Kabbalistic 

responsa. By kabbalist Rabbi Yoseph Irgas. Amsterdam, 

[1736]. First edition. Two title pages; first illustrated. 

Additional title page for Mevo Petachim pamphlet. 

Approbation by rabbis of Livorno, Rabbi Immanuel 

Chai Riki and Rabbi Malachi HaKohen (who also wrote 

a poem in praise of the author, leaf 59/2). 

Elegant Oriental signature on reverse side of first title 

page. Leaf 3 contains lengthy (cut off) gloss in Oriental 

handwriting. 
[2], 79 leaves instead of [2] 79, [2]. 21.5cm. Fair condition, 

wear and tear, stains. Simple binding. 

Missing 2 leaves of error chart which was added to some 

copies. 

Opening Price: $300

118. עת קץ / מגיד מישרים - אמשטרדם 1708-1710 – עותק 

מפואר
עניני  על  וגימטריאות  חשבונות  יחכם,  לחכם  נותן  קץ,  עת  ספר 
נר“ו.  מהחזנים  כהן  חיים  יצחק  רבי  מאת  העתידה.  והגאולה  הקץ 
ציור  ובו  קדם-שער  פרופס.  שלמה  דפוס   .[1710 [ת“ע,  אמשטרדם, 

תחריט נחושת, של עקידת יצחק. 
יוסף“  ה“בית  קארו בעל  יוסף  לרבינו  מגיד מישרים,  ספר  עם:  כרוך   ◆

118. Et Ketz / Magid Meisharim – 

Amsterdam 1708-1719 – Elegant Copy

Et Ketz, calculations and gematriot on matters 

regarding the future redemption. By Rabbi Yitzchak 

Chaim Cohen of the chazanim. Amsterdam, [1710]. 

Shlomo Proops printing. Flyleaf with copper etching 

illustration of Akedat Yitzchak.

*Bound with the book Magid Meisharim, by Rabbi 

Yosef Karo, author of the Beit Yosef and the Shulchan 

Aruch. Amsterdam, [1708].
[4] 72 leaves; [4], 69, 50-52 leaves. 20 cm. Good condition. 

Elegant copy, original wood and leather binding, 

ornamented, with clasp remnants and damage to binding.

Opening Price: $500

ו“שלחן ערוך“. אמשטרדם, [תס“ח 1708]. 
[4] עב דף; [4], סט, נ-נב דף. 20 ס“מ. מצב טוב. עותק מפואר, כריכת עץ 

ועור מקורית, מעוטרת, עם שרידי אבזמים ופגיעות בשדרה. 

פתיחה: $500
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119. סידור האר“י ”שערי רחמים“ – שאלוניקי, תק“א – דפי כת“י, חתימות, הגהות – תימן

האלקי  הקודש  מכתבי  ליקט  אשר  הכהן  חיים  האלקי  הרב  מכתבי  ”מלוקט  רחמים,  שערי   – האר“י  סידור 
האריא“ל ז“ל“, עם חלק שני – ”שערי ציון“. שאלוניקי, [תק“א 1741]. 

סידור כוונות האר“י שנערך על ידי המקובל רבי חיים הכהן מארם צובא (ש“כ-תט“ו) תלמידו של רבי חיים 
ויטאל. עם תפילות וכוונות מרבי שלמה עבאדי (עלה מדמשק לארץ ישראל בשנת ת“ק וחידש את היישוב 

היהודי בכפר יסיף). 
החלק הראשון הוא ”שערי רחמים“. כולל תפילות לימות החול ושבתות, סדר הלימוד, סדר סעודה, ברכות 
הנהנין וברכת המזון, כוונות התענית, הטבת חלום, קריאת שמע שעל המטה, תיקוני תפלות קדושות לקרי, 
למקשה ללדת, לברית מילה, תיקון ראש חדש, חנוכה ופורים. בדף קמו סגולות שונות, ביניהן ”סוד גדול“ 

מהרמב“ן לרואה ואינו נראה. 
החלק השני עם שער מיוחד: ”ספר שערי רצון...“, כולל תפילות לשלש רגלים, סדר ליל פסח (הגדה), ”הנהגות 

ודינים ותפלות“ לחודש אלול וימים נוראים, ראש השנה ויום כפורים, הנהגות לסוכות והושענא רבא. 
בראש הסידור ובסופו נכרכו [6] דפי כת“י [תימן], עם הוספות שונות [טעמי מנהגים, תפילות ועוד]. בגיליונות 

הסידור רישומי בעלות, חתימות מזרחיות ומספר הגהות באותה כתיבה. 
קרעים  ההגדה.  בחלק  יין  כתמי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  רחבים,  שוליים  עבה,  נייר  ס“מ.  דף. 19  נו, [1]  קמו;   ,[7]

משוקמים בדפי הכת“י. כריכת עור חדשה מפוארת. 

פתיחה: $5500

119. Siddur Ha’Ari “Sha’arei Rachamim” – Salonika, 1741 – 

Handwritten Leaves, Signatures, Glosses – Yemen

Siddur Ha’Ari - Sha’arei Rachamim, “Compiled from the writings of Rabbi Chaim 

HaCohen who compiled it from the holy writings of the Arizal”, with Part Two – 

“Sha’arei Zion”. Salonika, [1741]. 

Siddur Kavanot Ha’Ari arranged by the Mekubal Rabbi Chaim HaCohen of Aleppo 

(1560-1655) disciple of Rabbi Chaim Vital. With prayers and kavanot by Rabbi Shlomo 

Abadi (immigrated from Damascus to Eretz Yisrael in 1740 and reinforced the Jewish 

settlement in Kfar Yasif). 

The first part is “Sha’arei Rachamim”. Includesdaily and Shabbat prayers, rituals of study 

and meals, blessings and birkat hamazon, kavanot for fast days, for Hatavat Chalom, 

Shema prayer before going to sleep, Tikunei Tefillot, Kedoshot L’keri, for a woman who 

is having a difficult labor, for Brit Milah, Tikun Rosh Chodesh, Chanuka and Purim. On 

leaf 146, there are various segulot, including a “big secret” of the Ramban for one who 

sees but is invisible. 

The second part has a special title page: “Sefer Sha’arei Ratzon…”, prayers for the Three 

Festivals, Seder Leil Pesach (Haggadah), “Customs, laws and prayers” for the month of 

Elul and the Yamim Nora’im, Rosh Hashana and Yom Kippur, customs for Succot and 

Hoshana Raba. 

At the beginning of the siddur and at the end [6] handwritten leaves [Yemen] are bound, 

with various additions [reasons for customs, prayers etc. ]. The siddur sheets have 

ownership inscriptions, Oriental signatures and several glosses in the same handwriting. 
[7], 146; 56, [1] leaves. 19cm. Thick paper, wide margins, good-fair condition. Stains. Wine 

stains on Haggadah part. Restored tears to manuscript leaves. New elaborate leather binding. 

Opening Price: $5500

120. סידור השל“ה – אמשטרדם, תק“ב - ספר סגולה

שער השמים - סידור לכל השנה כמנהג פולין. עם פירושים, דינים והנהגות, מרבינו ישעיה הלוי הורוויץ בעל 
השל“ה. אמשטרדם, [תק“ב 1742]. מהדורה שניה. 

ביאור התפילה מבעל השל“ה, בעיקר על דרך הסוד (על פי ספרים שונים ובעיקר כתבי האר“י שהיו לפניו 
בכתב-יד), עם ליקוטי דינים והנהגות שליקט נכדו המו“ל מספר ”שני לוחות הברית“. 

”עלה  לבניו:  בצוואתו  שכתב  כפי  ברבים,  ולהפיצו  להדפיסו  במטרה  סידורו  את  כתב  הקדוש  השל“ה 
זכות  לי  שיהיה  כדי  ישראל,  תפוצות  בכל  שיתפשט  נדפס  שיהיה  כדי  הזה,  הקדוש  חיבור  לחבר  במחשבתי 
ישראל“. התפילה בסידור זה יש בה סגולה מיוחדת שהתפילה תתקבל ולא תשוב ריקם.  תפלות  בכל  וחלק 
כפי שכתב בעל הב“ח בהסכמתו לסידור זה: ”כי אין ספק אצלנו כשיתפשטו בקרב ישראל, כל מי שמתפלל 
בתוכו שאין תפילתו חוזרת ריקם“. רבי אברהם יעקב האדמו“ר הראשון מסדיגורא הזכיר סגולה זו בהסכמתו 
וכאשר  השל“ה  הקדוש  מהגאון  השמים  שער  תרמ“ב): ”סידור  הסידור (ווארשא  של  השלישית  למהדורתו 
העיד הגאון הקדוש המפורסם בעל הב“ח ז“ל כלשונו הזהב - אין ספק אצלינו שכל המתפלל בו תפילתו לא 
תשוב ריקם“. הגאון המקובל הקדוש רבי נפתלי כ“ץ בעל ”סמיכת חכמים“ מייחס סגולה זו למחבר עצמו, בעל 
וחדשים  לשבתות  כהלכתן  ומוספין  כסדרן  תמידין  התפילות  סדר   ...” במכתבו:  לשונו  וזה  הקדוש,  השל“ה 
וימים נוראים מראשית השנה ועד אחרית השנה, שסידר וחיבר הגאון מוהר“ר ישעיה סג“ל בעל ”שני לוחות 
את  לזכות  הדפוס,  לבית  שיביאוהו  חלציו  יוצאי  על  וגזר  הסידור,  זה  על  גדולים  געגועין  לו  והיה  הברית“, 
בכל  תפלה  שומע  לפני  יעשו  הזה  כסדר  אם  מאתו  כרותה  וברית  אלו,  בכוונות  הזה  כסדר  שיתפללו  הרבים 
הקדמונים  הגדולים  הגאונים  והסכמות  דבר  עמא  מאי  חזי  ופוק  מלפניו.  ריקם  ישובו  לא  ההם,  בכוונות  כחו 
יעקב  מוהר“ר  המפורסם  הגדול  והגאון  חדש  בית  בעל  סירקיס  יואל  מוהר“ר  הדור...  שבאותו  המפורסמים 
וכל  יו“ט...  תוספות  בעל  זצ“ל  העליר  ליפמן  טוב  יום  מוהר“ר  המפורסם  הגדול  והגאון  מלובלין...  אב“ד  ז“ל 
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120. Siddur HaShla – Amsterdam, 1742 

Sha’ar HaShamayim – All-year siddur according to Polish custom. With commentaries, 

laws and manner of conduct, by Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz, author of the Shla. 

Amsterdam, [1742]. Second edition. 

Explanation of the prayers by the author of the Shla, primarily according to Kabbalah 

(according to various books especially the Arizal’s writings which were before him 

in a manuscript), with a compilation of laws and manner of conduct compiled by his 

grandson, who published “Shnei Luchot HaBrit”. 

The Holy Shla wrote his siddur with the intention of printing and distributing it to the 

public as he wrote in his testament to his sons: “I thought to compose this holy work 

to have it printed and spread throughout the Jewish Diaspora, that I shall have a 

merit and portion in Jewish prayers”. Praying from this siddur has a special segula 

that the prayer shall be accepted and not return unanswered. As the author of the 

Bach wrote in his approbation to this siddur: “We have no doubt that when it spreads 

throughout the Jewish world, anyone who prays from it (this siddur), his prayer will 

not return unanswered”. Rabbi Avraham Ya’akov the first Sadigura Rebbe mentioned 

this segula in his approbation to the third edition of the siddur (Warsaw 1882): “The 

siddur Sha’ar HaShamayim by the Holy Shla as verified by the author of the Bach in 

his golden language – we have no doubt that anyone who prays from it, his prayer 

will not return unanswered”. Rabbi Naftali Katz author of “Semichat Chachamim” 

attributes this segula to the author himself, the Holy Shla, and this is what he writes 

in his letter: “…the order of the prayers, for each day, for Shabbat, Rosh Chodesh 

and Yamim Nora’im from the beginning of the year to the end of the year arranged 

and composed by Rabbi Yeshaya Segal, author of Shnei Luchot HaBrit. He was very 

attached to this siddur and commanded his descendants to have it printed to give the 

public the privilege to pray according to this order with these intentions. He made 

a covenant that if they pray according to this arrangement before He Who Hears 

Prayers with all their strength and with these intentions, the prayers will not return 

unanswered. And see the words and approbation of the early great Torah leaders of 

that time… Rabbi Yoel Sirkis author of Bayit Chadash and Rabbi Ya’akov Av Beit Din 

of Lublin… and Rabbi Yom Tov Lipman Heller author of the Tosfot Yom Tov… and 

“all the prophets speak in the same manner” - all the aforementioned Torah scholars, 

that if a person prays with these intentions his prayers will not return unanswered”. 
28, 568 leaves. 18.5cm. High-quality paper, colored leaf cutting, good condition. Stains, moth 

marks. Wear and restored tears on title page. Paper glue on margins of three leaves. Stamps. 

Fine light-colored binding [tear on corner of spine], fabric bookmark and gilded impression. 

Concurrently, an edition with piyutim “according to Ashkenazi custom” was printed, 

identical to this edition until leaf 364 (except the title page). From 365 until the end, 

(Booklet 92), the word “Polish” is printed on the margin of the first leaf of each booklet 

(on the parallel edition “Ashkenaz” is printed). 

Opening Price: $3200

הנביאים מתנבאים בסגנון אחד הגאונים הנ“ל, שאם יתפללו בכוונות אלו שאין תפילתן חוזרת ריקם“. 
כח, תקסח דף. 18.5 ס“מ. נייר איכותי, חיתוך דפים צבעוני, מצב טוב. כתמים, סימני עש. בלאי ושיקום קרעים בדף 
השער. דבק נייר בשולי שלושה דפים. חותמות. כריכה נאה בצבע בהיר [קרע בפינת השדרה], סימניית בד והטבעה 

מוזהבת. 
במקביל נדפסה הוצאה עם פיוטים ”כמנהג אשכנז“, הזהה להוצאה הנוכחית עד דף שסד (פרט לשער). מדף 
נדפס:  המקבילה  (בהוצאה  קונטרס: ”פוליש“  כל  של  הראשון  הדף  בשולי  נדפס  צב)  (קונטרס  ואילך  שסה 

”אשכנז“). 

פתיחה: $3200
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121. סידור כוונות האר“י – חסד לאברהם – מנטובה, תקמ“ג

ועולת  החול  סדר  נפתחים...  ספרים  ”שלשה  לאברהם,  חסד  ספר 
שבת ועולת החדש... מכתבי מרן מלכא קדישא האר“יאל זצוק“ל...“. 

מנטובה, [תקמ“ג 1783]. 
המקובל  שערך  מפורטות,  וכוונות  הנהגות  פירוש,  עם  תפילה  סידור 

רבי אברהם טובייאנה מאלג‘יר, מתוך כתבי האר“י ותלמידיו. 
מלבד התפילות כולל: ”סדר השולחן הטהור“ (סדר הסעודה עם ברכת 
בוכים“  ”קול  המטה);  על  שמע  (קריאת  הברית“  אות  ”תיקון  המזון); 
מות“,  ”משפט  נפש“,  ”פדיון  (עם  היום“  תיקון  ”סדר  חצות);  (תיקון 

”סדר לויה“, ”ברכת נישואין“); ”סדר תקון המגיפה“ ועוד. 
רישומי בעלות של רבי חיים הלוי אבתר ֶזגול - מרבני דמשק וירושלים. 

מחבר ’דרכי חיים‘, ירושלים תרפ“ב. 
הודבקה  האחרון  העמוד  על  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   20 דף.  קמ   ,[1]

מחצית דף מטופס אחר לשיקום. כריכת עור עתיקה, פגומה מעט. 

פתיחה: $2200

121. Siddur Kavanot Ha’Ari – Chesed 

L’Avraham – Mantua, 1783

Chesed L’Avraham, “Three books are opened… 

weekday prayers and Shabbat offerings and Rosh 

Chodesh offerings… from the writings of the Arizal…”. 

Mantua, [1783]. 

Siddur with commentary, ways of conduct and detailed 

kavanot, arranged by the Mekubal Avraham Toviana of 

Algeria, taken from the writings of the Arizal and his 

disciples. 

Besides prayers, the siddur includes: “Seder HaShulchan 

HaTahor” (laws of meals and Birkat HaMazon); “Tikun 

Ot HaBrit” (Kriyat Shema Al HaMitah); “Kol Bochim” 

(Tikun Chatzot); “Seder Tikun HaYom” (with “Pidyon 

Nefesh”, “Mishpat Mavet”, “Seder Levia”, “Birkat 

Nesu’in”); “Seder Tikun HaMagefah” etc. 

Owners’ inscriptions of Rabbi Chaim HaLevi Evyatar 

Zegol – a rabbi of Damacus and Jerusalem. Author of 

“Darkei Chaim”, Jerusalem 1922. 
[1], 140 leaves. 20cm. Good condition, stains. Half a leaf 

of another form is pasted on the last page for restoration. 

Antique leather binding, slightly damaged. 

Opening Price: $2200
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 – תק“ז  אלטונה,   – שני  חלק   – עמדין  יעקב  רבי  סידור   .122

חתימות והגהות
לתקופת  שמים...  שערי  שערים...  לי“ד  פתוחה  האלקים  עיר  ”ארמון 
עמדין  יעקב  רבי  היעב“ץ -  מסידור  שני  חלק  השנה...“,  חדשי  הימים 
מהדורה   .[1747 [תק“ז  אלטונה,  ומועדים].  חודש  לראש  [תפילות 

ראשונה, שנדפסה בבית המחבר. 
עותק חסר בסופו. חתימות מזרחיות של ”הצעיר שם טוב יוסף חליגואה 
[רובם  ידו  בכתב  רבים  רישומים  הדפים  ובשולי  הכריכה  בדפי  יצ“ו“. 

ביאורי ראשי-תיבות]. חתימת ”הצעיר דוד סלימאן דוד ששון יצ“ו“. 
כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.   16 בסוף).  דף   16 חסרים  קנט;  (במקום:  דף  קמב 

ובלאי. כריכת עור עתיקה. 

פתיחה: $300

122. Siddur Rabbi Ya’akov Emden – Part Two 

– Altona, 1747 - Signatures and Glosses

Part Two of the Ya’avetz Siddur – Rabbi Ya’akov Emden 

[prayers for Rosh Chodesh and Festivals]. Altona, 

[1747]. First edition, printed at the author’s house. 

Copy with end missing. Oriental signatures of “The 

young one Shem Tov Yosef Chaligua”. On the binding 

leaves and leaf margins are many inscriptions in 

his handwriting [most explanations of acronyms]. 

Signature of “David Saliman David Sassoon”. 
142 leaves (instead of: 159; missing 16 leaves at end). 16cm. 

Good condition. Stains and wear. Antique leather binding. 

Opening Price: $300

123. Rashash Prayer Book for Yom Kippur – 

Copy of Kabbalist Rabbi Yitzchak Kaduri 

Prayer book by the Rashash [Rabbi Shalom Sharabi], 

with Kabbalistic intentions, section 8 for Yom Kippur. 

[Jerusalem, 1912]. On spine of binding produced 

by Rabbi Yitzchak Kaduri, notation in his holy 

handwriting: “Rashash Prayer Book Kippur” and 

beneath leather spine signature of his name: “Hichini” 

[acronym of Young Yitzchak Kaduri Nero Ya’ir]. 

Prayer book bound with additions of other sections of 

prayer book. Preceding section 8, leaves 1-62 of section 

4 of prayer book for Shacharit of Shabbat (which was 

originally printed on 115 leaves), followed by section 8 

from Yom Kippur which appears in its entire 69 leaves. 

At end of volume added leaves (containing intention 

of 13 attributes of mercy) 112-122, 125-127 of section 

2. At beginning of volume, pages 225-232 containing 

summary of intentions for Yom Kippur from Sefer “Ohr 

HaChaim” (Ohr HaLevana, Jerusalem 1925). 

On back binding, pasted note containing prayer [for 

Yom Kippur] for ill and childless, in handwriting of 

Rabbi Yitzchak Kaduri. 
225-232 pages; 1-62 leaves; [blank leaf], 69 leaves; 112-118, 

125-127, 119-122. [Blank leaves]. 22.5cm. Quality paper, good 

condition. Handwritten additions. Semi-leather binding. 

Attached is a signed authorization attesting to the  fact 

that the prayer book was bound by Rabbi Kaduri and 

that he prayed from it for approx.55 years. 

Opening Price: $500

רבי  המקובל  של  העותק   - כפור  ליום  הרש“ש  סידור   .123

יצחק כדורי
כיפור  ליום  ח‘  חלק  הקבלה,  כוונות  עם  להרש“ש,  תפלה  סידור 
[ירושלים, תרע“ב 1912]. על שדרת הכריכה שנעשתה ע“י רבי יצחק 
כדורי, נרשם בכתב-יד-קדשו: ”סדור הרש“ש כפור“ ובתחתית שדרת 

העור חתם את שמו: ”היכינ“י“ [=הצעיר יצחק כדורי נרו יאיר]. 
הסידור נכרך עם הוספות מחלקים אחרים של הסידור. לפני חלק ח‘ 
נכרכו דפים א-סב מתוך חלק ד‘ של הסידור לשחרית שבת (שנדפס 
בשלמות  נמצא  כיפור  ליום  שמיני  חלק  מכן  לאחר  דף),  קטו  במקור 
סט דף, בסופו של הכרך צורפו דפים (של כוונת י“ג מידות) קיב-קכב, 
של  רכה-רלב  עמ‘  גם  נכרכו  הכרך  בתחילת  ב‘.  חלק  מתוך  קכה-קכז 

הלבנה“,  (”אור  החיים“  ”אור  ספר  מתוך  כיפור,  יום  כוונות  קיצור 
ירושלים, תרפ“ה). 

בכריכה האחורית מודבקת פתקה לתפילה [ביום כיפור] עבור חולים 
וחשוכי בנים, בכתב ידו של רבי יצחק כדורי. 

רכה-רלב עמ‘; א-סב דף; [דף חלק], סט דף; קיב-קיח, קכה-קכז, קיט-קכב. 
כריכת  בכת“י.  הוספות  טוב.  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.   22.5 ריקים].  [דפים 

חצי-עור. 
מצורף אישור חתום, על כך שהסידור נכרך ע“י הרב כדורי והשתמש 

בו כ-55 שנה. 

פתיחה: $500
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124. ספרי קבלה שנדפסו בירושלים

(מהדורות  ה-20,  המאה  בראשית  בירושלים  שנדפסו  קבלה  ספרי 
ראשונות או יחידות):

ראשונה  מהדורה  מהתנאים.  קבלה  ברייתות  שלמה,  1. מרכבה 
(מכת“י מוסאיוב). תרפ“א 1921. 

2. ספר מנחת אליעזר, על דרך ”עץ החיים“ למהרח“ו. מהמקובל רבי 
אליעזר ידיד הלוי. תר“ע 1910. 

מגילות  חמש  על  פירוש  עם  פאפו,  אליעזר  מרבי  יועץ,  3. פלא 
חיל  אשת  על  ופי‘  גאגין)  מכת“י  נדפס  וויטאל,  חיים  (רבי  ממהרח“ו 

ממהרי“ט אלגזי (מכת“י). [תרס“ג 1903]. 
4. בירורי המדות, משמן זית זך של זוהר הקדוש. מהמקובל רבי אהרן 

שמואל מהרי“ל. [תרפ“ג 1923]. 
5. אמרות טהורות, מרבי צבי מיכל שפירא, עם מנחת שמואל מרבי 

שמואל מדאהלינוב (תלמיד רבי חיים מוולוז‘ין). תרפ“ג 1923. 
6. מלחמת היצר, רבי משה אליהו מארמורשטיין. תרצ“ה (1935). 

חי“,  איש  ה“בן  מבעל  ותיקונים,  תפילות  סדרי  חכמים,  7. לשון 
(מהדורה ב‘ עם הוספות). תרפ“ח 1928. 

8. קונטרס הליקוטים של אגודת תקנת נר“ן. עם מכתבי האדמו“רים 
מהוסיאטין, רחמסטריווקא וטשורטקוב. [תש“ד 1944]. 

הקבלה.  חכמת  ולימוד  וטהרה,  קדושה  בעניני  נפלאות,  9. כונות 
המחבר  במיוחד!  (נדיר   .(1956) תשט“ז  הומינר.  שמואל  רבי  מהצדיק 
תלמידי  לאברכים  ידו  על  ניתן  רק  הרבים,  ברשות  למכרו  רצה  לא 

חכמים שהכיר). 

גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב עד בינוני. 

פתיחה: $200

124. Kabbalah Books Printed in Jerusalem

Kabbalah books printed in Jerusalem, beginning of 

20th century (first or single editions):

1. Merkavah Shlemah, Braitot Kabbalah Me-

Hatanaim. First edition (of Musayov manuscript). 1921. 

2. Sefer Minchat Eliezer, on “Etz Hachaim” by 

Maharchav. By Rabbi Eliezer Yadid Ha-Levy. 1910. 

3. Pele Yoetz, by Rabbi Eliezer Papo, with commentary 

on the Five Megilot by Maharchav (Rabbi Chaim Vital, 

printed of Gagin’s manuscript) and commentary on 

Eshet Chayil by Maharit Elgazi (of manuscript). 1903. 

4. Berurey Ha-Midot, Mishemen Zayit Zach shel 

Zohar Ha-Kadosh. By the mekubal Rabbi Aharon 

Shmuel Maharil. 1923. 

5. Imrot Tehorot, by Rabbi Zvi Michal Shapira, with 

Minchat Shmuel by Rabbi Shmuel of Dalinov (disciple 

of Rabbi Chaim of Volozhin). 1923. 

6. Milchemet Hayetzer, Rabbi Moshe Eliyahu 

Marmorstein. 1935.  

7. Leshon Chachamim, by the author of “Ben Ish 

Chai”, (second edition with additions). 1928. 

8. Kuntres Halikutim shel Agudat Takanat Naran. 

With letter by Rebbes of Husiatyn, Rachmastrivka and 

Tchorkov. 1944. 

9. Kavanot Nifla’ot, by the Tzadik Rabbi Shmuel 

Huminer. 1956. (Very rare! The writer refused to sell it, 

he only handed it to scholars that he knew). 

Sizes and conditions vary, mostly good to fair condition. 

Opening Price: $200
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ספרי חסידות
Hassidism

125. מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים - מהדורה ראשונה, 

קוריץ תקמ“א
ספר מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים, מהמגיד ממזריטש. [קאריץ, 
של  מתורתו  שיצא  הראשון  הספר  ראשונה]  מהדורה   .1881 תקמ“א 
המגיד רבי דוב בער ממזריטש, אבי תורת החסידות. נכתב ונדפס ע“י 

תלמידו הגדול רבי שלמה מלויצק. 
עותק חסר תחילה וסוף: דפים ב-נט (במקור: [4], ס דף). 19.5 ס“מ. מצב 

טוב, כתמים ופגיעות קלות. לא כרוך. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 324. 

פתיחה: $1000

125. Maggid Devarav L’Ya’akov, Likutei 

Amarim – First Edition, Korets 1881

Maggid Devarav L’Ya’akov, Likutei Amarim, by the 

Maggid of Mezerich. [Korets, 1881. First edition]. The 

first book published on the Torah of the Maggid Rabbi 

Dov Ber of Mezerich, “Father” of Chassidism. Written 

and printed by his great disciple Rabbi Shlomo of Lutsk. 
Copy missing beginning and end: leaves 2-59 (originally: 

[4], 60 leaves). 19.5cm. Good condition, stains and minor 

damage. Unbound.

Stefansky Chassidut, no. 324.

Opening Price: $1000

126. אור המאיר – קוריץ תקנ“ח, מהדורה ראשונה 

ספר אור המאיר, דרושים ורמזים על התורה, המגילות ומועדי השנה 
בדרך החסידות והקבלה. מהאדמו“ר רבי זאב וולף מזיטומיר. חלקים 

א-ג. [קאריץ, תקנ“ח 1798]. מהדורה ראשונה. 
המחבר  טוב.  שם  הבעל  בשם  דברים  ובו  החסידות  ספרי  מראשוני 
שנפטר בשנת תקנ“ח היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש, ומקורבם 
ותלמידם של רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי נחום מטשרנוביל ורבי לוי 

יצחק מברדיטשוב. 
קא-קכ  נה-צח,  נב,  דף;   [2] סא-פ,  נח,   [1] יחד:  כרוכים  החלקים  שלשת 
דף; סד דף. [חסרים 2 דף באמצע חלק שלישי]. 19 ס“מ. נייר ירקרק בהיר. 
מצב בינוני-גרוע, בלאי רב, כתמים ונקבי עש. פגיעות עם חסרונות בשער 

ובמספר דפים. הדבקות נייר שיקום. לא כרוך. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 24. 

פתיחה: $800

126. Ohr HaMeir – Korets 1798, First 

Edition

Ohr HaMeir, Chassidic and Kabbalistic allegories and 

interpretations on the Torah, the Megillot and the 

Festivals by Rebbe Ze’ev Wolf of Zhitomir. Vol.1-3. 

[Korets, 1798]. First edition. 

One of the first books of Chassidut with teachings of the 

Ba’al Shem Tov. The author, who died in 1798, was among 

the greatest disciples of the Maggid of Mezerich, and a 

close disciple of Rabbi Ya’akov Yosef of Polná, Rabbi 

Nachum of Chernobyl and Rabbi Yitzchak of Berditchev. 
All three volumes are bound together: [1] 58, 61-80, [2] 

leaves; 52, 55-98, 101-120 leaves; 64 leaves. [Two leaves are 

missing in the middle of Part 3]. 19cm. Light greenish paper. 

Fair-poor condition, much wear, stains and moth holes. 

Damages with omission on title page and several leaves. 

Pasted restoration paper. Unbound. 

Stefansky Chassidut, no. 24. 

Opening Price: $800
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128. ספר צילותא דאברהם, חידושי מהרמ“א בעריכת 

ה“ערבי נחל“ – סדילקוב, תקפ“א
ספר צילותא דאברהם, הנקרא חדושי מהרמ“א, חידושים על הש“ס, 
מאת רבי משה אברהם אבוש. [סדילקוב, תקע“א, צ“ל: תקפ“א 1821]. 

מהדורה יחידה. 
מופלג  גאון  (ת“פ-תק“ס),  מרגליות  אבוש  אברהם  משה  רבי  המחבר 
בעל  מרגליות  מאיר  רבי  אחי  וזאבנא,  הורודנקה  ברבנות  ששימש 
”מאיר נתיבים“ (מתלמידי הבעש“ט). אנשי דורו שבחוהו כי חריפותו 
”עמוק  שהוא  אמרו  הנוכחי  ספרו  ועל  הש“ך,  כשל  היא  ובקיאותו 
האדמו“ר  הורוויץ).  הלוי  משה  רבי  הסכמת  (ראה  שיף“  כהמהר“ם 
שהיה  שרד“,  ו“לבושי  נחל“  ”ערבי  בעל  אייבשיץ  שלמה  דוד  רבי 
בעל נכדתו, העתיק וערך את הספר מתוך כתב ידו, והוסיף בו הרבה 

חידושים וביאורים משלו. 
טופס נאה על נייר כחלחל. [1], צט דף. 31 ס“מ. מצב טוב, כתמים, מעט 
מקצועי  שיקום  בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  נקב  הדפים  באחד  עש,  סימני 

לפגיעות עש בדף השער. כריכת חצי-עור חדשה. 
פרט השנה תקע“א מוטעה, שכן ההסכמות הן משנת תק“פ-תקפ“א. 
ברישומים הביבליוגרפיים נרשם מקום הדפוס כאוסטרהא, אולם כבר 
הוכיח ר“ח ליברמן שהספר נדפס בסדילקוב (ראה אהל רח“ל א‘, עמ‘ 
”תחת  הכתובת  [נשמטה  בדפוסת  שינוי  קיים  שלפנינו  בעותק   .(459
צידי  משני  אחרים  בעותקים  שנמצאת  הקיסר...“  אדוננו  ממשלת 

קישוט השער]. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 499. 

פתיחה: $1000

127. מאור עינים, מהדורה ראשונה, סלאוויטא, תקנ“ח

[סלאוויטא,  מטשרנוביל,  נחום  מנחם  לרבי  התורה  על  עינים,  מאור 
תקנ“ח 1798. מהדורה ראשונה]. 

עותק חסר: ב, ז-קנז דף (במקור: [2], קס דף; [1], לד דף.). 20 ס“מ. מצב 
בינוני, כתמים ופגעי עש. 

סטפנסקי חסידות, מס‘ 308. 

פתיחה: $500

128. Tzilota D’Avraham, Chidushei

 - “Maharma, Edited by the “Arvei Nachal

 Sudilkov, 1821

Tzilota D’Avraham, called Chidushei Maharma, 

novellae on the Talmud, by Rabbi Moshe Avraham 

Abush. [Sudilkov, 1811, should be 1821]. Only edition. 

The author Rabbi Moshe Avraham Abush Margaliot 

(1720-1802), an outstanding Torah genius who served 

in the rabbinate of Horodenka and Żabno, brother of 

Rabbi Meir Margaliot, author of “Meir Netivim” (a 

disciple of the Besht). People of his generation said in 

his praise that his sharpness and Torah knowledge were 

comparable to that of the Shach, and on this book they 

said that he is “deep like the Maharam Schiff” (see the 

approbation of Rabbi Moshe HaLevi Horowitz). Rebbe 

David Shlomo Eibeshitz, author of “Arvei Nachal” 

and “Levushei Srad”, who married his granddaughter 

copied and edited the book from his handwriting and 

added many novellae and explanations of his own. 
A fine form on bluish paper. [1], 99 leaves. 31cm. Good 

condition, stains, few moth marks, one leaf has a hole with 

minor damage to text. Moth damage professionally restored 

on title leaf. New semi-leather binding. 

The year 1811 is mistaken since the approbations 

are from 1820-1821. In the bibliographic listings, 

the place of printing was listed as Ostrog, but Rabbi 

Lieberman already proved that the book was printed in 

Sudilkov (see Ohel Rachel Vol. 1, p. 459). In this copy, 

a difference in the printing exists [the address “under 

the government of our Sovereign, the Emperor…” was 

omitted which is found in other copies on both sides of 

the title page decorations].

Stefansky Chassidut, no. 499. 

Opening Price: $1000

127. Me’or Einayim, First Edition, Slavita, 

1798

Me’or Einayim, on the Torah by Rabbi Menachem of 

Chernobyl, [Slavita, 1798. First edition].
Missing copy: 2, 7-157 leaves (originally: [2], 4-160 leaves). 

20cm. Fair condition, stains and moth damage.

Stefansky Chassidut, no. 308.

Opening Price: $500

127

128
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129. דברי אמת מ“החוזה מלובלין“, סדילקוב תקצ“ו - עותק 

מיוחס לאדמור“י טשרנוביל 
מלובלין“.  ”החוזה  יצחק  יעקב  רבי  מהאדמו“ר  אמת,  דברי  ספר 

סדילקוב, תקצ“ו 1835. מהדורה שלישית. 
בכת“י  [קצוץ]  בעלות  רישום  השער  בראש  שונות.  בעלים  חתימות 
אשכנזי עתיק: ”ר‘ זוסיא בהרב“. כפי המסופר, רישום זה מעיד כי ספר 
זה הגיע מספריו הקדושים של האדמו“ר רבי אהרן מטשרנוביל ובנו 
בשנת  אהרן  רבי  של  בפטירתו  שכן  מטשרנוביל.  זושא  רבי  האדמו“ר 
תרל“ב חולקו הספרים בין צאצאיו ונרשם על כל ספר לחלק מי הגיע: 

”זוסיא בהרב“, ”מנחם נחום בהרב“ וכו‘. 
זקן  (תקמ“ז-תרל“ב),  מטשרנוביל  טברסקי  אהרן  רבי  הגה“ק 
אדמור“י דורו, בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל ותלמיד סבו רבי נחום 
מטשרנוביל. לאחר פטירתו מילא את מקומו בטשרנוביל, בנו הקדוש 
אבי-אמו  תרמ“א),  (נפטר  טברסקי  (זוסיא)  זושא  משולם  ישעיה  רבי 

של האדמו“ר הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלז (תר“מ-תשי“ז). 
(תרמ“ח- עהרנברג“  אלעזר  ”אלימלך  רבי  החסיד  הגאון  חתימות 

תשל“ו) בעל ”ארזי לבנון“, מזקני חסידי שינווא-צאנז. 
עם  דפים  חיתוך  טוב-בינוני,  מצב  ועבה,  גס  נייר  ס“מ.   19.5 דף.  נח   ,[2]
פגיעות בכותרות ובמספר דפים על גבול הטקסט. פגעי עש קלים בדפים 

אחרונים. כריכה ישנה נאה. 

פתיחה: $500

129. Divrei Emet by the “Chozeh of Lublin”, 

Sudilkov, 1835 – Copy Attributed to the 

Chernobyl Rebbes

Divrei Emet, by Rebbe Ya’akov Yitzchak “The Chozeh of 

Lublin”. Sudilkov, 1835. Third edition. 

Various owners’ signatures. At top of title page owner’s 

inscription [cutoff] in ancient Ashkenazi handwriting: 

“Rabbi Zusia B’Harav”. This testifies that this book 

belonged to Rebbe Aharon of Chernobyl and his son 

Rebbe Zusha of Chernobyl. At Rebbe Aharon’s death in 

1872, the books were distributed amongst his descendants 

and written on each book was to whom it is intended: 

“Zusia B’Harav”, “Menachem Nachum B’Harav” etc. 

Rebbe Aharon Twersky of Chernobyl ( 1787-1872), the 

eldest of the rebbes of his times, son of Rabbi Mordechai 

of Chernobyl and the disciple of his grandfather Rabbi 

Nachum of Chernobyl. After his death, he was succeeded 

as Rabbi of Chernobyl by his son Rabbi Yeshaya Meshulam 

Zusha (Zusia) Twersky (died 1881), maternal grandfather 

of Rebbe Aharon Rokeach of Belz (1880-1976). 

Signatures of Rabbi “Elimelech Elazar Ehrenberg” 

(1888-1976), author of “Arzei Levanon”, elder Sieniawa-

Sanz chassid. 
[2], 58 leaves. 19.5cm. Coarse thick paper, good-fair 

condition, leaves cut with damage to titles and on several 

leaves to the edge of the text. Minor moth damage to last 

leaves. Old fine binding. 

Opening Price: $500

130. ספר רב ייבי - אוסטרהא תקס“ח

יעקב  רבי  המקובל  מהגאון  ונ“ך.  תהילים  התורה,  על  ייבי,  רב  ספר 
קונטרס  עם  ממזריטש.  המגיד  תלמיד  מאוסטרהא,  יהודא  בן  יוסף 
”מורא מקדש“ בענין קדושת בית הכנסת. אוסטרהא, [תקס“ח 1808]. 

מהדורה שניה עם הגהות ותיקונים. 
מאיר  להנגיד  ”שייך  שונות:  וחותמות  חתימות  בעלים,  רישומי 
הסמוך  ישן  מקונסטנטין  ברוך  ר‘  הצדיק  אצל  בקודש  משמש  יעקב 
למזיבוז“. [נכדו של ר‘ מרדכי מנסכיז שהיה נשוי לנכדתו של ר‘ ייב“י]. 
כיתוב ארוך בנושא עלות ההדפסה של הספר. חותמת ברוסית: ברוך 

יעקוביץ (בן יעקב), קייב, אומן. בעמוד אחרון חותמת שעוה. 
[1], קכט דף. 34.5 ס“מ. נייר כחול, מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים קלים, 

פגעי בלאי משוקמים. כריכת עור חדשה, מפוארת. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 531. 

פתיחה: $1000

130. Rav Yeiby – Ostrog 1808

Rav Yeiby, on the Torah, Psalms and Nevi’im, Ketuvim. 

By the Mekubal Rabbi Ya’akov Yosef son of Yehuda of 

Ostrog, disciple of the Maggid of Mezeritch. With the 

booklet “Morah Mikdash” on the topic of the holiness 

of Beit HaKnesset. Ostrog, [1808]. Second edition with 

glosses and corrections. 

Owners’ inscriptions, various signatures and stamps: 

“Belongs to the Naggid Meir Ya’akov who serves 

the Tzaddik Rabbi Baruch of Old Constantine near 

Medzhybizh”. [Grandson of Rabbi Mordechai of 

Nesvizh who was married to the granddaughter of 

Rabbi Ya’akov Yosef Ben Yehuda]. Long inscription 

on the topic of the printing costs of the book. Russian 

stamp: Baruch Ya’akovitz (son of Ya’akov), Kiev, Uman. 

Wax seal on the last page. 
[1]. 129 leaves. 34.5cm. Blue paper, good-fair condition, 

stains and minor tears, restored wear damage. New, 

elaborate leather binding. 

Stefansky Chassidut, no.531. 

Opening Price: $1000
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131. הקדמה ודרך לעץ החיים - מהדורה ראשונה 

לימוד  דרכי  טוב),  ועשה  מרע  (סור  החיים,  לעץ  ודרך  הקדמה  ספר 
[תקצ“ב  לבוב,  מזידיטשויב.  הירש  צבי  רבי  האדמו“ר  מאת  הקבלה 

1832]. מהדורה ראשונה. 
חתימת בעלים עתיקה: ”יעקב בן ר‘ בנימין זאב וואלף ז“ל“. 

[1], כה דף. 23.5 ס“מ. נייר איכותי מצב טוב-בינוני, נזקי עש קלים. כריכה 
ישנה. 

שנדפס  נכתב  הלועזי  בכיתוב  ההדפסה,  תאריך  זיוף  הספר  בשער 
ירננו  ”בך  שנת  נכתב  העברי  והתאריך   .1804 רוזאניס  יהודית  בדפוס 
פעמים  ארבע  המחבר  נזכר  לשער  מעבר  אך  תק“ץ,  העולה  צדיקים“ 
תקצ“א.  בתמוז  יא  ביום  נפטר  והוא  ’נ“ע‘,  המתים  ברכת  בתוספת 
[בשנת תקצ“ג הדפיס המו“ל ספר אחר של המחבר בשם ”פרי קדש 
הלולים“ ובהקדמתו שם הוא כותב: ”זה לי שנה תמימה כאשר העליתי 

לפניכם בכורי ראשית פרי אדמו“ר... הקדמה ודרך עץ החיים“]. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 183. 

פתיחה: $1200

ה“צעטיל  של  ראשונה  מהדורה   – חרשים  ארבעה  ספר   .132

קטן“ מבעל ”נועם אלימלך“ – לבוב, תר“ט
הגדה  פרשיות,  ארבעה  בחסידות [על  דרושים  חרשים,  ארבעה  ספר 
של פסח ועוד], מאת רבי אריה ליב מלאנצהוט, עם ”הנהגות קדושות“ 
לרבי אלימלך מליזענסק ”אשר קראם בשם צעטיל קטן“. [לבוב], שנת 

נזכה כלנו לישועה [תר“ט 1849]. 
מליז‘נסק  אלימלך  לרבי  קטן“  ה“צעטיל  של  הראשונה  המהדורה  זו 
בעל ”נועם אלימלך“. בסופו נדפס: ”כ“ז [=כל זה] מצאתי בכ“י“. מאז 

זכה חיבור זה לאין ספור מהדורות. 
להרמ“ע  השני)  (החלק  ה‘“  שבתות  ”מאמר  גם  נדפסו  הספר  בראש 

מפאנו, ו“תפלת השב לרבינו יונה“. 
עור  כריכת  משוקמים.  פגעים  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   17 דף.  כ   ,[4]

מפוארת. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 64. 

פתיחה: $1000

131. Hakdama V’Derech L’Etz Chaim – First 

Edition

Hakdama V’Derech L’Etz Chaim, (Turn aside from bad 

and do good), ways to study Kabbalah by Rebbe Zvi 

Hirsh of Zhydachiv. Lvov, [1832]. First edition. 

Old owner’s signature: “Ya’akov ben Rabbi Binyamin 

Ze’ev Wolf”. 
[1], 25 leaves. 23.5cm. High-quality paper, good-fair 

condition, minor moth damage. Old binding. 

On title page, the date of printing is forged, in foreign 

writing that the book was printed in the printing press 

of Judith Rosanes 1804. The Hebrew date alluded to in 

the quote written in the book is 1830, but on the reverse 

side of the title page the author is mentioned four times 

with the addition of the Hebrew acronym Nun and Ayin 

(Nishmato Eden, added after the death of a person) 

and he died on the 11th of Tamuz 1831. [In 1833, the 

publisher printed another book by the same author 

called “Pri Kodesh Hillulim”. In the introduction he 

writes: “A whole year has passed since I have published 

the first “fruit” of the Rebbe… Hakdama and Derech 

L’Etz Chaim”]. 

Stefansky Chassidut, no. 183. 

Opening Price: $1200

132. Arba’a Harashim – First Edition of the 

“Tzetel Katan” by the Author of “Noam 

Elimelech” -  Lvov, 1849 

Arba’a Harashim, Chassidic homiletics [on the four 

parshiot, Pesach Haggadah etc. ], by Rabbi Aryeh 

Leib of Lańcut, with “holy ways of conduct” of Rabbi 

Elimelech of Lizhensk “which he called Tzetel Katan”. 

[Lvov], 1849. 

This is the first edition of “Tzetel Katan” by Rabbi 

Elimelech of Lizhensk author of “Noam Elimelech”. 

Printed at the end: “All this I found in a manuscript”. 

Since then, this work has seen innumerable editions. 

At the beginning of the book, “Ma’amar Shabtot 

Hashem” (Part 2) by the Rama of Pano, and “Tefillat 

HaShav by Rabbeinu Yonah” were printed as well. 
[4], 20 leaves. 17cm. Good condition, stains. Restored 

damage. Elaborate leather binding. 

Stefansky Chassidut 64. 

Opening Price: $1000

131132



מכירה מס‘ 27 | 73 

133. ברית אברם - בראדי תרל“ה

לימים  דרושים  ומגילות,  הפטרות  התורה,  על  אברם,  ברית  ספר 
תרל“ה 1875.  בראדי,  מזאלוזיץ.  המגיד  משה  יוסף  רבי  מאת  נוראים, 

מהדורה ראשונה. 
חיים  אברהם  רבי  מאפטא,  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  הסכמות: 
יעקב  אברהם  מרבי  הסכמות  מזידיטשוב.  הירש  צבי  ורבי  מזלוטשוב 
הספר  קוני  את  המברכים  מטשורטקוב  משה  דוד  ורבי  מסדיגורא 

ב“שפעת רצון וברכת ישע להתברך בברכה המשולשת בתורה“. 
המגיד  תלמיד  (תצ“ח-תקע“ה),  שפירא  משה  יוסף  רבי  הגה“ק 
ובזאלוזיץ,  בזבורוב  כמגיד  כיהן  מזלוטשוב.  מיכל  ורבי  ממזריטש 

ונודע כאחד מגדולי החסידות בדורו. 
קלים.  בלאי  פגעי  טוב,  מצב  רחבים.  שוליים  ס“מ.   25 דף.   [4] קנב,   ,[4]

כריכה קרועה. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 95. 

פתיחה: $400

133. Brit Avram – Brody 1875 

Sefer Brit Avraham, on the Torah, Haftarot and Megillot, 

homilies for High Holy Days, by Rabbi Yosef Moshe the 

Maggid of Zalozitz. Brody, 1875. First edition. 

Approbations by: Rabbi Avraham Yehoshua Heschel 

of Apt, Rabbi Avraham Chaim of Zloczów and Rabbi 

Tzvi Hirsch of Zydaczów. Approbations by Rabbi 

Avraham Ya’akov of Sadagura and Rabbi David 

Moshe of Chortkov who bless purchasers of book with 

“abundance and salvation…”. 

The Ga’on Rabbi Yosef Moshe Shapira (1738-1815), 

disciple of the Maggid of Mezritch and Rabbi Michel 

of Zloczów. Served as Maggid [preacher] in Zborów 

and Zalozitz and was known as one of the greatest 

Chassidim of his generation. 
[4], 152, [4] leaves. 25cm. Wide margins. Good condition, 

slight wear damage. Torn binding. 

Stefansky Chassidut, no. 95. 

Opening Price: $400

134. רשפי אש (נעשכיז) - מהדורה ראשונה

וליקוטים  מנעשכיז  מרדכי  רבי  מהאדמו“ר  אמרות  אש,  רשפי  ספר 
מהדורה   .1869 תרכ“ט  ווארשא,  מזלוטשוב).  (המגיד  עליון  מקדושי 

ראשונה. 
[2], י דף. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. לא כרוך. 

סטפנסקי חסידות, מס‘ 542. 

פתיחה: $200

134. Rishpei Eish (Niszczyce) – First Edition 

Sefer Rishpei Eish, sayings by Rebbe Rabbi Mordechai of 

Niszczyce and collection from divine scholars (Maggid 

of Zloczów). Warsaw, 1869. First edition. 
[2], 10 leaves. Quality paper, good-fair condition, stains and 

wear. Unbound. 

Stefansky Chassidut, no.542. 

Opening Price: $200
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135. ארץ החיים – מהדורה ראשונה, טשרנוביץ, תרכ“א

ברכות,  מסכת  על  ואגדות  הלכות  חדושי  א‘,  חלק  החיים,  ארץ  ספר 
שבת“.  של  ”סידורו  בעל  מטשרנוביץ  (טירר)  חיים  רבי  להאדמו“ר 
טשרנוביץ, תרכ“א 1861. כרוך עם חלק ב‘: לקוטים מתהלים, ישעיהו, 
שיר השירים, מגילות אסתר ואיכה. טשרנוביץ, תרכ“א 1861. מהדורה 

ראשונה. 
בעלות  רישום  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס“מ.   20 דף,  ל   ,[2] עט;   ,[2]
”מספרי ר‘ אברהם הארינשטיין, קיוב“ ורישומי בעלות נוספים ממשפחת 

הארינשטיין. כריכה מעט בלויה. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 68. 

פתיחה: $200

135. Eretz HaChaim – Chernovtsy, 1861 

Sefer Eretz HaChaim, section 1, Chiddushei Halachot 

and Aggadot on tractate Berachot, by Rebbe Rabbi Chaim 

(Tirer) of Chernovtsy author of “Siduro Shel Shabbat”. 

Chernovtsy, 1861. Bound with section 2: Collection from 

Tehillim, Yeshayahu, Shir HaShirim, Megillat Esther and 

Eicha. Chernovtsy, 1861. First edition. 
[2], 79; [2], 30 leaves, 20cm. Good condition. Few stains, 

ownership notation “from books of Rabbi Avraham 

Harenstein, Kiev” and additional ownership notations from 

Harenstein family. Slightly worn binding. 

Stefansky Chassidut, no. 68. 

Opening Price: $200

136. תורת אמת (אפטא) – למברג, תרכ“ד

רבי  האדמו“ר  מכתבי  התורה,  על  חסידות  דברי  אמת,  תורת  ספר 
אברהם יהושע העשל מאפטא. למברג, תרכ“ד 1864. מהדורה שניה. 

הסכמת האדמו“ר רבי שלמה הכהן מראדומסק. 
יט, [1], כה-מ דף. 23.5 ס“מ. מצב טוב, חיתוך דפים על הכותרות. כריכה 

חדשה. 

פתיחה: $200

136. Torat Emet (Apta) – Lemberg, 1864

Torat Emet, Chassidic thoughts on the Torah, letters by 

Rebbe Avraham Yehoshua Heshel of Apta. Lemberg, 

1864. Second edition. Approbation by Rebbe Shlomo 

HaCohem of Radumsk. 
19. [1], 25-40 leaves. 23.5cm. Good condition, leaves cut on 

titles. New cover. 

Opening Price: $200

137. ברכת דוד, על התורה – מהדורה ראשונה

תורה,  חומשי  חמשה  על  החסידות  בדרך  ביאורים  דוד,  ברכת  ספר 
מאת רבי אברהם דוד ווארמאן מבוטשאטש. [לבוב, תר“ה]. 

שנת הדפוס נרשמה בעברית ”תקס“ה“ ובלועזית ”1800“, ושם הדפוס: 
Rosanis Jihdas [יהודית רוזאניס]. שם המדפיסה ושני התאריכים 

נרמז  האמיתי  ההדפסה  תאריך  מזויפים.  זה)  את  זה  (הסותרים 
המילים  הודגשו  בה  הספר,  שבסוף  הדפוס,  לבית  המביא  בחתימת 
בספרי  נעשו  הזה  הסוג  מן  זיופים  תר“ה.  דהיינו  דוד“,  לאלהי  ”תפלה 
צנזורה  איסורי  בשל  תקופה  באותה  בגליציה  שנדפסו  החסידות 
שזויפו  ספרים   16 מונה  יערי  [א.  החסידים  נגד  המשכילים  ורדיפות 
ראזאניש  יהודית  הרבנית  של  דפוס  בית  יערי,  א‘  ראה:  הזה.  באופן 

בלבוב, קרית ספר, יז, ת“ש, עמ‘ 107, מס‘ 43]. 
באותיות  תמימה“  ה‘  ”תורת  המשפט  נדפס  לשער,  שמעבר  בעמוד 
כפי  הכמוס“.  ”מטעם  נדפסו  לא  ההסכמות  כי  צוין  ותחתיו  גדולות, 
הנראה, גם השמטת ההסכמות היתה חלק מהסוואת פרטי ההדפסה 

מאותן סיבות שנמנו למעלה. 
(תקל“א-תר“א,  מבוטשאטש  ווארמאן  דוד  אברהם  רבי  האדמו“ר 
ו“אשל  קדושים“  ה“דעת  בעל  סח-עב),  עמ‘  א‘,  לחסידות,  אנצי‘ 
אברהם“, חתן רבי צבי הירש קרא (בעל ”נטע שעשועים“), תלמיד רבי 
ומקובל,  פוסק  ובבוטשאטש,  ביאזלוביץ  רב  מברדיטשוב,  יצחק  לוי 

בעל ”אשל אברהם“ ועוד ספרים. 
[2], קפב דף. 22.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש. כרוך מחדש. 

סטפנסקי חסידות, מס‘ 100. 

פתיחה: $1000
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137. Birkat David on the Torah – First 

Edition 

Birkat David, Chassidic explanations on the Five Books 

of the Torah, by Rabbi Avraham David Warman of 

Buchach. [Lvov, 1845]. 

Year of printing written in Hebrew 5565 which is 1805 

and in foreign language 1800, name of printing press: 

Jihdas Rosanis. The name of the printer and the two 

dates (which contradict) are forged. The real date of 

printing is hinted in the signature of the person who 

brought the book to the printing press, at the end of the 

book the words “tefilla l’Elokei David” are bold hinting 

to 5605 which is 1845. This type of forgery was done 

to Chassidic books printed in Galicia at that time due 

to censors and the persecution of the Maskilim (the 

Enlightenment Movement) of the Chassidim [A. Ya’ari 

counts 16 books forged in this manner. See: A. Ya’ari, 

Printing Press of Rabbanit Yehudit Rosanis in Lvov, 

Kiryat Sefer, 17, 700, page 107, no. 43]. 

On the reverse side of the title page, the verse “Torat 

Hashem temima” is printed in large letters and under 

the verse is a statement that approbations were not 

printed “for hidden reasons”. Apparently, also the 

omission of approbations was part of the effort to hide 

the printing details for reasons stated above. 

Rebbe Avraham David Warman of Buchach, author 

of “Da’at Kdoshim” and “Eshel Abraham”, (1771-

1841, Encyclopedia L’Chassidut, Vol. 1, pages 68-72), 

son-in-law of Rabbi Zvi Hirsh Kara (author of “Neta 

Sha’ashuim”), disciple of Rabbi Levi Yitzchak of 

Berdichev, Rabbi of Yazlovets and Buchach, a posek and 

mekubal, author of “Eshel Avraham” and other books. 
[2], 182 leaves. 22.5cm. Good condition, stains, moth marks. 

Rebound. 

Stefansky Chassidut 100. 

Opening Price: $1000

138. Kitvei Kodesh / Torat Emet / Siduro 

Shel Shabbat 

Sefer Kitvei Kodesh on High Holy Days and festivals, 

on Pirkei Avot and the Torah, by the Ba’al Shem Tov 

and his disciples. [Lemberg?], (1862). First edition with 

topographic changes on title page. Approbation by 

Rabbi Yeshaya Mushkat. (Stefansky Chassidut, no. 244). 

Bound with books: Likutei Yekarim [Lemberg, 1865] – 

missing first 2 leaves. ◆ Torat Emet, by Rabbi Avraham 

Yehoshua Heschel of Apta, Lemberg, 1864. ◆ Siduro Shel 

Shabbat, section one and section two, Lemberg, 1870. 
Volume includes several books: [34] leaves; [2], 5-52 leaves; 

19, [1], 25-40 leaves; 47 leaves; 30 leaves. 24cm. Varying 

condition; good to fair. Worn semi-leather binding. 

Opening Price: $200

138. כתבי קודש / תורת אמת / סדורו של שבת 

על  טובים,  וימים  נוראים  ימים  על  אמת,  מחכמי  קודש  כתבי  ספר 
פרקי אבות ועל התורה, מהבעל שם טוב ותלמידיו. [למברג?], תרכ“ב 
(1862). מהדורה ראשונה עם שינויים טיפוגרפים בשער. הסכמת רבי 

ישעיה מושקאט. (סטפנסקי חסידות, מס‘ 244). 
כרוך עם הספרים: לקוטי יקרים [למברג, תרכ“ה 1865] - חסר 2 דפים 
ראשונים. ◆ תורת אמת, מרבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, למברג, 
תרכ“ד 1864. ◆ סדורו של שבת, חלק ראשון וחלק שני, למברג, 1870. 

כרך הכולל ספרים אחדים: [34] דף; [2], ה-נב דף;יט, [1], כה-מ דף; מז דף; 
ל דף. 24 ס“מ. מצב משתנה טוב עד בינוני. כריכת חצי-עור, בלויה. 

פתיחה: $200
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139. שו“ע האר“י, קאפוסט / אותיות דרבי יצחק, דובנא

ספר שלחן ערוך האר“י, דינים ומנהגים על פי סודות התורה מהאר“י. 
קאפוסט, תק“ע 1810. 

קבלה  חידושי  א-ב.  חלקים  יצחק,  דרבי  אותיות  ספר  עם:  כרוך 
דובנא,  משה“).  ה“ישמח  (תלמיד  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  וחסידות. 
אב“ד  מרגליות  בצלאל  מרבי  חדשה  הסכמה  עם   .1804 תקס“ד 

אוסטראה, מגדולי החסידות בדורו. 
[2], לו דף; [4], לט, יג דף. 17 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, חיתוך 
עתיקה  חצי-עור  כריכת  קלות).  חיתוך  (פגיעות  הטקסט  גבול  על  דפים 

ובלויה. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 38. 

פתיחה: $220

139. Shulchan Aruch Ha’Ari, Kopys / Otiot 

DeRabbi Yitzchak, Dubno 

Sefer Shulchan Aruch Ha’Ari, laws and customs 

according to concealed wisdom of Torah by the Ari 

[Rabbi Yitzchak Luria]. Kopys, 1810. 

Bound with: Sefer Otiot DeRabbi Yitzchak, sections 

1-2. Chiddushei Kabbala and Chassidism by Rabbi 

Yitzchak Eizik HaLevi (disciple of the “Yismach 

Moshe”). Dubno, 1804. Includes new approbation by 

Rabbi Bezalel Margaliot Av Beit Din of Ostrog, among 

leading giants of Chassidism of his generation. 
[2], 36 leaves; [4], 39, 13 leaves. 17cm. Good-fair condition. 

Stains and wear, paper cut bordering text (slight damage 

from cutting). Worn and antique semi-leather binding. 

Stefansky Chassidut no. 38. 

Opening Price: $220

140. שלשה ספרים מהאדמו“ר רבי דוד שלמה אייבשיץ

עש).  (פגעי   .1819 [תקע“ט]  הרובשוב,  דעה.  יורה  על  שרד,  לבושי   ◆
מענדל  ”מנחם  רבי  חתימת   .1888 תרח“ם  פיעטרקוב,  נחל,  ערבי   ◆

בהרנ“ז אייבשיץ“. ◆ שו“ת נאות דשא. למברג, תרכ“א 1861. 
3 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות בעלות. 

פתיחה: $200

140. Three Books by Rebbe Rabbi David 

Shlomo Eibshitz

◆ Levushei Srad, on Yoreh De’ah. Hrubieszow, 1819. 

(Moth damage). ◆ Arvei Nachal, Piotrkow, 1888. 

Signature Rabbi “Menachem Mendel Eibshitz”. ◆ Ne’ot 

Deshe Responsa. Lemberg, 1861. 
Three books, various sizes and conditions. Ownership 

signatures and stamps. 

Opening Price: $200

141. חומשי היכל הברכה (קאמרנא) – עותקים חסרים

ורבינו  האר“י  סודות  פי  על  הברכה“,  ”היכל  פירוש  עם  חומשים 
דק“ק  אב“ד  ספרין  יחיאל  יהודה  יצחק  רבי  מהאדמו“ר  הבעש“ט, 
קאמרנא. ספר בראשית; ספר שמות; ספר במדבר וספר דברים. לבוב, 

[תרכ“ד-תרכ“ט 1864-1869]. 
של  היסוד  מספרי  מקאמרנא,  למהרי“א  הברכה“  ”היכל  חומשי 
אצל  להם  היתה  מיוחדת  וחביבות  הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות 
וצאצאיו,  חיים“  ה“דברי  זידיטשוב,  (בית  החוגים  מכל  אדמו“רים 

הרש“ב מליובאוויטש ועוד). 
הפצת  אודות  אונגארן,  ארץ  לאנשי  המחבר  רבינו  של  במכתבו 
המיוחדת  ברכתו  את  המחבר  כותב  הקדוש,  פירושו  עם  החומשים 
שלנו  חומש  שיהיה  מי  שכל  ומובטחני   ...” הקדושים:  ספריו  וסגולת 
מלא  ביתו  ויהי  ומחסרון  ומחליים  רע  פגע  ומכל  רע  מכל  ינצל  בביתו 
חיי  בבני  ולבניו...  לו  ארוכים  וחיים  ועושר  והצלחה  טוב  וכל  ד‘  ברכת 

ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים“. 
שמות  דף;   [9] רפג,  בראשית-  נמצאים:  שערים).  (ללא  חסרים  עותקים 
ומגילת אסתר - שכ, [46] דף; במדבר ומגילת רות - רכה, [15] דף; דברים 

ומגילת איכה וקהלת – ריא, [1], כו [1] דף. 
4 חומשים, ב-3 כרכים, כ-27 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, בלאי ופגעי עש. 

פתיחה: $300
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141. Heichal HaBracha (Komarno) 

Chumashim – Incomplete Copies 

Chumashim with Heichal HaBracha commentary, 

according to secrets of the Ari and the Ba’al Shem Tov, 

by Rebbe Rabbi Yitzchak Yehuda Yechiel Safrin Av Beit 

Din of Komarno. Sefer Bereshit; Sefer Shmot; Sefer 

Bamidbar and Sefer Devarim. Lvov, [1864-1869].

Heichal HaBracha Chumashim by the Mahari of 

Komarno are among the basic books of Chassidic 

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 distribution 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”. 
Incomplete copies (missing title pages). Contains: Bereshit – 

183, [9] leaves; Shmot and Megillat Esther – 320, [46] leaves; 

Bamidbar and Megillat Ruth – 225, [15] leaves; Devarim and 

Megillat Eicha and Kohelet – 211, [1], 26 [1] leaves. 

4 Chumashim in 3 volumes, approx. 27cm. Fair-poor 

condition, wear and moth damage. 

Opening Price: $300

142. תורת כהנים ”עשירית האיפה“ - למהרי“א מקומרנא

תורת כהנים – ספרא, עם ביאור עשירית האיפה, מאת האדמו“ר רבי 
יצחק אייזיק סאפרין מקומרנא. לבוב [תר“ט] 1848. מהדורה ראשונה. 

חותמות בית המדרש בק“ק נאנאש (הונגריה) ומעט הגהות בכת“י. 
במיוחד,  רחבים  שוליים  ס“מ.   39.5 משובש].  דפים  [מספור  דף  קנח   ,[2]
מצב בינוני, פגיעות משוקמות בשער ובמספר דפים, פגעי רטיבות ובלאי. 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $600

142. Torat Kohanim “Asirit Ha’Eifah” – By 

Rabbi Yitzchak Eizik of Komárno

Torat Kohanim – Safra, with commentary Asirit 

Ha’Eifah, by Rebbe Rabbi Yitzchak Eizik Safrin of 

Komárno. Lvov 1848. First edition. Stamps of Beit 

Midrash of congregation of Hajdúnánás (Hungary) and 

few handwritten glosses. 
[2], 158 leaves [faulty pagination]. 39.5cm. Especially wide 

margins, fair condition, restored damage on title page and 

several leaves, mildew damage and wear. New binding. 

Opening Price: $600

143. תולדת אדם - יוזפוף, תרל“ה

עם  מאוסטראווע.  יהושע  רבי  מהאדמו“ר  התורה.  על  אדם,  תולדת 
לקוטים מאביו האדמו“ר רבי שלמה יהודה ליב מלענטשנא וליקוטים 
מהאדמו“ר רבי ירחמיאל מפרשיסחא. הקדמת חתנו רבי יצחק יעקב 
של  ראשונה  הוצאה   .1874 [תרל“ה]  יוזעפאף,  מביאלה.  רבינוביץ 

המהדורה הראשונה. 

143. Toldot Adam – Józefów, 1874 

Toldot Adam on the Torah by Rebbe Rabbi Yehoshua 

of Ostrava. Includes collection from his father, Rebbe 

Rabbi Shlomo Yehudah Leib of Leczna and collection 

by Rebbe Rabbi Yerachmiel ofPeshischa. Preface by his 

son-in-law Rabbi Yitzchak Ya’akov Rabinowitz of Biala. 

Józefów, 1874. First publication of first edition. 
[1], 216, [6] pages. 23.5cm. Good condition. Binding slightly 

torn. 

Some copies contain additional leaves: 217-234, [7] 

pages. However, this copy is from the early publication, 

printed without the added leaves. 

Stefansky Chassidut, no. 602. 

Opening Price: $200

[1], 216, [6]עמ‘. 23.5 ס“מ. מצב טוב. כריכה מעט קרועה. 
העותק  אך  עמ‘.   [7]  ,234-217 דפים:  עוד  נוספו  בהם  טפסים  ישנם 

שלפנינו הוא מן ההוצאה המוקדמת, שנדפסה ללא תוספת זו. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 602. 

פתיחה: $200
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144. באר הגולה עם הסכמה והוספות מהמגיד מקוזניץ - 

נאווי-דוואהר תקס“ד
מהמגיד  מאמרים  והוספת  הסכמה  עם  למהר“ל.  הגולה,  באר  ספר 
מהדורה   .(1804) תקס“ד  נאווי-דוואהר,  מקוזניץ.  ישראל  רבי  הקדוש 

ראשונה של המאמרים שנדפסו אח“כ בספר ”גאולת ישראל“. 
[2], נח דף. 20.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגעי בלאי משוקמים. כריכת חצי-

עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 72. 

פתיחה: $1500

144. Be’er HaGolah with Approbation and 

Additions by the Maggid of Koznitz – Nowy 

Dwór Mazowiecki 1804

Be’er HaGolah, by the Maharal. With approbation and 

additional writings by the Maggid Rabbi Yisrael of 

Koznitz. Nowy Dwór Mazowiecki, 1804. First edition of 

the writings printed later in the book “Geulat Yisrael”. 
[2], 58 leaves. 20.5cm. Good-fair condition, restored wear 

damage. New semi-leather binding. 

Stefansky Chassidut, no. 72. 

Opening Price: $1500

145. ספר גאולת ישראל - המגיד מקוזניץ – שנת הכת“ר

למהר“ל  ה‘  גבורות  ספר  על  וביאורים  הגהות  ישראל,  גאולת  ספר 
שנת  ווארשא,  מקוזניץ.  המגיד   – הופשטיין  ישראל  רבי  מפראג. 

הכת“ר [תרכ“ה] 1865. מהדורה ראשונה. 
ידועה הערצתו של המגיד מקוזניץ לתורת המהר“ל והוא שהחדירה 
מקוזניץ  המגיד  שכתב  ההגהות  נדפסו  זה  בספר  החסידות.  לחוגי 
של  פירושו  ברשותו.  שהיה  למהר“ל  ה‘“  ”גבורות  ספר  בגיליונות 
לכן  קודם  שנה  שנדפס  ישראל“,  ”גבורות  פסח  של  להגדה  המגיד 
לפירוש  בהקדמה  חתנו  שכותב  כפי  אלו,  הגהות  על  מבוסס  בלבוב, 
לספר ”נר  הגהות  גם  נדפסו  הספר  בתוך  שם.  נדפסו  כולן  לא  אך  זה, 
הגולה“  ל“באר  ההגהות  המהר“ל.  של  הגולה“  ”באר  ולספר  מצוה“ 

נדפסו במהדורת הספר בשנת תקס“ד. ראה פריט קודם. 
נייר  הדבקת  קרעים,  ומספר  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   16 דף.   [16]

בשער לשיקום. כרוך עם ספר נוסף. כריכה פגומה. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 106. 

פתיחה: $250

145. Geulat Yisrael – The Maggid of 

Koznitz – 1865

Geulat Yisrael, glosses and explanations on Gevurot 

Hashem by the Maharal of Prague. Rabbi Yisrael 

Hofstein – the Maggid of Koznitz. Warsaw, 1865. First 

edition. 

It is a known fact that the Maggid of Koznitz held the 

Maharal’s books in great esteem and he was responsible 

for their penetrating Chassidic circles. Printed in this 

book, are glosses written by the Maggid of Koznitz 

on the sheets of his copy of “Gevurot Hashem” of 

the Maharal. The commentary of the Maggid on the 

Pesach Haggadah “Gevurot Yisrael” printed one year 

previously in Lvov is based on these glosses as his son-

in-law writes in the introduction to this commentary, 

but not all were printed there. Inside the book his 

glosses to “Ner Mitzvah” and to “Be’er HaGolah” of 

the Maharal were printed as well. The glosses to “Be’er 

HaGolah” were printed in the book’s 1804 edition. See 

previous item.
[16] leaves. 16cm. Good-fair condition. Stains and several 

tears, paper pasted on title page for restoration. Bound with 

another book. Damaged binding. 

Stefansky Chassidut, no. 106. 

Opening Price: $250

146. עבודת ישראל, זיטומיר, תרי“ח

תרי“ח  זיטומיר,  מקוזניץ.  ישראל  רבי  מהמגיד  ישראל,  עבודת  ספר 
1858. דפוס רבי אריה ליב שפירא. 

דפים  וכתמים,  בלאי  בינוני,  מצב  ס“מ.   22.5 עמ‘.   179-186  ,180  ,[4]
מנותקים. פגעי בלאי בדפים אחרונים. 

פתיחה: $200

146. Avodat Yisrael, Zhitomir, 1858

Avodat Yisrael, by the Maggid Rabbi Yisrael of Koznitz. 

Zhitomir, 1858. Printed by Rabbi Aryeh Leib Shapira. 
[4], 180, 179-186 pages. 22.5cm. Fair condition, wear and 

stains, detached leaves. Wear damage to last leaves. 

Opening Price: $200
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147. ליקוטים יקרים, מהדורה רביעית עם הוספות חדשות

ליקוטים יקרים, מהבעש“ט ותלמידיו. [אוסטרהא או זולקווא, תק“ס 
בערך]. מהדורה עם הוספות שלא נדפסו במהדורות הקודמות. 

השער.  בדף  פגיעה  עם  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   21 דף.  לט-מב  לז, 
כריכה חדשה. 

עיין:  והתאריך  ההדפסה  מקום  על   .304 מס‘  חסידות,  סטפנסקי 
שם  נדפס  הספר  אם  ”ספק  ושם:   .1155 מס‘  ישראל,  גנזי  יודלוב,  י‘ 
המוצעים  והתאריך  המקום  זה“.  בתאריך  נדפס  ואם  [באוסטראה] 

שם: זאלקווא?, תק“ס בערך. 

פתיחה: $400

147. Likutim Yekarim, Fourth Edition with 

New Additions

Likutim Yekarim, by the Besht and his disciples. 

[Ostroh or Zholkeva, c. 1800]. Edition with additions 

not printed in previous editions. 
37, 39-42 leaves. 21cm. Good-fair condition, wear with 

damage to title page. New binding.

Stefansky Chassidut no. 304. Concerning place of 

printing and date see: Y. Yudlov, Ginzei Yisrael, no. 

1155. There: “It is doubtful that the book was printed 

there [in Ostroh] and that it was printed on that date”. 

The place and date suggested there: Zholkeva?, c. 1800. 

Opening Price: $400
148. Likutei Moharan – Lemberg 1809?

Likutei Moharan, Volumes 1-2. “Pure Essays of the 

Famous Chassid… Moreinu Rabbi Nachman of 

Breslav”. (1809), [Lemberg, 1830-s?].
First: [1], 81 leaves; Second: [1], 29 leaves. 21cm. Thick, 

high-quality paper, good condition, wear and stains, new 

binding.

Stefansky Chassidut no. 285. The year 1809 is written on 

the title page which is impossible since Rebbe Nachman 

of Breslav died in 1811 and on the title page after his 

name the initials z”l (of blessed memory) are written. 

Regarding this edition, a difference of opinion exists 

as to whether it was printed in Lemberg or in Korets 

as well as its year of print. Rabbi Nathan Tzvi König 

(Neveh Tzadikim, B’nei Brak, 1969, page 41) writes 

that it was printed in Lemberg, c. 1830. Contradicting 

opinions: Rosenthal, Yode’ah Sefer and Tzedner write, 

Korets 1809.

Opening Price: $500

148. לקוטי מוהר“ן - למברג תקס“ט?

ספר לקוטי מהר“ן, חלקים א-ב. ”ממאמרות טהורות של הרב החסיד 
[לעמברג,  (תקס“ט),  מברסלב.  זלה“ה“  נחמן  מהור“ר  המפורסם... 

שנות התק“ץ?]. 
קדמאה: [1], פא דף; תנינא: [1], כט דף. 21 ס“מ. נייר עבה ואיכותי, מצב 

טוב, בלאי וכתמים, כריכה חדשה. 
נחמן  רבי  שכן  יתכן  לא  והדבר  תקס“ט,  השנה  פרט  רשום  בשער 
מברסלב נפטר בשנת תקע“א, וכאן הוא נזכר בשער בברכת ”זלה“ה“. 
על מהדורה זו חלוקות הדעות אם נדפסה בלמברג או בקוריץ ובאיזו 
שנה נדפסה. רבי נתן צבי קעניג, (נוה צדיקים, בני-ברק תשכ“ט, עמ‘ 
ספר,  יודע  רוזנטאל,  זו:  לעומת  בערך.  תק“ץ  לעמבערג,  כותב:  מא) 

וצעדנר רושמים: קוריץ תקס“ט. 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 285.

פתיחה: $500
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149. טהרת הקדש – ביאלוזרקה, תקס“ו

ספר טהרת הקודש, הנהגות על-פי קבלה ודברי מוסר, ב‘ חלקים. רבי 
כמקור  שימש   .[1806] תקס“ו  [ביאלוזרקה],  בליזורקע  וואלף.  בנימין 

לרבים מספרי ההנהגות וכוונות התפלה שנדפסו אחריו. 
בסוף  מזוועהל“.  הכהן,  אברהם  במוהר“ר  ”שמשון  בעלים:  חתימות 

חלק ראשון רישום לידה משנת תק“ע. 
ומק“ק  מזבאריז  סג“ל  שלום  ב“ר  ליב  יהודא  אריה  רבי  הסכמת 
וואליטשק, החותם ”הולך ונוסע לאה“ק“, שנתנה למדפיס עם הקמת 
בית הדפוס שם - הגאון הקדוש רבי אריה יהודה ליב מוואלוטשיסק, 
בדורו.  והחסידות  התורה  ומגדולי  ממעזריטש  המגיד  מתלמידי 
זקנתו  לעת  מברסלב.  נחמן  רבי  ושל  מלובלין“  ה“חוזה  של  מחותנם 
בשנת תקס“ה עלה עם בני משפחתו לארץ ישראל ונקבר בצפת בשנת 

תקע“ג, במערת הצדיקים שבין קבר האר“י לקבר רבי יוסף קארו. 
[4], סו דף; נח דף. 21 ס“מ. נייר ירקרק וכחול. מצב בינוני. כתמים, בלאי רב 

בשוליים. כריכה בלויה. 
אחד מתוך שלשת הספרים העבריים היחידים שנדפסו בביאלוזרקה 
דק“ק  המדפיס  משה  רבי  יורשי  ע“י  שהוקם  בדפוס  (אוקראינה), 
מינקאוויץ. ראה: א‘ יערי, הדפוס העברי במינקאוויץ, קרית ספר, יט, 

תש“ב-תש“ג, עמ‘ 268. 

פתיחה: $200

150. אוסף ספרי חסידות חשובים

רבי  מאת  הנסתר],  [בדרך  התורה  על  ישראל,  תפארת  עטרת   ◆
 .1865 (תרכ“ה)  לעמברג,  הבעש“ט.  תלמיד  מסאטינוב,  חריף  ישראל 
דפים  חסר  העמודים.  במספור  שונה  וואריאנט  ראשונה.  מהדורה 
בסופו. בהסכמות על הספר מגדולי האדמורי“ם נכתב שהחזקת ספר 
בשמות  הוא  מלא  הזה  הק‘  ”הספר  לשמירה.  סגולה  היא  זה  קדוש 
ארבעה  ושמירת  לרפואה  המסוגלים  המלאכים  ושמות  הקדושים 
מס‘  חסידות,  (סטפנסקי  והצלחה“.  ברכה  ולשפעת  נזיקין  אבות 
תר“ז 1847.  [ירושלים,  מאווריטש.  דוב  אברהם  לרבי  עין,  בת   ◆  .(462
מס‘  הלוי,  (ש‘  בסופו.  דף  ו-2  והקדמה  שער  חסר  ראשונה].  מהדורה 
38; סטפנסקי חסידות, מס‘ 103). ◆ סידורו של שבת, פאריצק, תקע“ח 
העמודים.  במספר  שונה  וואריאנט  חתימות.  ובלוי.  חסר  עותק   .1818
תרס“ד  טארנא,  אלימלך,  נועם   ◆  .(424 מס‘  חסידות,  (סטפנסקי 

(1904). חתימות רבי אשר אנשיל ווייס אב“ד נאדיפאלו ובניו. 
4 ספרים, גודל ומצב משתנים. מצב בינוני. 

פתיחה: $400

149. Taharat HaKodesh – Belozerka, 

1806 

Taharat Ha-Kodesh, kabbalistic and mussar practices, 

two volumes. Rabbi Binyamin Wolf. Belozerka, 1806. 

Served as a source for many books of practices and 

kavanot of prayer printed thereafter. 

Owners’ signatures: “Shimshon ben Avraham HaCohen, 

of Zvhil”. At the end of Volume 1 is a notation of birth 

from 1810.

Approbation by Aryeh Yehudah Leib ben Shalom Segal 

of Zbarazh and Volochisk, who signed “traveling to the 

Holy Land”, submitted to the printer when the printing 

house was founded in Eretz Yisrael. Rabbi Aryeh 

Yehudah Leib of Volochisk, a disciple of the Maggid of 

Mezerich and a leading rabbi in his times. Mechutan 

of the “Chozeh of Lublin” and of Rabbi Nachman of 

Breslav. In 1805, he immigrated to Eretz Yisrael with 

his family and was buried in Safed in 1813 in a cave 

between the tombs of the Ari and Yosef Caro.
[4], 66 leaves; 58 leaves. 21cm. Greenish and blue paper. Fair 

condition. Stains, much wear to margins. Worn binding.

One of only three Hebrew books printed in Belozerka 

(Ukraine), in a printing press established by the heirs 

of Rabbi Moshe the Printer in Minkowice. See A. Yaari, 

The Hebrew Printing Press in Minkowice, Kiryat Sefer, 

19, 1942-1943, page 268.

Opening Price: $200

150. Collection of Important Chassidic 

Books

◆ Ateret Tiferet Yisrael, on the Torah [kabbalistic], by 

Rabbi Yisrael Charif of Satanov, disciple of the Besht. 

Lemberg, 1865. First edition. Different variant of page 

numbering. Missing leaves at the end. Leading Rebbes 

wrote in their approbations on the book that owning 

this holy book is a segula for protection. “This holy 

book is filled with Holy Names and names of angels 

and is a segula for cure and protection from the four 

avot nezikin and for plenty of blessing and success”. 

(Stefansky Chassidut, no. 462). ◆ Bat Ayin, by Rabbi 

Avrahm Dov of Avertich. [Jerusalem, 1847. First 

edition]. Missing title page and introduction and 2 

leaves at end. (S. HaLevi, no. 38; Stefansky Chassidut, 

no. 103). ◆ Sidduro shel Shabbat, Poryck, 1818. Missing 

and worn copy. Signatures. Different variant of 

several pages. (Stefansky Chassidut, no. 424). ◆ No’am 

Elimelech, Turnov, 1904. Signatures of Rabbi Asher 

Anshel Weiss Rabbi of Nagyfalu and his sons. 
Four books, various sizes and conditions. Fair condition.

Opening Price: $400
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151. באר מים חיים, זיטומיר, תרכ“א 

ספר באר מים חיים, ”חיבור נפלא על התורה“, חלקים א-ב. מרבי חיים 
מטשרנוביץ. זיטומיר, תרכ“א 1860. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע 

העשיל שפירא. 
בויאן  חסידי  וראשי  [מזקני  טלינגאטור“  ”שלמה  בעלים  חתימת 

בירושלים, חיבר והדפיס ספרים רבים]. 
[2], 294; 330 עמ‘. 23 ס“מ. מצב טוב, מעט בלאי וכתמים. סימני עש קלים. 

כריכה בלויה. 
ללא שער נפרד לחלק שני. 

פתיחה: $300

151. Be’er Mayim Chaim, Zhitomir, 1860

Be’er Mayim Chaim, “A wonderful composition on 

the Torah”, Parts 1-2. By Rabbi Chaim of Chernovtsy. 

Zhitomir, 1860. Printed by Rabbi Chanina Lipa and 

Rabbi Yehoshua Heshel Shapira. Owner’s signature 

“Shlomo Talingatur” [an elder head of Boyan Chassidim 

in Jerusalem, wrote and printed many books].
[2], 294; 330 pages. 23cm. Good condition, slightly worn 

and stains. Minor moth marks. Worn binding.

No separate title page exists for Part 2. 

Opening Price: $300

152. חומשים באר מים חיים, טשרנוביץ, תר“י

חיים  רבי  להאדמו“ר  חיים,  מים  באר  פירוש  עם  בראשית,  חומש   ◆
מטשרנוביץ. טשרנוביץ, תר“י 1850. ◆ חומש דברים, עם פירוש באר 

מים חיים. טשרנוביץ, תר“י 1849. 
2 כרכים, גודל משתנה, נייר עבה וירקרק, מצב טוב-בינוני. 

פתיחה: $300

152. Chumashim Be’er Mayim Chaim, 

Chernovtsy, 1850

◆ Chumash Bereshit, with Be’er Mayim Chaim 

commentary, by Rebbe Chaim of Chernovtsy. 

Chernovtsy, 1850. ◆ Chumash Devarim, with Be’er 

Mayim Chaim commentary. Chernovtsy, 1849.
Two volumes, varied size, thick greenish paper, good-fair 

condition.

Opening Price: $300

153. Collection of Books of Chassidism 

For complete list, see Hebrew description. 
Six books, various sizes and conditions; good to fair-poor. 

Opening Price: $600

153. אוסף ספרי חסידות 

◆ סידורו של שבת, פאריצק, תקע“ז 1817. ◆ סידורו של שבת, פאריצק, 
תקע“ח 1818. נייר כחול. ◆ שער התפלה, [רוסיה-פולין, תקפ“ה 1825]. 
 .[1818 תקע“ח  [הרובשוב,  התורה.  על  לוי,  קדושת   ◆ שער.  חסר 
ב‘,  חלק  תרכ“ד 1864. [כולל  למברג,  לוי.  קדושת   ◆ שער.  וחסר  פגום 
מפעל  תקליטור  ראה   - ביבליוגרפית  ידוע  שאינו  ופורים,  חנוכה  על 
הביבליוגרפיה רשומה 0309269]. ◆ רשפי אש (נעשכיז). בארטפעלד, 

תרס“ה 1905. 
6 ספרים, גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני-גרוע. 

פתיחה: $600
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155. ספרי חסידות מדפוסי טשרנוביץ

תר“י  למברג,  התשובה,  אגרת   ◆ וחסידות:  מוסר  ספרי  הכולל  כרך 
1850. ◆ ליקוטי רמ“ל [מסאסוב]. טשערנאוויץ, תרט“ז 1856. מהדורה 
ראשונה [וואריאנט של כ דף, בתקליטור המפעל וברשימת סטפנסקי 
פייבוש  משולם  לרבי  אמת,  דרך   ◆ דף].  יח  מופיע  מס‘ 293,  חסידות, 
מזבריש. טשערנאוויץ, תרי“ט 1859. ◆ צוואת ריב“ש והנהגות ישרות, 
מהבעש“ט  הנהגות  ישרים,  דרכי   ◆  .1855 תרט“ו  טשערנאוויץ, 
ותלמידיו. טשערנאוויץ, תרי“ט 1859. ◆ דרך טוב, טשערנאוויץ, תרט“ז 

 .1855
כרך אחד: [11] דף; כ דף; ו דף; יח דף; יב דף; כד דף. 16.5 ס“מ. מצב טוב, 

מעט כתמים ופגיעות. כריכת חצי-עור ישנה. 

פתיחה: $400

156. ייטב לב / עצי חיים - מהדורות ראשונות

יקותיאל  רבי  מהאדמו“ר  א-ה.  חלקים  התורה,  על  לב,  ייטב  ספר   ◆
 .(1875) תרל“ה  מרמרוש-סיגעט,  סיגט.  אב“ד  טייטלבוים  יהודה 
בעלות  חותמות  פנימיים.  ושערים  מעטפת  שער  ראשונה.  מהדורה 

ורישומים בכתב-יד. 
[3], קמא, [2]; צא, [1]; [3], נה, [1]; [1], פ, [1]; [1], נב, נה- ע, [1] דף. 26 

ס“מ. מצב בינוני, בלאי וכתמים. כריכה בלויה. 
צבי  חיים  רבי  מהאדמו“ר  חלקים.  שני  התורה.  על  חיים,  עצי  ספר   ◆

טייטלבוים אב“ד סיגט. סיגט, תרפ“ז (1927). מהדורה ראשונה. 
[2], קכז; [1], נ דף. 24 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכת חצי-עור 

בלויה. 

פתיחה: $200

154. אוסף ספרים חסידיים וספרי חסידות

אחרי  [רוסיה-פולין,  טוב,  שם  כתר   ◆  .1874 תרל“ד  בראדי  ייבי,  רב   ◆
 ◆  .1855 טשערנאוויץ,  ישרות.  והנהגות  ריב“ש  צוואת   .[c 1840 ת“ר 
 .[1885 [תרמ“ה  טשערנאוויץ,  מוויזניץ.  מנדל  מנחם  רבי  צדיק,  צמח 
(נדפס  מצות,  טעמי   ◆ למברג, 1871.  לדרך,  צדה   ◆ ראשונה.  מהדורה 
למברג,  ישרים.  דרכי   ◆  .1858 למברג  מקוזניץ).  המגיד  בקשת  עפ“י 
1865. ◆ ישמח משה, חלק ב‘ (יין הרקח, תוכחת חיים), סיגט, תרס“ח. 
 ◆ מאדיאר-לאפאש.  אב“ד  טייטלבוים  דוד  משה  רבי  המו“ל  חותמת 
כרוך עם ספר בני יוסף, פרמישלא, תרנ“ב 1892. (עם הסכמת ה“דברי 

יחזקאל“ משינווא). 
9 ספרים ב-8 כרכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

155. Chassidic Books of Chernovtsy 

Printing

Volume composed of books on Chassidut and on ethics: 

◆ Igeret HaTeshuva, Lemberg, 1850. ◆ Likutei Ramal 

[of Sasów]. Chernovtsy, 1856. First edition [variant of 

20 leaves, in the Institute’s CD and the list of Stefansky 

Chassidut, no. 293, 18 leaves appear]. 

◆ Derech Emet, by Rabbi Meshulam Feivush of Zbarazh. 

Chernovtsy, 1859. ◆ Tzava’at Rivash V’hanhagot 

Yesharot, Chernovtsy, 1855. ◆ Darchei Yesharim, ways 

of conduct of the Besht and his disciples. Chernovtsy, 

1859. ◆ Derech Tov, Chernovtsy, 1855. 
One volume: [11] leaves; 20 leaves; 6 leaves; 18 leaves; 12 

leaves; 24 leaves. 16.5cm. Good condition, few stains and 

damage. Old semi-leather binding. 

Opening Price: $400

154. Collection of Chassidic Books

For complete list, see Hebrew description. 
Nine books in eight volumes. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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156. Yitav Lev / Atzei Chaim – First Editions

◆ Yitav Lev, on the Torah, Volumes 1-5. By Rebbe 

Yekutiel Yehuda Teitelbaum Av Beit Din of Sighet. 

Sighetu-Marmatiei, 1875. First edition. Cover title page 

and inner sections. Owners’ stamps and handwritten 

inscriptions. 
[3], 141, [2]; 91, [1]; [3], 55, [1]; [1], 80, [1]; [1], 52, 55-70, [1] 

leaves. 26cm. Fair condition, wear and stains. Worn binding. 

◆ Atzei Chaim, on the Torah. Two volumes. By Rebbe 

Chaim Zvi Teitelbaum Av Beit Din of Sighet. Sighet, 

1927. First edition. 
[2], 127; [1], 50 leaves. 24cm. Good-fair condition, stains 

and wear. Worn semi-leather binding. 

Opening Price: $200

157. ”שומר אמונים“ – מהדורה ראשונה עם הגהות בכתב יד

נלוו  ובסוף  א-ב,  חלקים  לאמונה.  הלבבות  לחזק  אמונים,  שומר  ספר 
אליו קונטרס אהבת הבורא ואני מאמין ושירי דביקות ושמחה [מאת 

רבי אהרן ראטה]. ירושלים, [תש“ב, 1942]. מהדורה ראשונה. 
כ-13 הגהות של תיקוני טעויות [כנראה בכתב יד קדשו של המחבר]. 

בדף האחורי רישום ”מוגה“. 
האדמו“ר הקדוש רבי אהרן (ר‘ אהר‘עלע) רוט - (תרנ“ד-תש“ז). למד 
בישיבת רבי ישעיה זילברשטיין בוויטצן. חסיד ותלמיד של האדמו“ר 
רצ“א מבלוזוב והאדמו“ר מהרי“ד מבעלז. עובד ה‘ מנעוריו במסירות 
ובסאטמר  בבודפשט  נפש  במסירות  ה‘  לעבודת  חבורות  ייסד  נפש. 
בה  וגם  לירושלים  עלה  תרפ“ה  בשנת  אמונים“.  ”שומר  שמן  וקרא 
הקים חבורת חסידים ותלמידים לעבודת ה‘ בדרכי החסידות. בשנים 
לברגסס.  עבר  ואח“כ  בסאטמר  חסידיו  לחבורת  חזר  תר“ץ-תרצ“ט 
הקדושה,  חבורתו  את  מחדש  וארגן  לירושלים,  חזר  תרצ“ט  בשנת 
שממשיכה עד ימינו את דרכו, בקהילות החסידיות ”תולדות אהרן“, 
ועוד.  אמונה“  ”מבקשי  יצחק“,  אברהם  ”תולדות  אמונים“,  ”שומרי 

(אנצי‘ לחסידות א‘, קעה-קעח). 
אמונים“  ”שומר  הטהור“,  ”שולחן  הקודש“,  (”טהרת  הרבים  ספריו 
שלפנינו  זה  ספר  רבות.  במהדורות  יצאו  ועוד)  אמונה“  ”מבקש 
לדורות.  אהרן  ר‘  שהנחיל  והאמונה  החסידות  בתורת  המרכזי  הוא 

מהדורתו הראשונה יצאה בעילום שם המחבר. 
[1], ז, [1], י-לז, קכה דף; [1], יא, [7] דף (נדפסו בדפוס אחר?); נה, לד דף; 
[1], מד, [4] דף. 16 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב, קרעים בשולי מספר דפים. 

ללא כריכה. 
תש“א-תש“ג,  בשנים  קונטרסים)  (הדפסת  בשלבים  יצא  הספר 
ומכאן פשר ספירות הדפים הרבות בספר אחד. ראה תקליטור מפעל 

הביבליוגרפיה, רשומה 0167199. 

פתיחה: $400

157. “Shomer Emunim” – First Edition with 

Handwritten Glosses

Shomer Emunim, to strengthen faith. Volumes 1-2, a 

booklet is added at the end about loving the Creator, 

Ani Ma’amim and songs of devotion and joy [by Rabbi 

Aharon Roth]. Jerusalem, [1942]. First edition. 

Approx. 13 glosses of corrections [apparently in the 

author’s own handwriting]. Written on the last leaf, 

“Proofread”. 

Rebbe Aharon (Reb Aharele) Roth – (1894-1947). 

Studied at the yeshiva of Rabbi Yeshaya Zilberstein in 

Vitzen. Chassid and disciple of Rebbe Zvi Elimelech of 

Bluzhov and the Rebbe Yissachar Dov of Belz. A devoted 

servant of G-d from his youth. Founded groups for 

serving G-d with total devotion in Budapest and Satu 

Mare and called them “Shomer Emunim”. In 1925, he 

immigrated to Jerusalem where he also established groups 

of Chassidim and disciples for serving G-d through 

Chassidut. In 1930-1939, he returned to his Chassidim 

in Satu Mare and afterward moved to Berehove. In 1939, 

he returned to Jerusalem, and reorganized his holy group 

which continues his ways until this day in the Chassidic 

communities of “Toldot Aharon”, “Shomrei Emunim”, 

“Toldot Avraham Yitzchak” and others. (Encyclopedia 

L’Chassidut, Vol. 1, 175-178). 

His many books (“Taharat HaKodesh”, “Shulchan 

HaTahor”, “Shomer Emunim”, “Mevakesh Emuna” etc.) 

were published in many editions. This book is the most 

central in the doctrine of Chassidut and faith that Rabbi 

Aharon bequeathed to the following generations. His 

first edition was published anonymously. 
[1], 7, [1], 10-37, 125 leaves; [1], 11, [7] leaves (printed in 

another printing press?); 55, 34 leaves; [1], 44, [4] leaves. 

16cm. Dry paper, good condition, tears to the margins of 

several leaves. Unbound. 

The book was published in stages (printed booklets) 

during 1941-1943, and this is the reason for the many 

numberings of leaves in one book. See Bibliography 

Institute CD Listing 0167199. 

Opening Price: $400
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158. שושנת העמקים - עמק תפלה ועמק החכמה - מהדורה 

ראשונה
מהאדמו“ר  תפלה,  עמק  ספרים:  שני  הכולל  העמקים,  שושנת  ספר 
רבי יעקב ישראל טברסקי מטשרקאס. עמק החכמה מהאדמו“ר רבי 
מהדורה   .1884 תרמ“ד  לובלין  מהורונייסטפול.  טברסקי  דוב  מרדכי 

ראשונה. 
(תקנ“ב-תרל“ו),  מטשערקאס  טברסקי  ישראל  יעקב  רבי  הגה“ק 
המגיד  מרדכי  רבי  של  בנו  באוקראינה.  האדמורי“ם  מגדולי 
האמצעי.  האדמו“ר  שניאורסון  בער  דוב  רבי  של  וחתנו  מטשרנוביל 
מהורונייסטפול  טברסקי  דוב  מרדכי  רבי  האדמו“ר  הוא  בן-בתו  נכדו 
בילדותו  התייתם  מצאנז.  חיים“  ה“דברי  של  חתנו  (ת“ר-תרס“ג), 
והוסיף  הספר  את  הדפיס  סבו,  פטירת  לאחר  הגדול.  סבו  בבית  וגדל 
”עמק  בעל  של  [שמו  החכמה“.  ”עמק  חיבורו  את  [באנונימיות]  לו 
החכמה“ נתגלה בשער ההוצאה השנייה של הספר, סאטמר, תרפ“ח]. 

חיבר ספרים רבים בהלכה, בקבלה ובחסידות. 
- ה“סטייפלער“ רבי יעקב ישראל קניבסקי (תרנ“ט-תשמ“ה), שנולד 
רבי  האדמו“ר  עצת  עפ“י  שנעשו  מנישואין  נולד  בהורונייסטפול, 

מרדכי דוב ונקרא על שם האדמו“ר רבי יעקב ישראל מטשרקאס. 
בלאי  בינוני,  מצב  רחבים.  שוליים  ס“מ.   26.5 עמ‘.   [3]  ,122  ,[2]  ;[1]  ,93
ירושלים,  מווייטצען,  הערמאן  ”מיכאל  בעלים  חתימת  מנותקים.  ודפים 

תרע“ה“. כריכה בלויה ומנותקת. 

פתיחה: $200

159. ויכוחא רבה / מגילת יוחסין / חופת חתנים

נוסח  בעניני  רברבי,  גברא  תרי  הני  בין  היה  רבה...“אשר  ויכוחא  ספר 
האר“י ז“ל ובמנהג ודרכי החסידות“. מהדורא קמא ותניינא. [ווארשא, 

בשער ”פרעסבורג“], תרכ“ו (1866). 
המהר“ל  תולדות  ארי,  יוחסין-גבורות  מגילת  הספרים:  לאחר  כרוך 
ישעיה  רבי  האדמו“ר  הסכמת  עם   .[1886 תרכ“ד  [ווארשא,  מפראג. 
תר“ל  נישואין. [למברג?,  הלכות  חתנים,  חופת   ◆ מפראגא.  מושקאט 

בערך?]. 
דף. 18  ט, [3]; [20]  דף;  ב, [62]  דף;  יב  יחד: [1],  כרוכים  הספרים  שלשת 
מקורית,  חצי-עור  כריכת  נקבי-עש.  מעט  בלאי,  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ. 

בלויה. 

פתיחה: $200

158. Shoshanat Ha’Amakim – Emek Tefillah 

and Emek HaChochma – First Edition 

Sefer Shoshanat Ha’Amakim, which includes two 

books: Emek Tefillah, by Rebbe Rabbi Ya’akov Yisrael 

Twersky of Cherkasy. Emek HaChochma by Rebbe 

Rabbi Mordechai Dov Twerski of Hornostaipil. Lublin 

1884. First edition. 

The righteous Ga’on Rabbi Ya’akov Yisrael Twerski of 

Cherkasy (1792-1876), among greatest Rebbes of Ukraine, 

son of Rabbi Mordechai the Maggid of Chernobyl and 

son-in-law of Rabbi Dov Ber Schneersohn the Mitteler 

(middle) Rebbe. His grandson, son of his daughter, is 

Rebbe Rabbi Mordechai Dov Twerski of Hornostaipil 

(1840-1903), son-in-law of the “Divrei Chaim” of Sanz. 

Was orphaned in childhood and raised in home of 

his grandfather. After the demise of his grandfather, 

printed the book and [anonymously] added to it his 

composition “Emek HaChochma”. [Name of author of 

Emek HaChochma was revealed on title page of second 

publication of book, Satmar, 1928]. Composed many 

books in Halachah, Kabbalah and Chassidism. 

The Steipler, RabbiYaakov Yisrael Kanievsky (1899-

1985), born in Hornostaipil, was born from a marriage 

which was recommended by Rebbe Rabbi Mordechai 

Dov and named after the Rebbe Rabbi Ya’akov Yisrael 

of Cherkasy. 
93, [1]; [2], 122, [3] pages. 26.5. Wide margins. Fair 

condition, wear and detached leaves. Ownership signature 

“Michael Herman of Vietzen, Jerusalem, 1915”. Worn 

detached binding. 

Opening Price: $200

159. Vikucha Rabbah / Megilat Yuchasin / 

Chupat Chatanim

Sefer Vikucha Rabbah… [harsh dispute] “which took 

place between… regarding version of the Ari and 

custom and ways of Chassidut”. Kama and Tanina 

edition. [Warsaw, on title page “Pressburg”], (1866). 

Bound with books: Megilat Yuchasin-Gvurot Ari, 

biography of Maharal of Prague. [Warsaw, 1886]. 

Contains approbation by Rebbe Rabbi Yeshaya Mushkat 

of Prague. ◆ Chupat Chatanim, laws of marriage. 

[Lemberg?, c. 1870?]. 
All three books bound together: [1], 12 leaves; 2, [62] leaves; 

9, [3]; [20] leaves. 18cm. Good-fair condition. Wear, few 

moth holes. Worn original semi-leather binding. 

Opening Price: $200
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160. אוסף ספרי חסידות נדירים - חתימות 

מלובלין  החוזה  (תלמיד  מטורקא,  אריה  פנחס  רבי  האפד,  כתפת   ◆
מסוקולוב.  הירש  צבי  רבי  בן  מדינוב),  אלימלך  צבי  רבי  של  ומחותנו 
רבי  [חתימת  ראשונה  מהדורה   .1894 תרנ“ד  (פשמישל),  פרזעמישל 
”צבי אלימלך הכהן ביין“ דומ“צ סילאדי-טשעה]. ◆ מגילת סתרים, רבי 
ליקוטים  שלמה,  תשובה  עם  נחל“,  ”ערבי  בעל  אייבשיץ  שלמה  דוד 
מעטפת  [כולל   .1910 תר“ע  מרמרוש-סיגט,  ותלמידיו.  מהבעש“ט 
מהדורה   .1889 תרמ“ט  לובלין,  קדישין,  פתגמין   ◆ נדירה].  מודפסת 
חיים  מרבי  רבא,  הושענא  בהקפות  שנאמרו  קודש,  דברי   ◆ שניה. 
אלעזר שפירא ממונקאטש. תשרי תרצ“ז 1936. [מהדורה יחידה, הספר 
שער  פסח,  של  הגדה   ◆ בחייו].  שנדפס  אלעזר“  מבעל ”מנחת  האחרון 
[מהדורה   .1945 תש“ה  ניו-יורק,  שפירא.  אלעזר  חיים  רבי  יששכר, 
שניה, אינה מופיעה ב“אוצר ההגדות“ וביערי]. ◆ בני יששכר, חלקים 
שניה.  מהדורה   .1860 תר“ך  למברג,  מדינוב,  אלימלך  צבי  רבי  א-ב, 
[חתימות רבי ”אלימלך אלעזר עהרנברג“ בעל ”ארזי לבנון“]. ◆ צפנת 
(למברג),  לבוב  הבעש“ט).  (תלמיד  מפולנאה  יוסף  יעקב  רבי  פענח, 
תרכ“ו 1866. ◆ כרוך עם ספר אמרת הצרופה, רבי צבי הירש מסוקולוב 
מהדורה   .1872 תרל“ב  (למברג),  לבוב  מלובלין).  החוזה  (תלמיד 

160. Collection of Rare Chassidic Books 

– Signatures

For complete list, see Hebrew description. 
Eight books, in seven volumes. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

161. נועם אלימלך – שלשה דפוסים

אלימלך  רבי  מהאדמו“ר  שושנה,  וליקוטי  אלימלך,  נועם  ספר   ◆
רבי  האדמו“רים  הסכמות   .(1940 (ת“ש  תרנ“ן  מונקאטש,  מליזנסק. 
יחזקאל שרגא הלברשטאם משינווה ורבי שלום אליעזר הלברשטאם 

מראצפערט (בני ה“דברי חיים“). 
◆ ספר נועם אלימלך, וליקוטי שושנה. מונקאטש, תרנ“ן (ת“ש 1940). 
שזו  יתכן  שבדקנו,  אחרים  מעותקים  שונים  ואיכותו  הנייר  [סוג 
בשנות  בלונדון  שנדפסה  ביבליוגרפית,  ידועה  לא  צילום  מהדורת 

ה-40. חתימת בעלים משנת תשי“ג]. 
[תש“ז  פערנוולד,  יפה,  דפוס  שושנה.  וליקוטי  אלימלך,  נועם  ספר   ◆
בערך 1947. מהדורת צילום מוקטנת של דפוס מונקאטש, ת“ש 1940]. 

3 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

161. Noam Elimelech – Three Printings

◆ Noam Elimelech, and Likutei Shoshana, by Rebbe 

Elimelech of Lizhensk. Mukachevo, 1940. Approbations 

by Rebbe Yechezkel Shraga Halberstam of Sieniawa and 

Rebbe Shalom Eliezer Halberstam of Ujfehértó (sons of 

the “Divrei Chaim”). 

◆ Noam Elimelech, and Likutei Shoshana. Mukachevo, 

1940. [Type and quality of paper are different from 

other copies we have examined. Possibly, this is a copy 

edition bibliographically unknown, printed in London 

in the 1940s. Owners’ signatures from 1953. ]

◆ Noam Elimelech, and Likutei Shoshana. Beautiful 

printing, Fernwald, [c. 1947. Smaller copy edition of the 

Mukachevo printing, 1940]. 

Three books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

חתימות  הספרים,  [בשני   .(62 מס‘  חסידות,  (סטפנסקי  ראשונה. 
עתיקות של רבי ”מנחם מנדל האגיר“]. 

8 ספרים, ב-7 כרכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400
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162. אוסף מגוון של ספרי חסידות

שם  כתר   ◆ הספרים:  בין  שונים,  חסידות  ספרי  של  ומגוון  גדול  אוסף 
ישראל,  עבודת   ◆  .[1840 ת“ר,  אחרי  [רוסיה-פולין,  להבעש“ט  טוב, 
אברהם  לרבי  לאברהם,  חסד   ◆ תרכ“ד 1863.  לבוב  מקוזניץ.  מהמגיד 
 .1866 תרכ“ו  למברג,  יוסף,  פורת  בן   ◆  .1864 למברג,  מקאליסק, 
”שרגא  רבי  חתימת   -  1883 תרמ“ג  ווארשא,  אפרים,  מחנה  דגל   ◆
פייביל דאנציגער“ [ממשפחת אדמור“י אלכסנדר?]. ◆ ליקוטי תורה, 
מאונגארין“  חיים  ”אהרן  רבי  חתימת   .1865 למברג,  טשערנוביל. 
מצאנז].  חיים“  ה“דברי  מתלמידי  מירושלים,  לבל  חיים  אהרן  [רבי 
הלולים,  קודש  פרי   ◆  .1930 תר“ץ  מונקאטש,  (ויזניץ),  שתיה,  אבן   ◆
יששכר“,  ”בני  הספרים:   ◆  .1928 תרפ“ח  ארשיווא,  (זידיטשויב) 
”קדושת לוי“ ו“דרך פיקודיך“ מדפוסי מונקאטש, שנות התר“ץ-ת“ש. 

◆ ועוד ספרים. 
15 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות בעלים. 

פתיחה: $400

162. Varied Collection of Chassidic Books

Large varied collection of various Chassidic books. 

For complete list, see Hebrew description. 
Fifteen books, various sizes and conditions. Owners’ 

signatures and stamps. 

Opening Price: $400

163. אוסף ספרי חסידות - דפוסי פולין וירושלים

◆ בת עין, לרבי אברהם דוב מאווריטש. [ירושלים, תר“ז 1847. מהדורה 
סטפנסקי   ;38 מס‘  הלוי,  (ש‘  בסופו.  דף  ו-2  שער  חסר  ראשונה]. 
 ◆ בערך].  ת“ר  [רוסיה-פולין,  טוב,  שם  כתר   ◆  .(103 מס‘  חסידות, 
קהלת משה, רבי משה אליקים בריעה מקוזניץ. לובלין, תרע“ד 1914. 
◆ הנהגות ישרות, לובלין, תרפ“ז 1927. ◆ דמעת אפרים, הספד על רבי 
אפרים זלמן מרגליות ועל רבי מנחם נחום מטשרנוביל. לבוב, תרנ“ט 
1899. ◆ בכורי שמואל, על משלי. ירושלים, תרמ“ב. (ש‘ הלוי, מס‘ 391). 

6 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים. 

פתיחה: $250

163. Collection of Chassidic Books – Polish 

and Jerusalem Printings

For complete list, see Hebrew description. 
Six books, various sizes and conditions. Owners’ signatures. 

Opening Price: $250

164. אוסף ספרי חסידות (ויזניץ ועוד)

◆ תורת חיים, רבי חיים האגר מקוסוב. לבוב, [תרט“ז] 1855. מהדורה 
הגר  מנדל  מנחם  רבי  שלום,  אהבת   ◆ בסופו).  דף   3 (חסר  ראשונה. 
מקוסוב. טשרנאוויץ, תרמ“ג 1883. ◆ כרוך עם: תורת חיים, רבי חיים 
מקוסוב,  חיים  רבי  חיים,  תורת   ◆  .1883 [תרמ“ג],  למברג,  מקוסוב, 
גרוסוורדיין, Oradea Mare [תרפ“ז 1927]. ◆ אבן שתיה, מונקאטש, 
תר“צ 1910. מהדורה ראשונה. ◆ דברי חיים, ח“ב, למועדים וחידושים 
חסר   ,1878 תרל“ח  [מונקאטש,  מצאנז.  חיים  רבי  מציעא,  בבא  על 
שער ו-2 דף ראשונים]. ◆ זהר חי, (קומרנא), בראשית חלק ב‘ [למברג, 
תרל“ה 1875]. עותק חסר תחילה וסוף (במקור: [1], רטז-שמח, שמח-

תנו, [1] דף. - לפנינו: רכא-תנג בלבד). ◆ אמרי נעם, בראשית-דברים. 
ליקוטי  שלוחה,  אילה   ◆  .1907 תרס“ז  יערוסלב,  מדזיקוב.  מאיר  רבי 

מהר“ם (רופשיץ), פאדגורזע, תרס“ג (1903). 
9 ספרים ב-8 כרכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

164. Collection of Books of Chassidism 

(Vizhnitz and More)

For complete list, see Hebrew description. 
Nine books within eight volumes. Various sizes and 

conditions. 

Opening Price: $500
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165. עשרה ספרי חסידות

◆ אהל אלימלך, (ליזנסק). פרעמישלא, תר“ע (1910). מהדורה ראשונה. 
 .(1910) תר“ע  פשמישעל,  (בעלז),  שלום  דובר  הספרים:  עם  כרוך   ◆
זכות ישראל הנקרא עשר אורות, פיעטרקוב, [תרס“ז] 1907. מהדורות 
פיעטרקוב,  צחצחות,  עשר  הנקרא  ישראל  זכות  ספר   ◆ ראשונות. 
[תר“ע] 1909. מהדורה ראשונה. ◆ מזכרת שם הגדולים, חלק ראשון, 
עת“ר  ווארשא,  השדה,  דבש   ◆ נדפס).  לא  ב‘  פיעטרקוב, 1908. (חלק 
1910. ◆ נפלאות הרבי מלובלין. [ווארשא, תרע“ג בערך c 1913]. ◆ זבד 
טוב, לבוב, תרע“א 1911. ◆ דרך צדיקים, ווארשא, חש“ד [תר“פ בערך]. 

◆ שערי האמונה, מתלמידי הבעש“ט. פיעטרקוב, תרפ“ח (1928). 
10 ספרים ב-8 כרכים. גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $400

165. Ten Books of Chassidism 

For complete list, see Hebrew description. 
Ten books within eight volumes. Various sizes and 

conditions. 

Opening Price: $400

166. אוסף ספרי חסידות (אדמור“י פולין)

 .1902 תרס“ב  לובלין  מלובלין,  הכהן  צדוק  רבי  הצדיק,  צדקת   ◆
[מרגליות]  צבי  אברהם  רבי  של  בעלות  רישום  ראשונה.  מהדורה 
אברהם  רבי  דאברהם,  זכותא   ◆ פולין].  [וגלוסק,  ארזענדוב  אב“ד 
רישום  ראשונה.  מהדורה   .1895 תרנ“ה  ווארשא,  מטשעכאנווצי. 
בעלות וחותמת של רבי שמואל ווינגארט רב ומו“ץ בפלונסק. ◆ ישמח 
מאלכסנדר.  יצחק  ישראל  ירחמיאל  רבי  בראשית.  א‘,  חלק  ישראל, 

166. Collection of Books of Chassidism 

(Rebbes of Poland)

For complete list, see Hebrew description. 
Seven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

לודז, תרע“א 1911. מהדורה ראשונה. ◆ דברי בינה, חלק חמישי דברים. 
רבי יצחק יעקב מביאלה. פיעטרקוב, תרפ“ט 1929. מהדורה ראשונה. 
◆ גדולת מרדכי, רבי מרדכי מאליק. חלק שני, שמות. ווארשא, תרמ“ה 
פיעטרקוב  צדיקים.  בית  היהודי,  נפלאות   ◆ יחידה.  מהדורה   .1885
[תרס“ט 1909]. ◆ כתר היהודי, כליל תפארת. ירושלים, תרפ“ט (1929). 

מהדורה ראשונה. 
7 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400
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167. אוסף ספרי חסידות

לבוב,  מלובלין.  החוזה   - הורוויץ  יצחק  יעקב  רבי  אמת,  דברי  ספר   ◆
[תר“י] 1850. מהדורה שלישית. (חסר דף אחרון). ◆ ספר צפנת פענח, 
רבי יעקב יוסף מפולנאה. לבוב, [תרכ“ו] 1866. מהדורה שניה. ◆ ספר 
תרל“ו  ווארשא,  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  ישראל,  אוהב 
תר“ם 1879.  לבוב,  ממעזיבוז.  ברוך  רבי  דנהורא,  בוצינא  ספר   ◆  .1875
היהודי,  נפלאות  ספר   ◆ ברובו).  חסר  אחרון  (דף  ראשונה.  מהדורה 
היהודי הקדוש מפשיסחא. פיעטרקוב, [תרס“ט] 1909. ◆ ספר רשפי 
 .1907 [תרס“ז]  פיעטרקוב,  מנעסכיז.  שפירא  מרדכי  רבי  השלם,  אש 
(עם הוספות שנדפסו לראשונה). ◆ ספר לקוטי אמרים ואגרת הקודש 
[חלקים א-ב]. רבי מנחם מנדל מוויטבסק. לבוב, תרע“א 1911. ◆ ספר 
מאור ושמש, רבי קלונימוס קלמן אפשטיין. סינער-וואראהל (סאיני), 
לנדסברג,  שני.  חלק  התורה,  על  טוב  שם  בעל  ספר   ◆  .[1942 [תש“ב 

תש“ח [1948]. 
נביאים  על  שני,  וחלק  ראשון  חלק  לציון,  ראשון  ספר   ◆ מצורפים: 
פולנאה,  הקדוש“].  החיים  [”האור  עטר  בן  חיים  רבי  מאת  וכתובים, 
[תקס“ט 1809]. הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב (שער נפרד לחלק 
שני, נייר כחלחל). ◆ ספר מאיר עיני המחכים לסליחתו, חלק חמישי 
מספר עין דמעה – הספד על רבי מאיר מפרמישלאן, מאת רבי שלמה 

קלוגר. זולקווא, [תר“י] 1850. (חסרים דפים אחרונים, לא-לד). 
סה“כ 11 ספרים. גודל ומצב משתנים, חתימות וחותמות. 

פתיחה: $500

168. אוסף ספרי ברסלב

אוסף גדול של ספרי חסידות ברסלב: 
◆ לקוטי עצות, [למברג, 1850 בערך]. ◆ לקוטי עצות, מהדורא בתרא, 
וורשא, תרל“ה 1875. ◆ שבחי הר“נ, למברג 1901. ◆ שבחי הר“נ, למברג 
1909. חתימת הרב הצדיק רבי ”שמואל הורוויץ“ [ראה אודותיו פריט 
399]. ◆ שבחי הר“ן, ירושלים, תרצ“ו. ◆ מגיד שיחות, ווארשא, תר“ס 
של  ארוך  (רישום   .1914 לובלין,  הכללי,  ותקון  תפלות  לקוטי   ◆  .1900
של  משפחה  קרוב  יוסף“  נחמיה  הרב  בן  בעריש  דוב  ”יששכר  הרב 
ירושלים  מוהר“ן,  ליקוטי   ◆ מאלסק).  דוב  חנוך  ולרבי  מסאסוב  הרב 
תרצ“ד-תרצ“ו. (כמה עותקים, מהם שני חלקים עם חתימות וחותמות 
 ◆ תרצ“ג.  ירושלים,  אור,  כוכבי   ◆ דעעש“).  הארפענעס,  ”משה  רבי 
ירושלים  והתעוררות,  שיחות   ◆ תרצ“ה.  ירושלים,  הליקוטים,  ביאור 
ווארשא,  המדות  ספר   ◆ תרע“ב.  ווארשא,  המדות.  ספר   ◆ חצר“ת. 
ספורי   ◆ תר“צ.  ווארשא,  מוהרנ“ת.  מכתבי  לתרופה  עלים   ◆ תרפ“ג. 
מברצלב,  נחמן  ר‘   ◆ תרפ“ג.  ברלין,  מברצלב,  נחמן  לרבי  מעשיות 
מעשיה  מעשיות,  ספורי   ◆ תרפ“ח.  ירושלים,  פסיכואנליטי.  מחקר 
(מדפוסי  תש“ז  רגנסבורג,  מוהר“ן,  לקוטי   ◆ ת“ש 1940.  ירושלים,  ה‘. 
”שארית הפליטה“ בגרמניה, מהדורת צילום ממהדורת אפטא 1938). 

22 ספרים, גודל ומצב משתנים. בחלקם חתימות עתיקות. 

פתיחה: $400

167. Collection of Books of Chassidism 

For complete list, see Hebrew description. 
Total of 11 books. Various sizes and conditions, signatures 

and stamps. 

Opening Price: $500

168. Collection of Books of Breslov 

Large collection of books of Breslov Chassidism. 

See list in Hebrew description. 
22 books, various sizes and conditions. Some contain 

ancient signatures. 

Opening Price: $400
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170. Stencil Printings – Rebbes of Dynasty 

of Boyan and Ruzhin 

Stenciled leaves of drafts and copies. Divrei Torah 

and Chassidism, especially from Rebbes of dynasties 

of Ruzhin-Sadigura-Boyan. Hebrew and Yiddish. 

Handwritten revisions. 

Leaves include drafts of compositions of Rabbi 

Menachem Nachum Langerman [among Chassidim 

of Boyan, among pioneer publishers of letters of the 

Kherson Archive. Not thoroughly examined. 

◆ Attached: Uncut sheets of Sefer Emunat Yisrael, on the 

Torah and festivals, section 1, by Rebbe Rabbi Yisrael 

Shapira of Grodzisk. Jerusalem, [1948]. 
Over one hundred leaves. Approx. 28cm. Good-fair 

condition. 

Opening Price: $200

170. הדפסות סטנסיל – אדמו“רי בויאן ובית רוז‘ין

וחסידות,  תורה  דברי  סטנסיל.  בהדפסת  והעתקות  טיוטות  דפי 
בעיקר מאדמו“רי בית רוז‘ין-סדיגורה-בויאן. עברית ויידיש. תיקונים 

בכתב-יד. 
בין הדפים טיוטות לחיבורי רבי מנחם נחום לאנגרמן [מחסידי בויאן, 
מהראשונים שפרסם את מכתבי הגניזה החרסונית]. לא נבדק בצורה 

יסודית.
◆ מצורף: גליונות דפוס לא חתוכים של ספר אמונת ישראל, על התורה 
מגראדזיסק.  שפירא  ישראל  רבי  האדמו“ר  מאת  א,  חלק  ומועדים, 

ירושלים, תש“ח [1948]. 
למעלה ממאה דף. 28 ס“מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. 

פתיחה: $200

169. Me’orot HaGedolim – The Rebbe of 

Suszka – Bucharest, 1947

Me’orot HaGedolim, on the 613 mitzvot hinted to in the 

Ten Commandments. Rebbe Yitzchak Isaac Rosenbaum 

of Suszka. [Bucharest], 1947. 

A poetic composition composed from the letters 

of the Ten Commandments. Each letter of the Ten 

Commandments is used as an acronym for a word 

which represents one of the 613 mitzvot. Accompanied 

with the commentary “Torah Or” which explains which 

mitzvah in hinted to by each word [similar to the idea 

of the book “Keter Torah” by Rabbi David Vital. [See 

Item 204]. 

Rebbe Yitzchak Isaac Rosenbaum (1906-2000), son 

of Rebbe Itamar of Nadvorna, after his marriage was 

appointed rabbi of Suszka near Chernovtsy (where 

his father served as rabbi at that time). Afterward, 

he moved to Vaşcău, where he began serving as 

Rebbe. Miraculously survived the Holocaust, in 1947 

immigrated to the USA. After his father’s death in 

1973, immigrated to Israel to serve in his stead. He 

printed this book quickly before he left Romania, on 

the title page he signs “Av Beit Din of Suszka and 

formerly of Vaşcău (Bukovina) and in the Diaspora 

in Berszinest(Transnistria) and now in Bucharest 

(Romania) on the way to the USA (America). 
Printed cover. [4], 16, [6] pages. 19.5cm. Good condition, 

stains. Tears to cover and several leaves. 

The last leaf is not listed in the Bibliography Institute. 

Signatures and the future address of the Rebbe in New 

York appear in the book. 

Opening Price: $200

169. מאורות הגדולים - האדמו“ר מזוטשקא – בוקרשט, 1947

הדברות.  בעשרת  שרמוזים  מצוות  תרי“ג  על  הגדולים,  מאורות  ספר 
[בוקרשט],  מזוטשקא.  רוזנבוים  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו“ר  מאת 

תש“ז [1947]. 
עשרת  בנוסח  אות  כל  הדברות.  עשרת  מאותיות  הבנוי  מליצי  חיבור 
המצוות.  מתרי“ג  אחת  המייצגת  למילה  כנוטריקון  משמש  הדברות 
בצדה פירוש ’תורה אור‘ המבאר לאיזו מצוה רומזת כל מילה [רעיון 

דומה לספר ’כתר תורה‘ לרבי דוד ויטאל. ראה פריט 204]. 
בן  (תרס“ו-תש“ס),  מזוטשקא  רוזנבוים  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו“ר 
בעיר  לרב  נתמנה  נישואיו  לאחר  מנדבורנא.  איתמר  רבי  האדמו“ר 
לאחר  ימים).  באותם  אביו  כיהן  (שם  לצ‘רנוביץ  הסמוכה  זוטשקא 
בדרך  ניצל  באדמו“רות.  לכהן  החל  שם  וואשקוביץ,  לעיר  עבר  מכן 
בשנת  אביו  פטירת  עם  לארה“ב.  היגר  תש“ז  ובשנת  מהשואה,  נס 

הדפיס  שלפנינו  הספר  את  מקומו.  את  למלא  ארצה  עלה  תשל“ג, 
כ“אבד“ק  חותם  הוא  הספר  בשער  רומניה,  את  שעזב  לפני  בחפזון 
בבערשיד  ובגולה  (בוקאווינא)  בוואשקוויטץ  ומלפנים  זוטשקא 
לארצות  דרך  עלה  (רומעניען)  בבוקארעשט  וכעת  (טראנסניסטרא) 

הברית (אמעריקא)“. 
קרעים  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.  עמ‘. 19.5  מודפסת. [4], 16, [6]  מעטפת 

במעטפת ומספר דפים. 
שמות  בו  מופיעים  הביבליוגרפיה.  במפעל  נרשם  לא  האחרון  הדף 

חותמים וכתובתו העתידית של האדמו“ר בניו יורק. 

פתיחה: $200
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ה“תניא“  בעל  תלמיד  הורביץ,  הלוי  נתן  רבי  יד  כתב   .171

ותלמיד ה“צמח צדק“
כתב יד, על שו“ע יורה דעה הלכות שחיטה, סימנים א-ל“ט. מרבי נתן 

הלוי הורביץ מו“ץ בפולוצק. [תק“ע בערך]. 
הערות  עם  האדמו“ר“,  ו“שו“ע  והפוסקים  השו“ע  פסקי  תמצית 
וחידושים מהכותב. בהרבה מהערותיו הוא חותם ”נ“ה“ או ”נ. הלוי“. 
כתה“י זהה לצילום מכתבי שו“ת שהתכתב רבי נתן הלוי הורביץ, עם 
ה“צמח צדק“ ועם מוהרי“ל מיאנאוויטש, [הצילומים מופיעים בספר 

”מבית הגנזים“, עמ‘ קכב-קכו, ראה חומר מצורף]. 
הזקן  האדמו“ר  של  מתלמידיו  הורביץ,  הלוי  נתן  רבי  החסיד  הגאון 
בשנים  פולוצק  בעיר  ברבנות  כיהן  האמצעי.  והאדמו“ר  מלאדי 
כשעלה  תקפ“ח  בשנת  חב“ד.  רבני  מגדולי  והיה  בערך  תק“פ-ת“ר 
עם  מכתבים  הלוי  נתן  רבי  לו  שלח  ההנהגה,  כס  על  צדק“  ה“צמח 
מרות:  ובקבלת  בהכנעה  חתם  הוא  מהם  בראשון  הלכתית,  שאלות 
זה  מכתב  חיענא“,  בן  הלוי  נתן  בהצלחתו...  החפץ  למשמעתו  ”מוכן 
היה לאות כי גם אחד מגדולי וותיקי החסידים מקבל את מרותו של 
האדמו“ר החדש וכותב אליו כתלמיד לרבו. כפי המסופר בספר ”מבית 
שנת  עד  מחסידיו  נפש  פדיון  לקבל  שסירב  צדק“  ה“צמח  הגנזים“, 
תק“ץ, מחק בחלק ממכתביו של רבי נתן את הנוסח המורה על כתיבת 

פדיון נפש, [ראה חומר מצורף]. 
הגהות רבות בשולי הדפים, חלקם בכתב ידו של רבי נתן עצמו, הכותב 
”שו“ר“ [שוב ראיתי]. מעט הגהות בכת“י מאוחרים יותר. ראה למשל 
רבי  פטירת  רישום  סא/1  (בדף  ”יא“ו“.  החתומה  סו/2  בדף  הגהה 

ישראל שו“ב בט‘ שבט תר“ל). 
קט דף, 17.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. כריכת עור נאה. 

פתיחה: $4000

Chabad, Books and Manuscripts
171. Manuscript by Rabbi Natan HaLevi 

Horowitz, Disciple of Ba’al HaTanya and 

Disciple of Tzemach Tzedek

Manuscript on Shulchan Aruch Yoreh De’ah, laws of 

slaughtering, chapters 1-39. By Rabbi Natan HaLevi 

Horowitz, rabbinical authority of Plotsk. [C. 1810]. 

Summary of rulings of Shulchan Aruch and rabbinical 

rulings as well as “Shulchan Aruch HaAdmor”, 

including comments and Chidushim by writer. He signs 

many of his comments “N. H.” or “N. HaLevi”. This 

manuscript is identical to photocopy of responsa letters 

which Rabbi Natan HaLevi Horowitz exchanged with 

the Tzemach Tzedek and with Rabbi Y. L. of Yanovich 

[photocopies appear in book “MiBeit HaGnazim”, pp. 

122-126, see attached material]. 

The righteous Ga’on Rabbi Natan HaLevi Horowitz, 

among disciples of Shneur Zalman of Liadi and the 

Mitteler Rebbe (Rabbi Dov Ber of Lubavitch) served 

in rabbinate of Plotsk approximately between years 

1820-1840 and was among greatest rabbis of Chabad. 

In 1828, upon appointment of the Tzemach Tzedek as 

leader, Rabbi Natan HaLevi sent him letters containing 

Halachic questions, the first of which he humbly signed: 

“Subservient and supportive of… Natan HaLevi son of 

Cheina”. This letter demonstrates that even one of the 

greatest senior Chassidim is subservient to the new 

rebbe and writes to him as student to mentor. As related 

in book “MiBeit HaGnazim”, the Tzemach Tzedek who 

refused to receive redemption from his Chassidim until 

1830, erased the wording instructing redemption from 

some of letters of Rabbi Natan [see attached material]. 

Many glosses on leaf margins, some in handwriting of 

Rabbi Natan himself, who notes “I have again observed”. 

Few glosses in more recent handwritings. See, for example, 

gloss on leaf 66/2). Leaf 61/1 contains notation of death of 

slaughterer Rabbi Yisrael on 9th of Shvat 1870). 
109 leaves, 17.5cm. Good-fair condition, wear and stains. 

Fine leather binding. 

Opening Price: $4000

(See Also Chapters: Archive of Rabbi Silver, Holocaust and 

She’erit HaPleita, Bibliography and Research)

חסידות חב“ד, כתבי יד וספרי דפוס
(ראה עוד בפרקים: ארכיון הרב סילבר, שואה ושארית הפליטה, ביבליוגרפיה ומחקר)
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172. כת“י קונטרס העבודה - ממאמרי אדמו“ר הרש“ב

חסידות  מאמר  העתקת  תרע“א.  שמח“ת  העבודה,  קונטרס  כת“י, 
אדמו“ר   - מליובאוויטש  שניאורסון  דובער  שלום  רבי  מאדמו“ר 
נפשו  לדבק  ולקרבו  תפלה  זו  שבלב  העבודה  ענין  ”מבאר  הרש“ב. 
באלוקות“. מאמר זה נתחבר בשנים תרס“ט-תר“ע, אך גמר הדברים 

נעשה בשמחת תורה תרע“א - ראה אודות כך חומר מצורף. 
טוב,  מצב  כחולה,  בדיו  בקולמוס  כתיבה  ס“מ.   20.5 כתובים,  עמ‘   78

כתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

172. Manuscript Kuntres Ha’avoda – 

Articles by Rebbe Rabbi Shalom Dovber 

Schneersohn of Lubavitch

Manuscript, Kuntres Ha’avoda, Simchat Torah 1911. 

Copy of Chassidic article by Rabbi Shalom Dovber 

Schneersohn of Lubavitch. “Discussing service of the 

heart – prayer, and cleaving of one’s soul to G-d”. This 

article was composed between 1909-1910, however it 

was completed on Simchat Torah of 1911 – for additional 

information about this see attached material. 
78 written pages, 20.5cm. Written with quill pen in blue ink, 

good condition, stains. New binding. 

Opening Price: $300

173. לקוטי תורה - הגהות רבות בכת“י רבי מנחם זאב חסידה

שניאור  רבי  מהאדמו“ר  ויקרא-במדבר-דברים,  מספר  תורה,  לקוטי 
של  ידו  בכתב  רבות  הגהות  תרס“ד 1903-1904.  ווילנא,  מלאדי.  זלמן 
בשנת  הספר  את  שקנה  וכותב  החותם  באטשאן“  זאב  ”מנחם  רבי 

תער“ב בעיר זיררדוב. 
(תרמ“ה-תשכ“ה),  חסידה  (בוטשאן)  זאב  מנחם  רבי  החסיד  הגאון 
ה‘ישמח  בעל  האדמו“ר  של  וחביבו  תלמידו  מופלג,  חכם  תלמיד 
לירושלים  ועלה  בפולין  ועסקיו  ביתו  את  נטש  מאלכסנדר.  ישראל‘ 
בשנת תרפ“ה, שם ישב על התורה והעבודה ועסק בהעתקת וההדרת 
כת“י  להוצאת  ”הסגולה“  ירחון  את  והוציא  ערך  עתיקים.  יד  כתבי 
התורה  גדולי  של  ביתם  מבאי  תרצ“ג-תש“ח).  (ירושלים  קדמונים, 
ואנשי- חסידים  תורה  וגדולי  לחכמים  ועד  בית  וביתו  שבירושלים 

מעשה. עסק הרבה בתורת החסידות ובתורת חב“ד. 
[4], 16, 108; [2], 192, [2]; [2], 102; [4], 200 עמ‘. 31 ס“מ. נייר יבש, מצב 

טוב-בינוני, בלאי וקרעים קלים. כריכת חצי-עור מקורית, בלויה. 

פתיחה: $200

173. Likutei Torah – Many Handwritten 

Glosses by Rabbi Menachem Ze’ev Chasida

Likutei Torah, on Vayikra-Bamidbar-Devarim, by 

Rebbe Shneur Zalman of Liadi. Vilna, 1903-1904. 

Many glosses in the handwriting and signed by Rabbi 

“Menachem Ze’ev Batchan”. He writes that he bought 

the book in 1912 in the city of Žyrardŏw. 

Rabbi Menachem Ze’ev (Batchan) Chasida (1885-1965), 

an outstanding Torah scholar, beloved disciple of the 

Rebbe, author of “Yismach Yisrael” of Alexander. Left 

his home and business in Poland and immigrated to 

Jerusalem in 1925, where he toiled in Torah and G-d’s 

service and was involved with copying and proofreading 

ancient manuscripts. He edited and published the 

monthly journal “HaSegula” which published early 

manuscripts, (Jerusalem 1933-1948). A welcome visitor 

to the homes of Jerusalem Torah giants, his own home 

was a place of gathering of Torah scholars and Chassidic 

leaders. He was involved in the study of Chassidic and 

Chabad school of thought. 
[4], 16, 108; [2], 192, [2], 102; [4], 200 pages. 31cm. Dry 

paper, good-fair condition, wear and minor tears. Original 

semi-leather binding, worn. 

Opening Price: $200
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עם  המחבר  עותק   -  1938 ריגה,   – מרדכי  עטרת  שו“ת   .174

הוספות רבות בכתב-ידו
ערוך,  שולחן  חלקי  ארבעה  על  ותשובות  שאלות  מרדכי,  עטרת  ספר 

חלק ראשון. רבי מרדכי ֶזלבוביץ מריגא. ריגה, [תרצ“ח בערך 1938].
המחבר,  בכתב-יד  הגהות  וחמישים  ממאה  למעלה  הגליונות  בשולי 
להוציאו  במטרה   - לספר  כהשלמה  שכתב  ארוכות  הוספות  רובן 

במהדורה נרחבת ומתוקנת.
לפני השער הודבק דף ועליו רישום ארוך בכת“י המחבר, בו מזכיר את 
ההגהות שהוסיף לעותק זה, ומספר על כוונתו להוציא חלק שני ועל 

תקוותו להדפיס את שאר חיבוריו:
”כל מקום שיהי‘ מחוסר הבנה... הרבה דברים נשמטו מהמדפיסים... 
וכתבתי איזו דברים בכתיבת ידי על צידם, והרבה דברים יבואו בחלק 
והעולת  השני  החלק  לאור  להוציא  בעזשה“י  בל“נ  בהשו“ת  השני 
תורה  ופלפולי  דרושי  על  מרדכי  והמנחת  הש“ס  על  שלי  מרדכי 
שבכתב...“. מתחת לדף שהודבק ניתן להבחין ברשימה אחרת בכתב-

יד המחבר, המופנית ל“ידידי --“.
מעמוד  מהגליון  ”השמטות  עם  המחבר  בכת“י  דף  נכרכו:  הספר  עם 
מאחיו.  המחבר  אל  שנשלח  [לא-שלם]  דברי-תורה  עם  ומכתב  פד“, 

חותמת ”הרב מרדכי... זעלבאוויץ – ריגא“.
הגאון רבי מרדכי ֶזלבוביץ, דיין וראש השוחטים בריגה ומזקני חסידי 
קובנה)  נולד בפונודיל (פלך  בהוראה.  מופלג ובקי  חב“ד. תלמיד חכם 
ולכן כונה ”מאטע פונידילר“. היה ”חוזר חסידות“, בביתו התקיים מניין 
מחידושיו  מעט  חב“דיות.  והתוועדויות  שיעורים  בו  ונערכו  קבוע, 
ורוב  בשואה  נספה  בוורשא.  לאור  שיצא  בקובץ ”התמים“  נתפרסמו 

כתביו אבדו.
נייר.  דבק  ובלאי,  קרעים  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס“מ.   29 עמ‘.  ריב   ,[8]

דפים מנותקים. מספר דפים מודבקים בשוליהם. כריכה פגומה ובלויה.

פתיחה: $500

174. Ateret Mordechai Responsa – Riga, 

1938 – Author’s Copy with Many Additions 

in his Handwriting 

Ateret Mordechai, responsa on the four parts of the 

Shulchan Aruch, Volume One. Rabbi Mordechai 

Zelvovitz of Riga. Riga, [c. 1938].

In the margins, more than 150 glosses in the author’s 

handwriting, most long additions which he wrote as an 

appendix to his book – with the purpose of publishing 

it in a corrected and broader edition.

The author pasted a leaf before the title page with a long 

inscription in his handwriting, mentioning the glosses 

he added to this copy and relating his intention to 

publish another volume and his aspiration to print the 

rest of his works:

“Every place that was difficult to understand… many 

things were missed by the printers… and I wrote some 

things next to them in handwriting, and many things 

will appear in the second volume of responsa. I plan, 

with G-d’s help to publish the second volume and my 

Olat Mordechai on the Talmud and Minchat Mordechai 

on my homiletics and pilpul on the Bible…”. Under the 

pasted leaf, another list in the author’s handwriting can 

be detected addressed to “My friend ---”. 

Bound together with the book: A leaf in the author’s 

handwriting with “Omissions from the edition 

from Page 84”, and a letter with Torah thoughts [not 

complete] sent to the author by his brother. Stamp 

“Rabbi Mordechai --- Zelvovitz – Riga”.

Rabbi Mordechai Zelvovitz, dayan and head of the 

shochtim in Riga and a senior Lubavitch Chassid. 

An exceptional Torah scholar and well-versed in 

psak. Born in Ponedel (Kaunas region) he was called 

“Mota Ponedeler”. He was “Chozer Chassidut”. In his 

home, a regular minyan took place as well as shiurim 

and Chabad gatherings. A few of his novellae were 

publicized in the compilation “HaTamim” published 

in Warsaw. Perished in the Holocaust and most of his 

writings were lost.
[8], 212 pages. 29cm. Fair-good condition. Stains, wear and 

tear, paper paste. Detached leaves. Several leaves are stuck by 

their margins. Worn damaged binding.

Opening Price: $500

175. בית אהרן והוספות – חתימת וחותמת המחבר – הגהות 

רבות בכת“י
סדר  על  חז“ל  ומדרשי  לתלמוד  מפתח  והוספות,  אהרן  בית  ספר 
התורה מאת הגאון החסיד רבי אברהם דוב לאוואט אב“ד ניקולאייב. 
רבי  אדמו“ר  כ“ק  הסכמת  ראשונה.  מהדורה   .1880 תרמ“א  ווילנא, 
שמואל מליובאוויטש. חותמת וחתימת יד המחבר ”נאום אברהם דוד 
לאוואט מו“ץ דק‘ ניקאלאייעב“. מאות הגהות של הוספות ותיקונים 

בכת“י [הזהה לכת“י המחבר בחתימתו?]. 
רבי אברהם דוד לאוואט (תקע“ה-תר“ן), תלמיד ה“צמח צדק“ ומגדולי 
פלך  ניקולאייב,  בעיר  שנה  ארבעים  ברבנות  כיהן  חב“ד.  וחסידי  רבני 
”קב  הזקן,  אדמו“ר  סידור  על  הכולל“  ”שער  הספרים  מחבר  חרסון. 
שניאורסון,  חנה  הרבנית  היא  נכדתו  והוספות“.  אהרן  ו“בית  נקי“ 
אמו של הרבי מליובאוויטש, שההדיר את ספרי זקנו הגדול בהוצאת 

”קה“ת“ וכתב שם בהקדמה את תולדות חייו. 
בשולי  בלאי  ופגעי  קרעים  בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס“מ.   32 עמ‘.   360  ,[4]

הדפים. כריכת בד חדשה. 

פתיחה: $250
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175. Beit Aharon Vehosafot – Author’s 

Signature and Stamp – Many Handwritten 

Glosses

Beit Aharon Vehosafot, index of the Talmud and 

Midrashim on the Torah by Rabbi Avraham Dov Lavat 

Av Beit Din of Mykolaiv. Vilna, 1880. First edition. 

Approbation of Rebbe Shmuel of Lubavitch. Stamp 

and signature of the author “Avraham David Lavat 

Rabbi of Mykolaiv”. Hundreds of handwritten glosses 

of additions and corrections [identical to author’s 

handwriting in his signature?]. 

Rabbi Avraham David Lavat (1815-1890), disciple of 

the “Tzemach Tzedek” and a leading Chabad rabbi and 

chassid. Served in the rabbinate for forty years in the 

city of Mykolaiv, Kherson region. Author of “Sha’ar 

HaKolel” on the siddur of the Admor HaZaken, “Kav 

VeNaki” and “Beit Aharon Vehosafot”. 

His granddaughter, Rabbanit Chana Schneerson, 

mother of the Lubavitcher Rebbe, who proofread his 

grandfather’s books for Kehot Publications and wrote 

his biography in the introduction. 
[4], 360 pages. 32cm. Dry paper, fair condition, wear and 

tear damage to leaf margins. New fabric binding. 

Opening Price: $250

האדמו“ר  סידור   / תקצ“ז  קאפוסט,   – אור  תורה  ספר   .176

הזקן – ווארשא, תרמ“ט
אסתר].  ומגלת  שמות  [בראשית,  אמרים  לקוטי  אור,  תורה  ◆ ספר 

רבי שניאור זלמן מלאדי. קאפוסט, [תקצ“ז 1836]. מהדורה ראשונה. 
(סטפנסקי חסידות, מס‘ 610). 

דף). 22  חסרים 2  הספר  בסוף  חסר.  השערים  שני  מבין  דף (הראשון  קסו 
השער.  בדף  מקצועי  שיקום  בודדים.  קרעים  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ. 

חותמות. כריכה נאה חדשה. 
חלקים  חב“ד],  [נוסח  האר“י  נוסח  ע“פ  השנה,  לכל  תפילה  ◆ סידור 

א-ב, עם פירושים, כוונות, הנהגות ומאמרי חסידות. רבי שניאור זלמן 
מלאדי. ווארשא, תרמ“ו 1886. 

מספר  יבש,  נייר  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 25   [1] רלז,   ;474-10 ,6  ,[8]
קרעים. חותמות. כריכה נאה חדשה. 

פתיחה: $1000

176. Torah Ohr – Kopyś, 1836 / Siddur of the 

Admor HaZaken – Warsaw, 1886

◆ Torah Ohr, Likutei Amarim [Bereshit, Shemot and 

Megillat Esther]. Rabbi Shneur Zalman of Liadi. Kopyś, 

[1836]. First edition. (Stefansky Chassidut, no. 610). 
166 leaves. (The first of two title pages is missing. The last 

two leaves are missing). 22cm. Good condition, stains. Few 

tears. Professional restoration to title page. Stamps. New fine 

binding. 

◆ Siddur Tefilla L’Chol Hashana, according to the 

Arizal’s nusach [nusach Chabad], Volumes 1-2, with 

commentaries, intentions, conduct and Chassidic 

writings. Rabbi Shneur Zalman of Liadi. Warsaw, 1886. 
[8], 6, 10-474; 237, [1] leaves. 25cm. Good condition, stains, 

dry paper, several tears. Stamps. New fine binding. 

Opening Price: $1000

 – מחב“ד)  האמצעי  (להאדמו“ר  תשובה  שערי  ספר   .177

זיטומיר, תרכ“ד
בער  דוב  רבי  מאת  חינוך,  בשם  הנקרא  שני  חלק  תשובה,  שערי  ספר 
רבי  דפוס   .1864 תרכ“ד  זיטומיר,  האמצעי.  האדמו“ר   – שניאורסון 

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. 
בעט.  ורישומים  ספריה  חותמות  כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.   18 עמ‘.   138

כריכה בלויה. 

פתיחה: $250

177. Sha’arei Teshuva (by the Middle 

Lubavitch Rebbe) – Zhitomir, 1864

Sha’arei Teshuva, Volume Two called Chinuch, by Rebbe 

Dov Ber Schneerson – the Middle Rebbe. Zhitomir, 

1864. Printed by Rabbi Chanina and Rabbi Yehoshua 

Heshel Shapira. 
138 pages. 18cm. Good condition. Stains, library stamps and 

ink inscriptions. Worn binding. 

Opening Price: $250

176

177



94 | נובמבר 2012

179. קונטרס ההתפעלות - קונטרס מעניני בחירה 

ב“ר  בער  דוב  רבי  האמצעי]  [האדמו“ר  מאת  ההתפעלות“,  ”קונטרס 
[זולקווא?,  בחירה“,  מענייני  קטן  ”קונטרס  עם  כרוך  זלמן.  שניאור 

אחרי תר“י - 1850]. מהדורה שניה. 
ד, ט-כא, [1]; ח, [1] עמ‘. 19 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכה פשוטה. 

חיקוי של המהדורה הראשונה. תאריכים מזוייפים בשערי שני הספרים. 

פתיחה: $250

178. חידושי דינים / הגהות על שו“ע הרב הלכות פסח - 

סדילקוב תקפ“ה
מורה  אבלי  אברהם  רבי  מאת  פסח“,  הלכות  על  דינים  ”חידושי  ספר 
צדק בק“ק קיאב. [חסר שנת ומקום דפוס]. כרוך עם: ספר ”הגהות על 
ש“ע הלכות פסח, של... מו“ה שניאור זלמן מליטא“, שלשה חלקים. 
בן  מטולטשין  נפתלי  רבי  בן  קיאב  דק‘  מו“צ  אבלי  אברהם  רבי  מאת 
רבי מנחם נחום אב“ד לאדיזין. ברדיטשוב, תק“ס [סדילקוב? תקפ“ה? 

בערך 1825?]. מהדורה יחידה. 
בכת“י.  תיקונים  הגהות  מעט  טוב.  מצב  ס“מ.   17.5 דף.  לד   ,[28] דף;   [21]

כריכה ישנה. 
מדובר  אך  תק“ס.  ברדיטשוב  נכתב:  שו“ע,  על  הגהות  הספר  בשער 
בזיוף, שכן ”בשנת תק“ס עוד לא היה דפוס בברדיטשוב. ובספר עצמו, 
סימן תסא, כתוב ’בשנה דאשתקד שנת תקפ“ג‘... הספר נדפס איפוא 
לאחר שנת תקפ“ד, ואז לא היה קיים יותר דפוס בברדיטשוב. ונראה 
שנדפס בסדילקאב“ (א‘ יערי, הדפוס העברי בברדיטשוב, קרית ספר, 

כא, תש“ד-תש“ה, עמ‘ 103). 
סטפנסקי חסידות, מס‘ 168 / מס‘ 209. 

פתיחה: $500

179. HaHitpa’alut Pamphlet – Pamphlet on 

Matters of Free Choice 

HaHitpa’alut Pamphlet, by [Mitteler Rebbe] Rabbi Dov 

Ber son of Rabbi Shneur Zalman. Bound with “small 

pamphlet on matters of free choice”. [Zholkva?, post 

1850]. Second edition. 
4, 9-21, [1]; 8, [1] pages. 19cm. Good condition, stains. 

Simple binding. 

Imitation of first edition. Forged dates on title pages of 

both books. 

Opening Price: $250

178. Chiddushei Dinim / Glosses on 

Shulchan Aruch HaRav, Pesach Laws – 

Sudilkov 1825

Sefer Chiddushei Dinim on Pesach Laws, by Rabbi 

Avraham Avli, rabbinical authority of congregation of 

Kiev. [Year and location of print missing]. Bound with: 

Sefer HaGahot [glosses] on Shulchan Aruch, Pesach 

laws, of… Rabbi Shneur Zalman of Lithuania”, three 

sections. By Rabbi Avraham Avli, rabbinical authority of 

congregation of Kiev, son of Rabbi Naftali of Tulchyn son 

of Rabbi Menachem Nachum Av Beit Din of Ladyzhyn. 

Berdichev, 1800 [Sudilkov? c. 1825?]. Only edition. 
[21] leaves; [28], 34 leaves. 17.5cm. Good condition. Few 

handwritten gloss corrections. Old binding. 

Title page of book contains glosses on Shulchan Aruch, 

noting: Berdichev 1800. However, this is a forgery 

inasmuch as “in 1800 there was not yet a printing press 

in Berdichev, and in the book itself, chapter 461, it is 

stated ‘last year 1823’… the book was therefore printed 

after 1824, when a printing press in Berdichev was no 

longer in existence; it appears that it was printed in 

Sudilkov” (A. Ya’ari, Hebrew Press of Berdichev, Kiryat 

Sefer, 21, 1944-1945, p. 103). 

Stefansky Chassidut, no. 168 / no. 209. 

Opening Price: $500
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ברדיטשוב,   – מקאפוסט  להאדמו“ר  אבות  מגן  ספר   .180

תרס“ב – מהדורה ראשונה
ספר מגן אבות, על התורה ומועדים. דרושים יקרים מאירים כספירים, 
מעוררים הלבבות לעבודת ה‘. חלקים א-ז. מאת האדמו“ר רבי שלמה 
זלמן מחב“ד-קאפוסט. ברדיטשוב, תרס“ב [1902]. מהדורה ראשונה. 
נאים  עותקים  שערים].  שני  חלק  [לכל  כרכים,  בשני  חלקים  שבעה 

בכריכות המקוריות. 
ב]:  לחנוכה. [חלק  דרושים  עם  דף.  מח  בראשית. [4],  א]:  א‘ - [חלק  כרך 
ג]:  [חלק  אסתר.  ולמגילת  זכור  לפרשת  דרושים  עם  דף.  נז   ,[2] שמות. 
עם  דף.  דף, [2]  פ  במדבר.  ד]:  לפסח. [חלק  דרושים  עם  דף.  נ  ויקרא. [2], 
הראשי  ”לוח  של  דף   [2] השערים).  ללא  (נכרך  השבועות  לחג  דרושים 

תיבות“ נכרכו בסוף כרך זה ולא לאחר חלק ו‘. 
כרך ב‘ - [חלק ה]: דברים. [2], קה, [1] דף. עם דרושים לראש השנה, שבת 
תיבות“.  הראשי  ”לוח  בסוף:  עצרת.  ושמיני  סוכות  הכפורים,  יום  שובה, 
רז“ל  ומאמרי  וכתובים  נביאים  ופסוקי  השירים  שיר  מגלת  על  ו:  חלק 
ודרושים לחתונה ולבר מצוה. [2], מט. חלק ז: הוספות לספר מגן אבות. 

[לכל החלקים, פרט לחלק ג]. [2], עד, [1]; טו דף. 
ארבעה  עש.  סימני  מעט   - הראשון  בכרך  כתמים.  טוב.  מצב  ס“מ.   30.5
חצי-עור  כריכות  בשוליים.  משוקמות  פגיעות  עם  ראשונים  דפים 

מקוריות, עם פגמים קלים. 

פתיחה: $350

180. Magen Avot by the Rebbe of Kopyś – 

Berdichev, 1902 – First Edition

Magen Avot, on the Torah and Festivals. Precious 

homiletics that shine like sapphires, awakening hearts 

to serve G-d. Parts 1-7. By Rebbe Shlomo Zalman of 

Chabad- Kopyś. Berdichev, 1902. First edition.

Seven parts in two volumes, [each part has two sections]. 

Fine copies in their original bindings.
Volume 1 – [Part 1]: Bereshit. [4], 48 leaves. With homiletics 

for Chanuka. [Part 2]: Shemot. [2] 57 leaves. With 

homiletics for Parshat Zachor and Megillat Esther. [Part 3]: 

VaYikra. [2], 50 leaves. With homiletics for Pesach. [Part 4]: 

BaMidbar. 80 leaves, [2] leaves. With homiletics for Shavuot 

(bound without title pages). [2] leaves of a list of acronyms 

are bound at the end of this volume, not after Part 6.

Volume 2 – [Part 5]: Devarim. [2], 105, [1] leaves. With 

homiletics for Rosh Hashana, Shabbat Shuva, Yom Kippur, 

Succot and Shemini Atzeret. At the end, a list of acrynoms. 

Part 6: On Shir HaShirim and verses of Nevi’im and Ketuvim 

and sayings from Chazal and homiletics for weddings and 

Bar Mitzvahs. [2], 49. Part 7: Appendixes to Magen Avot. 

[To all parts, except Part 3]. [2], 74, [1]; 15 leaves.

30.5cm. Good condition. Stains. First volume has few moth 

marks. First four leaves have restored damage to margins. 

Original semi-leather bindings, with minor flaws. 

Opening Price: $350

181. אוסף ספרי חסידות חב“ד

תקפ“ב“,  בשנת  בקאפוסט  שנדפס]  [כמו  ”כמש“נ  אורה,  שערי   ◆
[יוהניסבורג פרוסיה, תר“ך בערך]. ◆ שער התשובה והתפלה, זיטומיר, 
תרכ“ד 1864. דפוס האחים שפירא. עותק פגום עם שער קרוע וחסר.

תרל“ה  ווילנא,  האר“י.  הקדוש  נוסח  פי  על  המאורות,  שני  סדר   ◆
1874. ◆ סידור תורה אור ושער הכולל, חלק שני. ווילנא, תרע“ד 1914. 
 .[1868 תרכ“ח  [וורשא,  ההתפעלות.  קונטרס  על  באורים,  ליקוטי   ◆
עותק פגום מאד, חסר שער ודף אחרון. ◆ שבחי הרב, עם תמונת הרב. 

וורשה, [תרפ“ה בערך]. 
6 ספרים, גודל ומצב משתנים. מצבים בינוני עד בינוני-גרוע. 

פתיחה: $400

181. Collection of Books of Chabad 

Chassidism 

For complete list, see Hebrew description. 
Six books, various sizes and conditions; fair to fair-poor 

condition. 

Opening Price: $400
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182. ספרי חסידות חב“ד

◆ יומן רשמי בקורי כ“ק אדמו“ר שליט“א מליובאוויטש בארץ ישראל. 
שמעון גליצנשטיין, ירושלים, מנחם-אב תרפ“ט (1929). ◆ דער בעזוך 
תרצ“ח  ווארשא,  גלובאקע.  אין  שליט“א  רבין  ליובאוויטשער  פון 
הנהנין,  ברכות  והלכות  לסעודה  ידים  נטילת  הלכות   ◆ נדיר.   .(1938)
רבי  הסידור,  פסקי   ◆ פיעטרקוב, [תרע“א] 1911.  מהרי“ט.  ליקוטי  עם 
אברהם חיים נאה. ירושלים, תרצ“ז 1937. ◆ תהלים כל-בו, עם ליקוטי 
תפילות ו“פוקח עורים“ מהאדמו“ר האמצעי. פיעטרקוב, תרפ“ג 1923. 

5 ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

183. ליקוטי אמרים תניא - אוסף מהדורות שונות

◆ ספר תניא, ליקוטי אמרים. לבוב, תרכ“ד 1864. [חותמות ביהמ“ד של 
(פגעי  תרל“ח 1878.  ווילנא,  אמרים,  לקוטי   ◆ מהוסיאטין].  האדמו“ר 
ישועות   .1874 תרל“ד  וורשא  תענית  מגילת  הספרים:  עם  כרוך  עש. 
חיים, ווארשא, 1855]. ◆ ווילנא, תרנ“ו 1896. ◆ ווילנא, תרס“ט 1909.
צבעוני. שער   .1943 תש“ג  מונקאטש,   ◆  .(1923) תרפ“ג  ווילנא,   ◆

◆ מינכן-ניו יורק, תש“ז 1947. ◆ ג‘רבה תוניסיה. תשכ“ח 1968. ◆ קיצור 
תניא, ירושלים, תרפ“ד 1928. 

10 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב. 

פתיחה: $500

182. Books of Chabad Chassidism 

For complete list, see Hebrew description. 
Five books and booklets, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

183. Likutei Amarim Tanya – Collection of 

Various Editions 

For complete list, see Hebrew description. 
Ten books, various sizes and conditions; majority in good 

condition. 

Opening Price: $500

184. סידור מיניאטורי נוסח חב“ד - ירושלים תרנ“ט - גליונות 

לא חתוכים
זכרון ירושלים, סדר תפילות לכל השנה, עפ“י נוסח האר“י ז“ל, ”אשר 
מלאדי“.  זלמן  שניאור  מו“ה  הגדול  אדמו“ר  כ“ק  לעשות  הפליא 

ירושלים, תרנ“ט (1899). 
לא  טוב.  מצב  חתוכים.  לא  גליונות  רחבים,  שוליים  ס“מ.   8.5 עמ‘.  תמד 

כרוך. 

פתיחה: $200

184. Miniature Siddur Nusach Chabad – 

Jerusalem 1899 – Uncut Sheets

Zichron Yerushalayim, prayers for the entire year, 

according to the nusach of the Arizal. Jerusalem, 1899. 
444 pages. 8.5cm. Wide margins, uncut sheets. Good 

condition. Unbound. 

Opening Price: $200
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185. סידור ”קול בני יהודה“ נוסח האר“י - ווילנא תרצ“ז / 

סיענצזין תש“ג 
וציורי  דיני  עם  חב“ד).  (נוסח  האר“י  נוסח  יהודה“  בני  ”קול  סידור   ◆

הנחת תפילין. ווילנא, תרצ“ז (1937). שער מאויר. 
◆ סידור ”קול בני יהודה“, כולל תפילות מכל השנה נוסח האר“י, עם 
(טינג‘ין),  בסיענצזין  העברית  הקהלה  ע“י  נדפס  וציורים.  תפילין  דיני 
פליטי  ע“י  לאור  שיצא  סידור  (שונה).  מאויר  שער   .(1943) תש“ג 

השואה שברחו לסין. [בעיר זו נדפס עוד כותר עברי אחד בלבד]. 
2 סידורים, גודל ומצב משתנים, פגעי בלאי שימוש. 

פתיחה: $200

185. “Kol Bnei Yehuda” Prayer Book – Ari 

Version – Vilnius 1937 / Tianjin 1943 

◆ “Kol Bnei Yehuda” prayer book, Ari version (Chabad 

version). Includes laws and illustrations of putting on 

phylacteries. Vilnius, (1937). Illustrated title page. 

◆ “Kol Bnei Yehuda” prayer book, includes prayers 

for entire year; Ari version, with laws and illustrations 

of putting on phylacteries. Printed by Hebrew 

congregation of Tianjin, (1943). Illustrated title page 

(different). Prayer book published by Holocaust refugees 

who escaped to China. [Only one other Hebrew title 

printed in this city]. 
Two prayer books, various sizes and conditions, damage 

from use. 

Opening Price: $200

187. אוסף ספרי חב“ד - כולל דפוסי שארית הפליטה בגרמניה

בראדי,  ישראל,  תפלת  סידור   ◆ חב“ד:  חסידות  ספרי  של  ענק  אוסף 
הרב  שו“ע   ◆  .1910 תרע“א  ווילנא,  המאורות,  שני  סידור   ◆ תרמ“ט. 
שונות. ממהדורות  תניא,  אמרים  ליקוטי   ◆ שונות.  ממהדורות 

◆ ליקוטים ביאורים, על ליקוטי אמרים, ירושלים, תרפ“ב. וספר קיצור 
פסקי   ◆ תרע“ד.  פולטובה,  מצוותיך,  דרך   ◆ תרפ“ד.  ירושלים,  תניא, 
הסידור, ירושלים, תרצ“ז. ◆ הלכות נטילת ידים לסעודה. וורשא 1936. 

187. Collection of Books of Chabad – 

Including Printings of She’erit HaPleitah 

in Germany 

Huge collection of books of Chabad Chassidism. See list 

in Hebrew description. 

Books of printings of She’erit HaPleitah in Germany. 

See list in Hebrew description. 
Approx. 33 books and booklets, various sizes and conditions. 

Some contain ancient signatures and stamps. 

Opening Price: $300

186. Riga Articles by Rabbi Yosef Yitzchak 

Schneersohn

◆ Kinyan HaChaim article (Koift Leben). Riga, Elul 1928. 

◆ Article to be publicly studied on 2nd of Nisan. Riga, 

(1929). ◆ Homilies for days of holiday of redemption, 

12th and 13th of Tamuz. Riga (1929). ◆ Chassidic articles 

delivered in Riga by Rebbe of Lubavitch. Riga, (1931). 
Four booklets, various sizes, good condition. 

Opening Price: $200

186. מאמרי ריגה מהאדמו“ר הריי“צ

.(1928) תרפ“ח  אלול  ריגא,  לעבין).  (קויפט  החיים  קנין  מאמר   ◆

.(1929) תרפ“ט  ריגא,  ניסן.  ב‘  ביום  ברבים  אותו  ללמוד  מאמר   ◆

.(1929) תרפ“ט  ריגא,  תמוז.  וי“ג  י“ב  הגאולה  חג  לימי  דרושים   ◆
נאמרו  מליובאוויטש,  שליט“א  אדמו“ר  מכ“ק  חסידות  מאמרי   ◆

בריגא. ריגא, תרצ“א (1931). 
4 חוברות, גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $200

◆ספר השנה, ברוקלין, תשרי תש“ב 1941. ◆ מאמרי האדמו“ר הריי“צ, 

שנדפסו בריגא ובוורשא. ◆ ועוד ספרים. 
תניא,  לקוטי אמרים,   ◆ בגרמניה:  הפליטה“  מדפוסי ”שארית  ספרים 
דינים,  פסקי  צדק,  צמח   ◆ תש“ח.  מינכן,  אור,  תורה   ◆ תש“ז.  מינכן, 

גרמניה, תש“ט. 
וחתימות  חותמות  בחלקם  משתנים.  ומצב  גודל  וחוברות,  ספרים  כ-33 

עתיקות. 

פתיחה: $300
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188. צרור החיים, אמשטרדם, תק“פ 

ע“י  הכנסת  נגד שינוי מנהגי בית  פולמוס  תשובות  ספר צרור החיים, 
הריפורמים. רבי אברהם לעוונשטאם אב“ד עמדין. אמשטרדם, תק“פ 

(1820). מהדורה ראשונה. 
השיר,  קול  א.   ◆ נפרד:  שער  אחת  שלכל  הלכתיות,  תשובות  תשע 
יבואר  בו  לחש,  עונה  ב.   ◆ התפילה.  בשעת  בעוגב  לנגן  האיסור  על 
לשנות  האיסור  ישנים,  שפתי  ג.   ◆ בלחש.  תפלה  להתפלל  החיוב 
המברך  או  שהמתפלל  אש,  לשון  ד.   ◆ הברכות.  או  התפלה  נוסחת 
חובתו. ידי  יוצא  אומר  שהוא  מה  מבין  שאינו  אף  הקודש  בלשון 

◆ ה. בישישים חכמה, בו יבואר שאין ראוי להאשכנזים לשנות מנהגם 
למנהג ספרד, ולא הספרדים למנהג אשכנז, וילמד זכות על הפיוטים 
קשי ההבנה. ◆ ו. שפה נכריה, בו יבואר שאסור להתפלל או לברך בלתי 
התורה  קריאת  חיוב  יבואר  בו  ננגן,  נגינותי  ז.   ◆ לבדו.  הקודש  בלשון 
בנגינות וטעמיו במנהגינו, ושאסורין האשכנזים לשנות מבטא שלהם 
לספרדית וספרדים לאשכנזית, וחיוב הקריאה לס“ת בשמו ושם אביו. 
◆ ח. כסוי חטאה, בו יבואר א) איסור גלוי הראש בביהכנ“ס או בעסק 
קיבוץ  איסור  ב)  הרשות.  בדבר  הראש  גלוי  איסור  ואופני  מצוה,  דבר 

189. עמק ברכה / חפץ חיים / שמירת הלשון

מי  ומשפט  ומשפטו,  וכחו  יסודו  החרם  עניני  לבאר  ברכה,  עמק  ספר 
איש-שלום  דוד  רבי  מאת  שמושו,  ותנאי  בו,  להשתמש  בידם  שהכח 
ומבוא  רא“ם  קרני  קונטרס  עם  קארלין.  דק“ק  אב“ד  (פריד-מאן) 
ירושלים,  פינס].  מיכל  יחיאל  [ר‘  לביה“ד  מהמביא  והגהות  הערות 
בדיני  הלכתיים  בירורים  הלוי 377).  תרמ“א-תרמ“ב [1881-1882]. (ש‘ 
חרמות. נדפס כתגובה לחרם שהטילו רבנים מגדולי ירושלים על גיסו 

רבי יחיאל מיכל פינס, שהיה משכיל, גאון ותלמיד חכם. 
כרוך עם: ◆ חפץ חיים, על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות. ווילנא, 
קונטרס  עם  הלשון,  שמירת   ◆ מתוקנת.  שניה  מהדורה  תרל“ז 1877. 
שפת תמים. ווילנא, תרל“ט 1879. [קישור מעניין - לכרוך את הספרים 

על דיני לשון הרע, יחד עם ספר פולמוס...]. 
חתימות בעלים: ”אברהם אריה ב“ר אביגדור צבי“ [רבי אברהם אריה 

ענדע מחכמי ועסקני ירושלים, תרכ“ג-תרע“ו]. 
קרע  בלאי,  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 21.5  יד  טו,  עמ‘; [1], 12,  עמ‘; 76, 14   156

בשער חפץ חיים. כריכת חצי-עור, פגומה. 

פתיחה: $200

Polemic

188. Tzror HaChaim, Amsterdam, 1820

Tzror HaChaim, polemic answers against changing 

synagogue customs by the Reform. Rabbi Avraham 

Levenstam Av Beit Din of Emden. Amsterdam, 1820. 

First edition. 

Nine halachic responses, each with a separate title 

page: ◆ a. Kol HaShir, about the prohibition to play the 

organ during prayers. ◆ b. Oneh Lachash, expounding 

on the obligation to pray quietly. ◆ c. Siftei Yesheinim, 

the prohibition to change the version of the prayers or 

blessings. ◆ d. Leshon Eish, that the person who prays 

or says a blessing in Lashon HaKodesh (lit. the Holy 

Tongue) even without understanding what he says fulfills 

his obligation. ◆ e. B’Yishishim Chochmah, explaining 

that Ashkenazim should not change their custom to 

the Sefard custom nor the Sefardim to Ashkenaz, and 

explaining piyutim that are difficult to comprehend. ◆f. 

Safah Nachriyah, explaining the prohibition of praying 

or reciting blessings in any language other than Lashon 

HaKodesh ◆ g. Neginotai Nenagen, explaining the 

obligation of reading the Torah according to the melody 

and cantillations as customary. The Ashkenazim are 

not allowed to change their pronunciation to the Sefardi 

custom nor the Sefardim to the Ashkenazi custom, and 

the obligation to call a man to the Torah by his name and 

his father’s name. ◆ h. Kesui Chata’a, explaining 1) the 

prohibition of uncovering one’s head in the Beit Knesset 

or when doing a mitzvah, and the forbidden methods 

of revealing one’s head in permissible matters. 2) The 

prohibition of men and women gathering together in 

the Beit Knesset. 3) The prohibition of enunciating G-d’s 

name by its letters. ◆ i. Ketz HaYamin, the obligation of 

each Jew to believe in the coming of the Messiah. 
[8], 81, [1] leaves. 20cm. Good condition. 

On reverse side of title page, censor stamp and signature 

from 1837. 

Opening Price: $200

באותיותיו.פולמוס הוי“ה  שם  להגות  שאסור  ג)  יחד.  בביה“כ  ונשים  אנשים 
◆ ט. קץ הימין, חיוב אמונת כל איש ישראל בביאת המשיח. 

[8], פא, [1] דף. 20 ס“מ. מצב טוב. 
מעבר לשער, חותמת וחתימת צנזור משנת 1837. 

פתיחה: $200
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189. Emek Bracha / Chafetz Chaim / 

Shmirat HaLashon 

Sefer Emek Bracha, explaining basis, authority, 

law, power and stipulations pertaining to matters of 

excommunication, by Rabbi David Ish-Shalom (Fried-

man) Av Beit Din of congregation of Karlin. Includes 

pamphlet Karnei Re’em and foreword containing 

comments and glosses by donor of book to Beit Din 

[Rabbi Yechiel Michel Pines]. Jerusalem, [1881-1882]. 

(S. HaLevi 377). Halachic inquiry pertaining to laws 

of excommunication. Printed as response to a ban 

imposed by leading Torah giants of Jerusalem upon his 

brother-in-law,Rabbi Yechiel Michel Pines, who was an 

enlightenist, genius and Torah scholar. 

Bound with: ◆ Chafetz Chaim, on laws prohibiting 

slander and gossip. Vilnius, 1877. Second corrected 

edition. ◆ Shmirat HaLashon, with pamphlet Sfat 

Tamim. Vilnius, 1879. [Interesting connection – 

binding of books pertaining to laws of slander together 

with polemic book…]. 

Ownership notations: “Avraham Aryeh son of Rabbi 

Avigdor Zvi” [Rabbi Avraham Aryeh Endeh among 

scholars and community activists of Jerusalem, 

1863-1916]. 
156 pages; 76, 14 pages; [1], 12, 15, 14 leaves. 21.5cm. 

Good condition, wear, tear on title page of Chafetz Chaim. 

Damaged semi-leather binding. 

Opening Price: $200

190. קונטרס הלכה למעשה, הרידב“ז – ירושלים, תר“ע

אם  בעבירה  שנתגדלו  שביעית  פירות  ”בדין  למעשה,  הלכה  קונטרס 
מותרין...“, מאת הגאון רבי יעקב דוד – רידב“ז. ירושלים, [תר“ע 1910]. 
דבר“  ב“פתח  ירושלים“.  ורבני  ל“חכמי  מהרידב“ז  מכתבים  כולל 
דברים קשים נגד בוריס ש“ץ ומרדכי הכהן אשר העלילו: ”אשר החו“ר 
ב:  ו,  בדף  בהשמיטה“.  ִגיֶשעפט  שנָאר  עשו  הרידב“ז  ובפרט  ירושלם 
בתי-הדין  חברי  חמישה  בחתימת  מאסורא“,  לאפרושי  רבה.  ”מודעה 
אופן  כי  ”שמועה  המכחישים  ברלין,  חיים  ורבי  בירושלים  אשכנזים 
ההפקר... מועיל להתיר גם את הפירות שנגדלו ע“י עבודה בשביעית“. 

[2], ז דף. 23 ס“מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

190. Booklet Halacha L’ma’aseh, the Ridvaz 

– Jerusalem, 1910

Booklet Halacha L’ma’aseh, “pertaining to the laws of 

fruit of the Seventh Year grown by transgression, if 

they are permitted…” by Rabbi Ya’akov David – Ridvaz. 

Jerusalem, [1910]. 

Includes letters by the Ridvaz to “the Torah scholars 

and rabbis of Jerusalem”. In the introduction are 

harsh words against Boris Schatz and Mordechai 

HaCohen who falsely claimed: “Jerusalem rabbis and 

in particular the Ridvaz made business of begging 

from Shmitta”. On leaf 6, 2: “Notice to keep you from 

transgressing a prohibition”, signed by five members 

of the Ashkenazi Batei Din in Jerusalem and Rabbi 

Chaim Berlin, who deny “the rumor that the manner 

of hefker… is beneficial in permitting also fruits that 

were grown by working in the Seventh Year (Shmita)”. 
[2], 7 leaves. 23cm. Good condition. 

Opening Price: $200

191. Forged Talmud Yerushalmi Kodshim – 

Chulin Bechorot

Talmud Yerushalmi Seder Kodshim, Volume 2 Chulin-

Bechorot, with glosses by the Maharsham of Berzen and 

explanation of foreign words and comments by Shlomo 

Baber. Cheshek Shlomo commentary, by publisher 

Shlomo Ye’uda from the Maharam HaSefardi, called 

Friedlander. S. Warahl, Seini, 1907. 

Owner’s signature Rabbi “Yechiel Michel Brach” [son 

of Rabbi Shmuel Brach Av Beit Din of Nyírmada, 

Hungary]. 
[9], 78; [1], 47 leaves. 36cm. High-quality paper, foxing. New 

binding. 

Opening Price: $200

191. תלמוד ירושלמי קדשים המזויף - חולין בכורות

הגהות  עם  חולין-בכורות,  ב‘  חלק  קדשים,  סדר  ירושלמי  תלמוד 
המהרש“ם מבערזן וביאור המלות זרות והערות מאת שלמה באבער. 
פירוש חשק שלמה, מהמו“ל שלמה יאודה ס“ט בהגאון מהר“ם זצ“ל 
הספרדי, מכונה פריעדלענדער. ס. -וואראהל (סאיני), תרס“ז (1907). 

בראך  שמואל  רבי  של  [בנו  בראך“  מיכל  ”יחיאל  רבי  בעלים  חתימת 
אב“ד ניר-מאדע, הונגריה]. 

[9], עח; [1], מז דף. 36 ס“מ. נייר איכותי, כתמי חלודה. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200
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ופולמוס  חיים“  ה“דברי  תולדות   - צדיק  סאנזער  דער   .192

צאנז-סדיגורא
וינה,  ראקער.  יהושע  האלברשטאם.  חיים  ר‘  צדיק,  סאנזער  דער 

תרפ“ז (1927). 
מוראדיגע  די  ביז  נסתר,  אין  נגלה  אין  גאונות  זיין  לעבען...  זיין   ...”
מחלוקת סאנז און סאדאגורע“ [=חייו ומעשיו, חסידותו וגאונותו, ועל 
עורך  ע“י  נכתב  הספר  סאדיגורה].  עם  צאנז  של  הנוראה  המחלוקת 
העתון ”אידישע וועלט“ (קליוולנד, ארה“ב) ונדפס ע“י הוצאת ספרים 

מניו-יורק בבית הדפוס בוינה. 
[4 דף], 225, [1] עמ‘. 20 ס“מ. מצב בינוני, דפים מנותקים. סימני עש. לא 

כרוך. 

פתיחה: $200

192. Der Sanzer Tzadik – Biography of 

“Divrei Chaim” and Sanz -Sadigura Polemic

Der Sanzer Tzadik, Rabbi Chaim Halberstam. Yehoshua 

Rocker. Vienna, 1927. 

“…His life, his deeds, his righteousness and genius 

and the terrible polemic between Sanz and Sadigura”. 

The book was written by editor of the “Yiddishe Velt” 

(journal in Cleveland, USA) and printed by a New York 

publishing house, at the printing press in Vienna. 
[4 leaves], 225, [1] pages. 20cm. Fair condition, detached 

leaves. Moth marks. Unbound. 

Opening Price: $200

ורבי  מאדא  הרב  פולמוס  תר“ן –  ירושלים,  ובחן –  אופל   .193

שלמה גנצפריד
אופל ובחן, תגובה לקונטרס ”מכסה לאהל“ מאת רבי שלמה גנצפריד. 

רבי מרדכי אליעזר וועבר. [ירושלים, תר“ן בערך 1890], ש‘ הלוי 638. 
רבי שלמה גאנצפריד מחבר ”קיצור שולחן ערוך“ השיג בספרו ”אהלי 
יצא  כנגדו  חיים“.  ”דברי  בספרו  מצאנז  חיים  רבי  האדמו“ר  על  שם“ 
(תקפ“ב-תרנ“ב,  וועבר  אליעזר  מרדכי  רבי   - מאדא“  ”הרב  בפולמוס 
רב באדא ועוד, ובסוף ימיו בירושלים) בחוברת בשם ”מלחמת חובה“ 
קונטרס  גאנצפריד  שלמה  רבי  הדפיס  בתגובה  תרמ“ב).  (ירושלים 
את  חריפות  במילים  תקף  ובו  תרמ“ד)  (נדפס  לאהל“  ”מכסה  בשם 
הרב מאדא והאשימו בהאשמות קשות. בהמשך הפך ”מכסה לאוהל“ 
בירושלים,  הונגריה  כולל  בתוך  מאדא  הרב  מתנגדי  בידי  ניגוח  לכלי 
על  הדביקוהו  ואף  הפיצוהו  תרמ“ט),  (בשנת  בשנית  שהדפיסוהו 
בקונטרס  עצמו  על  להגן  נזעק  מאדא  הרב  ירושלים.  בתי  קירות 
כי ”קראו  מספר  הוא  בו.  התומכים  רבנים  מכתבי  הובאו  בו  שלפנינו, 
ושלחו  עה“ק...  בכל  ונפוץ  בביהמ“ד  כמגילה  לאוהל]  המכסה  [את 
לחברון... והגזימו לשלוח לחו“ל...“, וטוען במפתיע כי ”מכסה לאהל“ 

193. Ofel VeBochen – Jerusalem, 1890 – 

Polemic of the Rabbi of Adda and Rabbi 

Shlomo Ganzfried

Ofel VeBochen, response to the booklet “Michse L’Ohel” 

by Rabbi Shlomo Ganzfried. Rabbi Mordechai Eliezer 

Weber. [Jerusalem, c. 1890], S. HaLevi 638. 

Rabbi Shlomo Ganzfried, author of “Kitzur Shulchan 

Aruch” in his book “Ohalei Shem” disagreed with Rebbe 

Chaim of Sanz in his book “Divrei Chaim”. “The Rabbi 

of Adda” – Rabbi Mordechai Eliezer Weber (1822-1892, 

Rabbi in Adda and other communities, in his later 

years he lived in Jerusalem) wrote a polemic booklet 

opposing Rabbi Ganzfried by the name of “Milchemet 

Chovah” (Jerusalem 1882). In response, Rabbi Shlomo 

Ganzfried printed a pamphlet by the name of “Michse 

L’Ohel” (printed in 1884) where he sharply attacks the 

Rabbi of Adda and accuses him seriously. Later, “Michse 

L’Ohel” became a weapon in the hands of the opposers to 

the Rabbi of Adda in Kollel Hungary in Jerusalem, who 

reprinted it (in 1889), distributed it and even pasted it 

on the walls of Jerusalem residences. The Rabbi of Adda 

was called upon to defend himself in this pamphlet 

which has letters of rabbis that support him. He relates 

that “They read [Michse L’Ohel] in the Beit Midrash 

בידיעתו,  נדפס  לא  ואף  גנצפריד  שלמה  רבי  ידי  על  מעולם  נכתב  לא 
אלא הוא פרי זיוף של ”איש מרמה וזייפן“. 

וכן  העבר“  אלול  ”בחודש  בכולל  המחלוקת  מוזכרת  זה  בקונטרס 
הדפסת ”מכסה לאהל“ השניה בירושלים, ומכאן שנדפס בשנת תר“ן 

בערך [ראה גם ש‘ הלוי, מס‘ 637-638]. 
קרעים  שביר,  נייר  רטיבות,  פגעי  כתמים,  בינוני.  מצב  ס“מ.   34 עמ‘.   [4]

[בעיקר בשוליים]. 

פתיחה: $200

and distributed it all over the Holy City… and sent it to 

Hebron… and even went as far as sending it abroad…”. 

He surprisingly claims that “Michse L’Ohel” was never 

written by Rabbi Shlomo Ganzfried and was not printed 

with his knowledge but rather forged by “a deceitful fake”. 

In this pamphlet, the dispute in the kollel “from 

last Elul” is mentioned as well as the reprinting of 

“Michse L’Ohel” in Jerusalem. Hence, it was printed 

approximately in 1890 [see also S. HaLevi, no. 637-638]. 
[4] pages. 34cm. Fair condition. Stains, moisture damage, 

brittle paper, tears [primarily to margins]. 

Opening Price: $200

192193



מכירה מס‘ 27 | 101 

194. Shivah Kochvei Lechet – Stamp and 

Polemic Gloss by Rabbi Meir Shapira of 

Lublin

Shivah Kochvei Lechet, on Hilchot De’ot L’HaRambam. 

Rabbi Dubrish Tursch. Warsaw, 1927. Two sections, the 

first is illustrated with a portrait of the Rambam. 

Stamp of Rabbi “Meir Shapira Av Beit Di and Head 

of Metivta Piotrkow” [Head of the “Chachmei Lublin” 

Yeshiva, started Daf HaYomi, a Torah leader of his 

times. Served as Rabbi of Piotrkow and Lublin]. Stamps 

of the Chachmei Lublin Yeshiva. 

Rabbi Dubrish Tursch (born in 1863), author and printer, 

public figure who dealt tirelessly with polemic issues. 

In this book, Rabbi Tursch criticizes Rabbi Akiva Yosef 

Schlesinger, author of “Lev Ha’Ivri” with the following 

words: “I was overcome by terror when I saw the 

brazenness of that repentant Akiva Yosef the Hungarian, 

and my eyes almost rotted in their holes…”. Rabbi Meir 

Shapira marked the last words with a penned line and 

wrote sharply regarding the author: “If only he would 

have fulfilled his words without the almost, because 

the fool’s thoughts are like the author’s etc. “. 
[4], 179, [1] pages. 24cm. Good condition, stains and wear. 

Original binding, damaged. 

Opening Price: $200

194. ספר שבעה כוכבי לכת – חותמת והגהה פולמוסית מרבי 

מאיר שפירא מלובלין
דובעריש  ר‘  להרמב“ם.  דעות  הלכות  על  לכת,  כוכבי  שבעה  ספר 
טּורש. ווארשא, תרפ“ז [1927]. שני שערים, הראשון מצוייר עם דיוקן 

הרמב“ם. 
[ראש  פיעטרקוב“  ור“מ  האב“ד  שפירא  ”מאיר  רבי  הגאון  חותמת 
כרב  כיהן  דורו.  מגדולי  היומי,  הדף  מחולל  לובלין“  ”חכמי  ישיבת 

בפיעטרקוב ובלובלין]. חותמות ישיבת חכמי לובלין. 
עסקן  ספרים,  ומדפיס  מחבר  תרכ“ג),  (נולד  טורש  דובעריש  ר‘ 
עקיבא  רבי  את  טורש  מבקר  שלפנינו  בספר  בלתי-נלאה.  ופולמוסן 
אחזתני  ”ופלצות  הבאות:  במילים  העברי“  ”לב  בעל  שלזינגר  יוסף 
בראותי עזות פניו של אותו בעל תשובה עקיבא יוסף האונגרי, וכמעט 
נמקו עיני בחוריהן...“. על המילים האחרונות סימן רבי מאיר שפירא 
קו בעטו, וכתב בחריפות נגד עזות המחבר: ”מי יתן והי‘ מקיים דבריו 

בלא הכמעט, כי דעת שוטים כהמחבר וכו‘“. 
מקורית,  כריכה  ובלאי.  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.   24 עמ‘.   [1] קעט,   ,[4]

פגומה. 

פתיחה: $200

195. מלחמת מצוה החדש – סאטמר, תרפ“ט

ספר מלחמת מצוה החדש, פולמוס ומכתבי רבנים אודות בחירתו של 
סאטו-מערע,  סאטמר.  העיר  לרבנות  טיטלבוים  יואל  רבי  האדמו“ר 

תרפ“ט [1929]. 
הנעשה   [!] השעררוי‘  וגודל  מצאתנו  אשר  התלאה  את  ”להודיע   
דברי  קושט  וללבן  לברר  המדינה.  לכל  הנוגע  בעירנו  והנשמע 
ארטהאדאקסען  דק“ק  היראים  כת   [!] באמצאות  לאור  יוצא  אמת. 
רומניה  מרבני  בית-דין  ופסקי  מכתבים  פרוטוקולים,   - סאטמאר“ 
ואונגאריה בעד בחירתו של רבי יואל טייטלבוים, [שנבחר לרב העיר 
בשנת תרפ“ט, אך בשל המחלוקת הגדולה שפשתה בעיר, הגיע לכהן 

בה רק בשנת תרצ“ד]. 
[2], ה-י, [1], יג-כח דף; [1], יב דף, ט דף. 20 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים, 

רישומים, קמטים וקרעים בודדים. כריכה פגומה. 

פתיחה: $200

195. Milchemet Mitzvah HeChadash – 

Satmar, 1929

Milchemet Mitzvah HeChadash, polemic and rabbis’ 

letters regarding the appointment of Rabbi Yoel 

Teitelbaum as Rabbi of the city of Satmar. Satu-Mare, 

1929. 

“To inform of the trouble which has befallen us and the 

great scandal [!] done and heard in our city that affects 

the whole country. To clarify words of truth. Published 

by means of [!] the group of G-d fearing men in the 

Orthodox Satmar community” – protocols, letters 

and Beit Din rulings from the rabbis of Romania and 

Hungary in support of the appointment of Rabbi Yoel 

Teitelbaum [chosen as rabbi of the city in 1929, but 

due to the dispute that spread throughout the city, he 

arrived there to serve as rabbi only in 1934]. 
[2], 5-10, [1], 13-28 leaves; [1], 12 leaves, 9 leaves. 20cm. 

Good condition, few stains, inscriptions, few creases and 

tears. Damaged binding. 

Opening Price: $200
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197. חיים בלוך – שני ספרים – הקדשת המחבר

שני ספרים של ר‘ משה חיים אפרים בלאך: ◆ ’מי נתן למשיסה יעקב 
וישראל לבוזזים‘, ספר פולמוסי נגד הציונות. ניו יורק, [תשי“ז 1952]. 
על  ההרים,  את  ריב  קום   ◆ וחתימתו.  בכתב-ידו  המחבר  הקדשת 
סכסוך בענייני הדפסת ספרים [עם טענות נגד רבני ”אגודת הרבנים“ 

בארה“ב שפסקו לרעתו בדין תורה]. ניו יורק, תש“ט [1949]. 
ר‘ משה חיים אפרים בלאך (תרמ“א-תשל“ג), סופר מוכשר ופולמוסן 
בלתי נלאה. חיבר ספרים רבים. בשנים תשי“ט-תשכ“ה הוציא שלושה 
שככל  הציונות,  נגד  רבנים  מכתבי   - ישנים“  שפתי  ”דובב  ספר  חלקי 

הנראה הם פרי יצירה כשרונית של זיוף. 
2 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

196. אתרוגי ארץ ישראל – שלושה פריטים מודפסים

◆ ”אתרוגים מארץ הקדושה“ – קונטרס פולמוסי המכוון נגד ”הרבנים 

במיינץ,  ”הלבנון“)  (עורך  ברי“ל  יחיאל  ר‘  בדפוס  נדפס  הפושרים“. 
[תר“מ 1880 בערך]. עברית וגרמנית. לא ידוע ביבליוגרפית. 

רבי  קורפו.  אתרוגי  על  שהוטל  החרם  נגד  הסערה“,  על  ◆ ”מענה 

מרדכי אליעזר וועבר – הרב מאדא. ירושלים, תרנ“ב [1892]. 
רבי  האתרוגים  סוחר  מאת  הקדושה“,  ארצנו  לחובבי  ◆ ”מודעה... 

”בברית  עמו  לבוא  הקורא  סלנט,  שמואל]  רבי  [בן  בינוש  בנימין 
המסחר“. [ירושלים, לפני תרס“ט 1909]. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

197. Chaim Bloch – Two Books – Inscription 

by Author 

Two books by Rabbi Moshe Chaim Ephraim Bloch: ◆ ‘Mi 

Natan L’Meshisa Ya’akov V’Yisrael LeBozezim’, polemic 

book in opposition of Zionism. New York, [1952]. 

Handwritten Inscription by author with signature. ◆ 

Kum Riv Et HeHarim, pertaining to a dispute regarding 

printing of books [including claims against rabbis of 

“Rabbis’ Association” in USA who ruled against him in 

a Din Torah [Jewish court case]]. New York, [1949]. 

Rabbi Moshe Chaim Ephraim Bloch (1881-1973), 

qualified scribe and indefatigablepolemicist. Authored 

many books. Between 1959-1965 published three sections 

of Sefer “Dovev Siftei Yeshenim” – letters by rabbis in 

opposition of Zionism, which were apparently a forgery. 
Two books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

196. Etrogim from Eretz Yisrael – Three 

Printed Items

◆ “Etrogim from the Holy Land” – A polemic pamphlet 

opposed to the “Lukewarm Rabbis”. Printed by R’ Yechiel 

Bril (“editor of HaLevanon”) in Mainz, [c. 1880]. Hebrew 

and German. Bibliographically unknown. 

◆ “Ma’ane Al HaSe’ara”, opposed to the ban imposed 

on Corfu etrogim. Rabbi Mordechai Eliezer Weber – 

The Rabbi of Adda. Jerusalem, 1892. 

◆ “Notice… to those who love our Holy Land”, by 

the etrog trader Rabbi Binyamin Beinush [Rabbi 

Shmuel’s son] Salant, who calls to join him in the “trade 

covenant”. [Jerusalem, before 1909]. 

Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400
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198. קובץ מכתבים מקוריים מהבעש“ט, חיים בלאך– וינה-

ברלין, 1923
קובץ מכתבים מקוריים מהבעש“ט ז“ל ותלמידיו זי“ע, על פי העתקות 
[תרפ“ג  וינה-ברלין,  בלאך.  חיים  מאת  הערות  עם  ומדויקות.  נאמנות 

 .[1923
כולל ”משא ומתן בין לשכת חצר הקיסר בווינא עם נשיאות המדינה 
ו“מכתב  מרוזין...“,  ישראל  רבי  המפורסם  האדמו“ר  בענין  בלבוב 
מקורי“ מהמהר“ל מפראג על יצירת הגולם. עם אוטוגרפים של גדולי 

החסידות ותמונות. 
לדעת רבים ספר זה הנו מעשה זיוף מתוחכם של המו“ל, ר‘ משה חיים 
אפרים בלאך (תרמ“א-תשל“ג), סופר מוכשר ופולמוסן, שהיגר מוינה 
בהם  רבים,  ספרים  לאור  הוציא  בלוך  השואה.  לפני  הברית  לארצות 
שלושת חלקי הספר ”דובב שפתי ישנים“–מכתבי רבנים נגד הציונות, 

שאף הם ככל הנראה פרי יצירה כשרונית של זיוף. 
בתוך הספר כרטיס מודפס [גרמנית] עם חותמת של בלוך. 

[עם  מודפסת  קרטון  מעטפת  מאד.  טוב  מצב  ס“מ.   23 עמ‘.   [1] קיא, 
קרעים]. 

פתיחה: $200

198. Collection of Original Letters by 

Ba’al Shem Tov, Chaim Bloch – Vienna-

Berlin, 1923 

Collection of original letters by the Ba’al Shem Tov and 

his disciples, based upon reliable and accurate copies. 

Includes comments by Chaim Bloch. Vienna-Berlin, 

[1923]. 

Includes “negotiation between bureau of court of Kaiser 

in Vienna and office of president in Lvov regarding 

the famous Rebbe Rabbi Yisrael of Ruzhin...”, and 

“original letter” by the Maharal of Prague regarding the 

formation of the Golem [dummy]. Contains autographs 

of Chassidic giants and pictures.   

According to many this book is a sophisticated forgery 

of the publisher, Rabbi Moshe Chaim Ephraim Bloch 

(1881-1973), talented author and polemicist, who 

emigrated from Vienna to the United States prior to 

the Holocaust. Bloch published many books, including 

the three sections of the book Dovev Siftei Yeshenim – 

Rabbinical letters in opposition of Zionism, which also 

appear to be forgeries. 

Printed card [in German], with stamp of Bloch, inside 

book. 
111, [1] pages. 23cm. Very good condition. Printed 

cardboard cover [with tears]. 

Opening Price: $200
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Early Printed Books – Resh and Shin Years
(See Also chapter: Glosses)

דפוסים עתיקים ודפוסי ערש- שנות הר‘ והש‘
(ראה עוד בפרק: הגהות)

199



מכירה מס‘ 27 | 105 

199. ספר העיקרים – שונצינו, רמ“ו 1485 – מהדורה ראשונה – אינקונבולה

ספר העקרים. רבי יוסף אלבו. שונצינו, [רמ“ו 1485]. מהדורה ראשונה. דפוס ישראל נתן שונצינו ובניו. 
עותק נאה במצב טוב. נדפס במקור ללא שער. העמוד הראשון חלק, הטקסט מתחיל בעמוד השני ובו נדפסה 

הקדמת ”המחוקק“ מיום כ“ב מרחשון רמ“ו, ”פה העיר שונצין“. תיבות פתיחה מעוטרות ”למה“ ו“ידיעת“. 
אלו  דפים  נמצאים  שלפנינו  בעותק  הנוצרית.  הצנזורה  מחמת   [57-58] הדפים  נתלשו  הטפסים  ברוב 

בשלמותם [ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0109905]. 
שני קולפונים בסוף הספר. בראשון מובא תאריך סיום ההדפסה: ”והיתה השלמתו פה שונצינו אשר במדינת 
לומברדיאה... בעשרים ואחד יום לחדש טבת שנת חמשת אלפים ומאתים ששה וארבעים לבריאת עולם...“. 
[שכאן  במליצה  דבריו  את  שחותם  הספר“  במלאכת  עשה  אשר  המשרת  מ“התלמיד  הוא  השני  הקולופון 

מקור פרסומה]: ”כי מציון תצא תורה ודבר ה‘ משונצינו“. 
מצב טוב. [108] דף, יד קונטרסים: קונטרסים א-ב בני 8 דפים, ג בן 6 דפים, ד-יג בני 8 דפים, יד בן 6 דפים. 27 ס“מ. 
הראשונים  הדפים  בשני  מקצועי  באופן  משוקמים  קרעים  רחבים.  שוליים  נקיים),  הדפים  כתמים (רוב  טוב,  מצב 
ובדף האחרון. פינות משוקמות במספר דפים [בשלושה מהדפים פגיעה בפינת הטקסט]. מספר מחיקות צנזורה. 

כריכת עור חדשה נאה, עם הטבעה מוזהבת. 

פתיחה: $33,000

199. Sefer HaIkarim – Soncino, 1485 – First Edition – Incunabula 

Sefer HaIkarim. Rabbi Yosef Albo. Soncino. [1485]. First edition. Printed by Yisrael 

Nathan Soncino & Sons.

Attractive copy in good condition. The original was printed without a title page. The 

first page is blank. Text begins on second page with the printed introduction of the 

Mechokek from the 22nd of MarCheshvan 1485, “Here in the city of Soncino”. Opening 

words “Lama” and “Yedi’at” are ornamented.

Leaves [57-58] were torn from most copies due to the Christian censor. In this copy, 

these leaves exist in their entirety [see Bibliography Institute CD Listing 0109905]. 

Two colophons at end of book. The first has the date of the end of printing: “And its 

completion was here in Soncino in the province of Lombardy…on the 21st of the 

month of Tevet in the year Five Thousand Two Hundred and Forty from creation…”. 

The second colophon is from “The servant disciple who worked on the book” who signs 

his name with the phrase [this is the source of its fame]: “From Zion comes forth 

Torah and G-d’s word from Soncino”.
Good condition. [108] leaves, 14 booklets: Booklets 1-2 of 8 leaves, Booklet 3 of 6 leaves, 4-13 

of 8 leaves, 14 of 6 leaves. 27cm. Good condition, stains (most leaves are clean), wide margins. 

Professionally restored tears to the first two leaves and to last leaf. Restored corners to several 

leaves [three leaves are damaged in the corner of the text]. A number of censorship erasing. 

New handsome leather binding, with gilt impression.

Opening Price: $33,000
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200. מסכת חולין – דפוס בומברג – ונציה, רפ“א

מן  בומברג,  דפוס   .[1520 רפ“א  [ונציה,  חולין.  מסכת  בבלי,  תלמוד 
המהדורה הראשונה של הש“ס בשלמותו. 

רישומי בעלות, חתימה מחוקה ומספר הגהות בכת“י מזרחי. 
דף;  קעז-קעט  קעד,  (במקור:  דף  קעז-קעט  מב-קעג,  ב-מ,  חסר.  עותק 
הדפים,  בין  משתנה  מצב  ס“מ.  קעד). 33  ודף  מא,  דף  השער,  דף  חסרים: 
גסים  קרעים  עש,  סימני  ועובש,  רטיבות  כתמי  כתמים,  בינוני-גרוע. 

בשוליים, דבק נייר. דפים מנותקים, ללא כריכה. 

פתיחה: $800

201. מסכת נזיר – ונציה, רפ“ב – עותק חסר

התלמוד  מהדורת   .[1522 רפ“ב  [ונציה,  נזיר.  מסכת  בבלי,  תלמוד 
הדף  וצורת  נוסח  את  שקבעה  בומברג  דניאל  בדפוס  הראשונה 

לדורות. 
סט  [במקור:  ט-סד  דפים  נמצאים  והסוף.  ההתחלה  ללא  חסר,  עותק 
עש  סימני  מעט  רטיבות.  וסימני  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   33 דף]. 
בשוליים. כתם כהה במרכז דף כ. קרע משוקם בתחתית דף נז, עם פגיעה 

בטקסט. חיתוך שוליים עליונים על גבול הטקסט. כריכה חדשה. 

פתיחה: $500

200. Tractate Chulin – Bomberg Printing – 

Venice, 1520

Babylonian Talmud, Tractate Chulin. [Venice, 1520]. 

Bomberg printing, part of the first edition of the whole 

Talmud. 

Owners’ inscriptions, erased signature and several 

glosses in Oriental handwriting. 
Missing copy. 2-40, 42-173, 177-179 leaves (originally: 174, 

177-179 leaves; missing: title page, leaf 41, and leaf 174). 

33cm. Varied condition of leaves, fair-poor. Stains, moisture 

and mildew stains, moth marks, coarse tears to margins, 

paper paste. Detached leaves, unbound. 

Opening Price: $800

201. Tractate Nazir – Venice, 1522 – Incomplete 

Copy

Babylonian Talmud, Tractate Nazir. [Venice, 1522]. 

First Talmud edition printed by Daniel Bomberg who 

affixed the version and page design (tzurat hadaf) for 

generations.
Incomplete copy, without beginning and end. Existing leaves 

9-64 [originally: 69 leaves]. 33cm. Good-fair condition, 

stains and moisture marks. Few moth marks to margins. 

Dark stain in center of leaf 20. Restored tear on bottom 

of leaf 57, with damage to text. Upper margin cut on text 

border. New binding.

Opening Price: $500

201202
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202. ספר השרשים לרד“ק – ונציה, רפ“ט

דפוס   .[1529] רפ“ט  ונציה,  הרד“ק.   – קמחי  דוד  לרבי  השרשים  ספר 
דניאל בומברג. 

בדף האחרון, שני שירים בשבח המהדורה שכתב רבי אליהו אשכנזי 
[בחור]: ”... נדפס פעמים שש, אבל הפרש, בינו וביניהם... זה תם ומום 
אין בו ורב טובו נראה גם ניכר... עדים נייר ודיו עלי יופיו, גם אין כתמים 

בו וטשטושים... הוגה בלי טעות ושיבושים...“. 
בסוף הספר חתימה: ”אשר חנן אלקים את עבדו נאם יוסף בכ“מ חיים 
טריוויש ז“ל“ - רבי יוסף טריוויש, מרבני פדובה (איטליה) בשנות ר“ן 
בערך. מוזכר בספרי חכמי דורו, המהרי“ק ומהר“י מינץ. חתימה נוספת 

[”אברהם אינריקיש...“]. 
כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.   27 חסר).  השער  (דף  עמ‘   [2] עמודות,  ה-תקע 
וסימני עש. קרעים בודדים. בדף הראשון קרע עם חסרון והשלמה חלקית 

בכת“י. כרוך מחדש, חיתוך שוליים צבעוני. 

פתיחה: $500

202. Sefer HaShorashim by The Radak – 

Venice, 1529 

Sefer HaShorahsim by Rabbi David Kimchi – the 

Radak. Venice, [1529]. Daniel Bomberg Printing Press. 

Last leaf contains two poems in praise of the edition 

written by Rabbi Eliyahu Ashkenazi [Bachur]. 

Signature at end of book: “That which G-d granted 

His worshiper, Yosef son of Rabbi Chaim Trivish” – 

Rabbi Yosef Trivish, among rabbis of Padua (Italy) c. 

1490. Mentioned in books of scholars of his generation, 

Rabbi Yosef Kolon (Maharik) and Rabbi Yehuda Mintz. 

Additional signature [“Avraham Inrikish…”]. 
5-570 columns, [2] pages (missing title page). 27cm. Good 

condition, stains and moth marks. Few tears. On first 

page, tear with missing section and partial handwritten 

completion. Rebound, colorful paper cut. 

Opening Price: $500

203. Sefer Torah Ohr – Bologna, 1538 

Sefer Torah Ohr, “which discusses the ultimate 

happiness of the soul; Garden of Eden, Hell and The 

World to Come”. By the scholar Don Yitzchak Ibn 

Yichye. Bologna [1538]. Printing press of the silk 

craftsmen partners. 

Title page larger than rest of book and folded on 

margins. On reverse side, Menorah-shaped poem 

printed [with heading: “Pure gold Menorah, in praise 

of Sefer Torah Ohr”]. Despite that which is stated on 

title page, the book consists of 79 chapters, and not 78, 

since two chapters are marked 35. Last page contains 

“witticism on value and virtue of composition” written 

by Rabbi Azarya Min Ha’Adumim. 

According to introduction of author, this composition 

is the first section of three “pillars” which were named: 

“Torah Ohr”, “Derech Chaim” and “Ner Mitzvah”. 

Regarding the whereabouts of the other two sections 

the author’s son, Rabbi Gedalya Ibn Yichye, relates in his 

book “Shalshelet HaKabbalah”: “Sefer Derech Chaim… 

and Sefer Ner Mitzvah… were burnt in Padua in 

1553… and only a small portion of them remained”. 
Thirty-six leaves. 17cm. Fine copy in good condition. 

Stains, moth marks on some leaves [on inner binding], 

several restored tears. Few notations. 

Opening Price: $1200

203. ספר תורה אור – בולוניה, רצ“ח

עדן  גן  ועניין  הנפש  אל  האחרון  האושר  יתבאר  ”בו  אור,  תורה  ספר 
יוסף  דון  החכם  מאת  המעלה“.  רבי  רבים  ודברים  הבא  ועולם  וגהינם 
אבן-יחייא. בולוניה, [רצ“ח 1538]. דפוס השותפים יצ“ו עושי מלאכת 

המשי. 
דף השער גדול משאר הספר ומקופל בשוליו. מעברו השני נדפס שיר 
תורה  ספר  בשבח  טהור,  זהב  ”מנורת  הכותרת:  [תחת  מנורה  בצורת 
אור“]. על אף הנכתב בשער, יש בספר עט פרקים, ולא עח, מאחר ושני 
פרקים מסומנים: לה. בעמוד האחרון: ”הלצה לאושר החבור ומעלתו“ 

שכתב רבי עזריה מן האדומים. 
שלושה  מתוך  הראשון  החלק  הוא  זה  חיבור  המחבר,  הקדמת  לפי 
גורל  על  מצוה“.  ו“נר  חיים“  ”דרך  אור“,  ”תורה  שנקראו:  ”עמודים“ 
שני החלקים האחרים מספר בן המחבר, רבי גדליה אבן-יחייא, בספרו 
נשרפו...  מצוה...  נר  וספר  חיים...  דרך  ”ספר  הקבלה“:  ”שלשלת 
בפדווא שנת שי“ד... ולא נותר אצלינו מאלו השני חבורים רק קצתם“. 
לו דף. 17 ס“מ. עותק נאה במצב טוב. כתמים, סימני עש בחלק מהדפים 

[בכריכה הפנימית], מספר קרעים משוקמים. מעט רישומים. 

פתיחה: $1200
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204. ספר כתר תורה – קושטא, רצ“ו – עותק נאה

ויטאל.  דוד  רבי  דרבנן.  מצוות  וז‘  מצוות  תרי“ג  תורה,  כתר  ספר 
קושטא, רצ“ו [1536]. דפוס אליעזר בן גרשום שונצינו. 

של  חתנו  איטליה,  ומרבני  ספרד  (ממגורשי  ויטאל  דוד  רבי  המחבר, 
[כמניין  מילים   620 בן  שיר  על  חיבורו  את  ביסס  מקורפו),  המהרד“ך 
המצוות  מתרי“ג  אחרת  למצווה  רומזת  מהן  אחת  כל  אשר  כת“ר], 
ומשבע מצוות דרבנן. האקרוסטיכון (ראשי התיבות של השיר) מורכב 
מאותיות הנוסח המלא של עשרת הדברות. רוב החיבור הוא ביאורי 

הרמזים בשיר, עם דינים וחידושים על כל מצוה. 
בספר מופיעים שירים נוספים מהמחבר, ונדפסו איורי ”ידים“ לחישוב 

תקופות, ואיור האיברים הפנימיים של הבהמה [להלכות טריפות]. 
קרעים  עש,  סימני  כתמים,  טוב.  במצב  נאה  עותק  ס“מ.   21 דף.   [128]
בודדים. שיקום מקצועי בדפים הראשונים. רישומים. כריכת עור מהודרת 

חדשה. 

פתיחה: $1000

204. Keter Torah – Constantinople, 1536 – 

Fine Copy

Keter Torah, the 613 mitzvot and seven Rabbinic 

mitzvot. Rabbi David Vital. Constantinople, 1536. 

Printed by Eliezer ben Gershom Soncino. 

The author, Rabbi David Vital (amongst the Jews 

expelled from Spain and a rabbi in Italy, son-in-law of 

the Mahardach of Corfu), based his work on a poem 

of 620 words [the numerical value of the word Keter 

in Hebrew], and each word hints to another mitzvah 

of the 613 mitzvot and of the seven Rabbinic mitzvot. 

The acrostic (acronym of the poem) is composed of the 

letters of the full version of the Ten Commandments. 

Most of the book is an explanation of the hints in the 

poem with laws and novellae on each mitzvah. 

The book has more poems by the author. Also printed 

are illustrations of “hands” for calculating the tekufot 

and an illustration of the innards of an animal [for laws 

of treifot]. 
[128] leaves. 21cm. Fine copy in good condition. Stains, 

moth marks, few tears. Professional restoration to first 

leaves. Inscriptions. New elaborate leather binding. 

Opening Price: $1000

205. ספר האמונות והדעות לרס“ג – קושטא, שכ“ב – 

מהדורה ראשונה
שכ“ב  [קושטא,  גאון.  סעדיה  רבינו  מאת  והדעות,  האמונות  ספר 

1562]. דפוס שלמה בן יצחק יעבץ. מהדורה ראשונה. 
החבור  הוא  ודעות‘,  באמונות  ’הנבחר  או  והדעות,  האמונות  ספר 
רבי  ידי  על  ותורגם  בערבית  במקור  נכתב  הראשון.  הפילוסופי-יהודי 

יהודה אבן תבון. 
עותק חלקי. נמצאים הדפים: ו-ז, ט, יב-נו, מתוך: פז, [1] דף (סה“כ נמצאים 
48 מתוך 88 דף). דף השער והדף האחרון הושלמו בצילום. 18 ס“מ. מצב 

טוב, כתמים ובלאי. רישומים. כרוך מחדש. 

פתיחה: $400

205. Sefer Ha’Emunot VeHaDe’ot by Rabbi 

Sa’adia Ga’on – Constantinople, 1562 – First 

Edition 

Sefer Ha’Emunot VeHaDe’ot, by Rabbi Sa’adia Ga’on. 

[Constantinople, 1562]. Printing press of Shlomo son of 

Yitzcahk Yavetz. First edition. 

Sefer HaEmunot VeHaDe’ot, or ‘HaNivchar Be’Emunot 

VeDe’ot’, first Jewish philosophical composition. 

Originally written in Arabic and translated by Rabbi 

Yehuda Ibn Tibon. 
Incomplete copy. Contains leaves: 6-7, 9, 12-56, of: 87, [1] 

leaves (contains total of 48 of 88 leaves). Title page and last 

leaf completed in photocopy. 18cm. Good condition, stains 

and wear. Notations. Rebound. 

Opening Price: $400
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206. חכמת שלמה מהרש“ל, קראקא 1582

ספר חכמת שלמה, הגהות מהרש“ל על הש“ס. קראקא, [שמ“ב 1582. 
דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ?]. מהדורה ראשונה. 

עתיקים  רישומים  מה---“.  נר“ו  הירץ  ”הק‘  עתיקה:  בעלים  חתימת 
בלאדינו, בכתב מזרחי-טורקי. חתימת רבי ”יהודה גירון“. 

דף;  מ  פסחים:   ;[1] דף.  מד  עירובין:  דף;  ב-סא  שבת:  מסכת  חסר:  עותק 
סוכה כב, [1] דף. ביצה: יב דף; יבמות: נב דף; כתובות: לג דף [1 ריק]; גטין: 
כח דף; קדושין: לד דף; סוטה: יט דף. [1 ריק]; נדה: יו דף; בבא קמא: כז דף. 
[1 ריק]; בבא מציעא: לד דף; בבא בתרא: סט דף; סנהדרין: לט דף; מכות: י 
דף. [דף ריק]; שבועות:יג דף. [2 דף ריקים]; חולין: טז דף (במקום: כד דף). 
ברכות,  מסכת  והקדמות,  שער  חסר:  סה“כ  דף,  כ-[600]  מתוך  דף   [574]
תחילת מסכת שבת וסיום מסכת חולין. 20 ס“מ. מצב משתנה, רוב הדפים 
במצב טוב, עם כתמים ובלאי. דפים ראשונים ואחרונים פגומים וחסרים. 

כריכת עור חדשה מהודרת. 
נדיר. 

פתיחה: $800

206. Chochmat Shlomo Maharshal, 

Cracow 1582

Chochmat Shlomi, glosses of Maharshal on the Talmud. 

Cracow, [1582. Printed by Yitzchak ben Aharon of 

Prestitz?]. First edition. 

Ancient owner’s signature: “Hertz from ---”. Ancient 

Ladino notations, in Turkish-Oriental handwriting. 

Signature of Rabbi Yehuda Giron. 
Incomplete copy: Tractate Shabbat: 2-61 leaves; Eruvin: 

44 leaves. [1]; Pesachim: 40 leaves; Succah 22, [1] leaves. 

Beitzah: 12 leaves; Yevamot: 52 leaves; Ketubot: 33 leaves 

[1 empty]; Gittin: 28 leaves; Kiddushin: 34 leaves; Sotah: 

19 leaves. [1 empty; Niddah: 16 leaves; [17] Bava Kama: 

27 leaves. [1 empty]; Bava Metzia: 34 leaves; Bava Batra: 69 

leaves; Sanhedrin: 39 leaves; Makot: 10 leaves. [1 empty]; 

Shevuot: 13 leaves. [2 empty leaves]; Chullin: 16 leaves 

(instead of 24 leaves). 

[574] leaves of a total of approximately [600] leaves, total 

of missing leaves: title page and introductions, Tractate 

Berachot, the beginning of Tractate Shabbat and the end of 

Tractate Chullin. 20cm. Varied condition, most leaves are in 

good condition, with stains and wear. First and last leaves 

are damaged and lacking. New elaborate leather binding.

Rare.

Opening Price: $800
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 – דבורה  תומר   / הכפורים  יום  עבודת  סדר   / נערב  אור   .208

מהדורות ראשונות של ספרי הרמ“ק – ונציה, שמ“ז-שמ“ט
מהדורות  הרמ“ק.   – קורדובירו  משה  רבי  המקובל  מספרי  שלושה 
ראשונות שנדפסו לאחר פטירתו על ידי בנו רבי גדליה קורדובירו ורבי 

משה באסולה [מלרוקה]. 
◆ ספר אור נערב, ”מתוק לנפש ומרפא לעצם... למתרחקים מחכמת 

האמת“. רבי משה קורדובירו. ונציה, [שמ“ז 1587]. דפוס זואן דיגארה. 
שכותב  [כפי  מפאנו  [הרמ“ע]  עזריה  מנחם  רבי  ידי  על  הוגה  הספר 
הרמ“ע  החכם השלם  את  רבי גדליה קורדובירו בהקדמתו: ”ומצאתי 

מפאנו... בכל בית אבי נאמן הוא... וזכה בו להגיהו...“]. 
כרוך  רישומים.  משוקמים.  פגעים  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   14.5 דף.  נו 

מחדש. 
קורדובירו,  משה  רבי  מאת  הכפורים,  יום  עבודת  סדר  ◆ פירוש 

”נדפס... לבקשת כמהר“ר גדליה... בנו י“ץ“. ונציה, שמ“ז [1587]. דפוס 

207. Sefer Halachot Gedolot – Venice, 1548 

– First Edition 

Sefer Halachot Gedolot. Venice, [1548]. First edition. 

Printing press of Marco Antonio Justinian. 

Sefer Halachot Gedolot, composed during period of the 

Ge’onim, is among the earliest Halacha books written 

following the completion of the Talmud. The identity 

of its author [known as: Behag = author of Halachot 

Gedolot] was controversial among scholars of the 

Rishonim who numerously cite him. Some ascribed the 

composition to Rabbi Yehudai Ga’on and others ascribed 

it to Rabbi Shimon Keira (for additional information 

see introduction to Rosh Traub edition, Warsaw 1875; 

introduction to edition of Rabbi Ezriel Hildesheimer, 

Berlin 1888; and Bibliography Institute CD, record no. 

0127157). This is the first edition in print. 
[3], 144 leaves (missing title page. Two blank leaves bound 

in place of title page. It is possible that the book left the press 

in this condition). 31cm. Good-fair condition, moth marks, 

mildew stains. Antique parchment binding. 

Opening Price: $400

לקשור  יוכלו  למען  קטן  בכרך  אותו  ”והדפסנו  בשער:  דיגארה.  זואן 
אותו בסוף סידור התפילות ויהיה ערוך לפניו ביום אדיר ונורא“. 

כרוך  רישומים.  משוקמים.  פגעים  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   14.5 דף.  מ 
מחדש. 

◆ ספר תומר דבורה. רבי משה קורדובירו. ונציה, [שמ“ט 1588]. דפוס 

זואן דיגארה. הקדמת רבי משה באסולה מעבר לשער: ”ישמח משה 
את  לזכות  לי  ונתנה  נר“ו  הרמ“ע  המלך  בגנזי  גנוזה  היתה  במתנה... 

ישראל...“. 
כרוך  רישומים.  משוקמים.  פגעים  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   14.5 דף.  יט 

מחדש. 

פתיחה: $1500

207. ספר הלכות גדולות – ונציה, ש“ח – מהדורה ראשונה

דפוס  ראשונה.  מהדורה   .[1548] ש“ח  ונציה,  גדולות.  הלכות  ספר 
מארקו אנטונייו יושטינייאן. 

ההלכה  מספרי  והוא  הגאונים  בתקופת  נתחבר  גדולות  הלכות  ספר 
[המכונה:  מחברו  זהות  התלמוד.  חתימת  לאחר  שנכתבו  הראשונים 
חכמי  בין  במחלוקת  שנויה  היתה  גדולות]  הלכות  בעל   = בה“ג 
יהודאי  לרבי  החיבור  את  שיחסו  יש  להביאו.  המרבים  הראשונים 
במבוא  כך  על  (ראה  קיירא  שמעון  לרבי  יחסוהו  ואחרים  גאון, 
למהדורת רא“ש טרויב, וורשא תרל“ה; במבוא למהדורת רבי עזריאל 
הילדסהיימר, ברלין תרמ“ח; ובתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 

מס‘ 0127157). לפנינו המהדורה הראשונה בדפוס. 
[3], קמד דף (ללא שער. במקום דף השער נכרכו שני דפים ריקים, ייתכן 
כתמי  עש,  סימני  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   31 הדפוס).  מן  הספר  יצא  שכך 

רטיבות. כריכת קלף עתיקה. 

פתיחה: $400

208
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208. Ohr Ne’erav / Seder Avodat Yom 

HaKippurim / Tomer Devorah – First 

Editions of Books by Rabbi Moshe 

Cordovero – Venice, 1587-1588

Three books by Kabbalist Rabbi Moshe Cordovero – the 

Ramak. First editions printed following his death by his 

son Rabbi Gedaliah Cordovero and Rabbi Moshe Basola 

[of La Rocca]. 

◆ Sefer Ohr Ne’erav, “sweet for the soul and healing 

for the bone… for those who have distanced themselves 

from the truth”. Rabbi Moshe Cordovero. Venice, [1587]. 

John di Gara Printing Press. The book was proofread 

by Rabbi Menachem Azaria [Rama] of Fano [as Rabbi 

Gedaliah Cordovero states in his introduction: “I have 

found the perfect scholar the Rama of Fano…loyal… 

and he merited proofreading the book…”]. 
Fifty-six leaves. 14.5cm. Good condition, stains. Restored 

damage. Notations. Rebound. 

◆ Commentary Seder Avodat Yom HaKippurim, by 

Rabbi Moshe Cordovero, “printed… as requested by 

his son Rabbi Gedaliah…”. Venice, [1587]. John di Gara 

Printing Press. On title page: “We have printed it as a 

small volume so that it will be convenient to attach to 

end of prayer book and be handy on the mighty and 

awe-inspiring day”. 
Forty leaves. 14.5cm. Good condition, stains. Restored 

damage. Notations. Rebound. 

◆ Sefer Tomer Devorah. Rabbi Moshe Cordovero. 

Venice, [1588]. John di Gara Printing Press. 

Introduction by Rabbi Moshe Basola on reverse side of 

title page: “May Moshe rejoice with the gift… which was 

hidden… by the Rama and was given to me… for the 

Jewish nation…”. 
Nineteen leaves. 14.5cm. Good condition, stains. Restored 

damage. Notations. Rebound. 

Opening Price: $1500

209. Sefer Kol Bo – Venice, 1567 – Ownership 

Notations 

Sefer Kol Bo. Venice, [1567]. Giorgio De Cavalli Printing 

Press. 

Sefer “Kol Bo”, collection of Halacha [Jewish law] and 

customs from period of Rishonim. 

On title page of book ownership notation in old 

handwriting: “How sweet are thy words unto my taste” 

(based on Psalm 119). Above and beneath letters, added 

dots indicating name of author. Dots above letters form 

the name ‘Mordechai’ whereas dots beneath the letters 

form the name ‘Modl’ (Mottl’; nickname in Germany 

for name Mordechai). 

Last leaf contains family records (deaths and births) 

between years 1649-1651, and more recent records (from 

writer of Goldstein family), from years 1859-1905. 
4, 158 leaves. 28cm. Good condition, stains. Title page torn 

on upper margins. Without binding. 

Opening Price: $500

209. ספר כל בו – ונציה, שכ“ז – רישומי בעלות 

די  זורזי  דפוס   .[1567] שכ“ז  ונציה,  ביה.  כולה  ביה  דדא  בו,  כל  ספר 
קבאלי. 

בשער  הראשונים.  מתקופת  ומנהגים  הלכה  קובץ  הוא  בו“  ”כל  ספר 
הספר רישום-בעלים בכת“י עתיק: ”מה נמלצו לחכי אמרתיך מדבש“ 
(ע“פ תהלים קיט). מעל ומתחת לאותיות נוספו נקודות לסימון שמו 
’מרדכי‘  השם  את  מרכיבות  האותיות  מעל  הנקודות  הספר.  בעל  של 
ואלו הנקודות שמתחת לאותיות מרכיבות את הכינוי ’מאדל‘ (מאטל; 

כינוי באשכנז לשם מרדכי). 
בדף האחרון, רישומים משפחתיים (פטירות ולידות), בסביבות השנים 
גאלדשטיין),  ממשפחת  (לכותב  מאוחרים  ורישומים  ת“ט-תי“א, 

מהשנים תרי“ט-תרס“ה. 
ד, קנח דף. 28 ס“מ. מצב טוב, כתמים. דף השער נחתך בשוליו העליונים. 

ללא כריכה. 

פתיחה: $500
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210. סדר עולם רבא / סדר עולם זוטא / מגלת תענית / ספר הקבלה – מנטובה, רע“ד

סדר עולם רבא, סדר עולם זוטא, מגלת תענית ו‘ספר הקבלה‘ להראב“ד. מנטובה, [רע“ד 1513]. דפוס שמואל 
בן מאיר לטיף. 

עותק שלם. נדפס ללא שער. בדף האחרון קולופון: ”נשלם ספר הקבלה להראב“ד פה מנטובה… שנת ושב ה‘ 
אלדיך את שבותך ורחמך…“. 

המיוחס   – רבא  עולם  סדר  חשובים:  היסטוריוגרפיים  חיבורים  ארבעה  של  ראשונה  דפוס  מהדורת  זוהי 
הראשון  מאדם  והמאורעות  הדורות  השתלשלות  על  כרונולוגי-מדרשי  חיבור  חלפתא,  בן  יוסי  רבי  לתנא 
ועד תקופת אלכסנדר מוקדון; סדר עולם זוטא – קיצור והשלמה לסדר עולם רבא ובו נמנו שמונים ותשעה 
דורות מאדם עד מר זוטרא שהוצא להורג סמוך לסוף המאה החמישית; מגלת תענית – חיבור קדום הכולל 
שארעו  טובים  מאורעות  בגלל  בהם,  להתענות  שאסור  בשנה  טובים  ימים  ושישה  שלושים  של  רשימה 
המאורע  של  קצר  ציון  ובה  ארמית  כתובה  ה“משנה“  ו“גמרא“.  ”משנה“  חלקים  משני  מורכב  הספר  בהם. 
והגמרא כתובה בעברית ובה הרחבה של סיפור המאורע. החלק הארמי הוא מתקופת בית שני והחלק העברי 
מתקופת התלמוד ואחריה; סדר הקבלה, מאת רבי אברהם אבן דאוד [המכונה ’הראב“ד הראשון‘], מחכמי 
עד  הבנותה  זמנו, ”זכרון דברי רומי מיום  ועד  מתקופת המקרא  היסטורית  ה-12 – כרונולוגיה  במאה  ספרד 
תחלת מלכות ישמעאל“ ו“דברי מלכי ישראל בבית שני“. חיבור זה הוא המקור לסיפור ”ארבעת השבויים“ 

המפורסם, שהיה היסוד להקמת מרכז התורה בספרד. 
בהריגה… חייבות  ”בש“ס…וכי  נכתב:  ”חת“ך“,  החתומה  מהן,  באחת  מזרחי.  בכת“י  קצוצות  הגהות  [מספר 

וצ“ע“, על כך הוסיף כותב אחר: ”צ“ל היו ואצ“ע“ =ואין צריך עיון]. 
[51] דף. 17 ס“מ. מצב בינוני. כתמים, פגיעות עשו בלאי. בכל הדפים שיקומים לא מקצועיים בנייר דבק. ללא כריכה. 

פתיחה: $7500
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210. Seder Olam Raba / Seder Olam Zuta 

/ Megillat Ta’anit / Sefer HaKabbalah – 

Mantua, [1513]. Printed by Shmuel Ben Meir 

Latif

Complete copy. Printed without title page. On last leaf 

of colophon: “Completed Sefer HaKabbalah of the 

Rosh Av Beit Din of Mantua…”. 

This is the first printed edition of four important 

historiographical works: Seder Olam Raba – attributed 

to the Tana Rabbi Yossi ben Chalafta, chronological-

midrash composition on the progression of generations 

and events from Adam until the times of Alexander the 

Great; Seder Olam Zuta – Summary and completion 

of Seder Olam Raba with 89 generations from Adam 

until Mar Zutra who was executed close to the end of 

the fifth century; Megillat Ta’anit – early work which 

contains a list of 36 yamim tovim during the year when 

it is prohibited to fast due to good events that took 

place on these days. The book is composed of two parts, 

“Mishna” and “Gemara”. The “Mishna” is written in 

Aramaic with a short note of the event and the “Gemara” 

is written in Hebrew with a longer version of the event. 

The Aramaic part is from the time of the Second Temple 

and the Hebrew part is from the time of the Talmud 

and later; Seder HaKabbalah, by Rabbi Avraham Ibn 

Daoud [called the “first Ra’avad’], a Spanish scholar of 

the 12th century – historical chronology from the time 

of the Bible until his time, “A history of Rome from its 

construction to the beginning of the Yishmael rule” 

and the “History of Jewish kings during the period of 

the Second Temple”. This work is the source for the 

famous story Arba’at HaShvuyim (The Four Captives), 

which was the foundation for establishing the Torah 

center in Spain. 

[Several cutoff glosses in Oriental handwriting. Written 

on one gloss signed “C. T. C. “: “In the Shas… and they 

are liable for killing… needs to be studied”. Another 

writer added: “It should say and it does not need study]. 
[51] leaves. 17cm. Fair condition. Stains, moth damage and 

wear. All leaves have non-professional restorations with 

tape. Unbound. 

Opening Price: $7500

211. רבינו בחיי – ונציה, ש“ד – הגהות

רבינו בחיי על התורה. [ונציה, ש“ד 1544]. דפוס זואני די פארי ואחיו. 
מזרחית  בכתיבה  ליצירה“  ”התקע“ה  משנת  רישומים  הכריכה  בדף 
[חלקן  הגהות  ומספר  תיקונים  הספר  בדפי  מקומות].  ומראי  [ציונים 
קצוצות]. שתים מן ההגהות פותחות במילים: ”א“ב ה“ו...“. בסוף ספר 

שמות חתימות ”אהרן רומאנו“. 
עותק חסר. ב-רלו, רלח-רלט דף. [במקור: רמג דף; חסרים: שער וחמשה 
הדפים,  בין  משתנה  מצב  ס“מ.   28 במהופך.  כרוכים  לה-לו  דפים  דפים]. 

טוב-בינוני. כתמים, סימני עש וקרעים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $250

211. Rabbeinu Bechayei – Venice, 1544 

– Glosses

Rabbeinu Bechayei on the Torah. [Venice, 1544]. 

Printed by Zuani di Pe’eri and brothers.

On cover leaf are notations from 1815 in Oriental 

handwriting [notes and sources]. On the book leaves 

are corrections and a number of glosses [some cut off]. 

At the end of Sefer Shemot are signatures “Aharon 

Romano”.
Incomplete copy. 2-236, 238-239 leaves. [Originally: 243 

leaves; missing: title page and five leaves]. Leaves 35-36 are 

bound upside down. 28cm. Varied condition amongst leaves, 

good-fair. Stains, moth marks and tears. New binding.

Opening Price: $250
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212. ספר מדרש שמואל – ונציה, של“ט – חתימות

ספר מדרש שמואל, באור על פרקי אבות [עם הפנים ופירוש רש“י]. 
דיגארה.  זואן  דפוס   .[1579] של“ט  ונציה,  אוזידא.  די  שמואל  רבי 

מהדורה ראשונה. 
רבי שמואל די אוזידא (נולד בשנת ש‘), תלמיד האר“י הקדוש ולאחר 
עסקו  שבה  בצפת  גדולה  ישיבה  ייסד  ויטאל.  חיים  רבי  תלמיד  מכן 
בנגלה ובנסתר. חיבורו ’מדרש שמואל‘, בו מביא גם דברים בשם רבו 
נדפס  בחייו  וכבר  אבות  למסכת  יסוד  כספר  להתקבל  זכה  האר“י, 

שלוש פעמים. 
לעבדו  אלקים  חנן  זה  ”גם  איטלקית:  בכתיבה  בעלים  חתימות  מספר 

אליעזר... קניתיו מאת...“, ”יהושע אוטולינגו“, ”חיים סגרי“. 
רסה דף. 20 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, דפים רופפים. רישומי צנזורה. 

ללא כריכה. 

פתיחה: $500

213. תולעת יעקב - קראקא שמ“א

רבי  המועדים,  ועניני  התפילות  על  קבלי  פירוש  יעקב,  תולעת  ספר 
מאיר בן גבאי. קראקא, [שמ“א 1581]. מהדורה שניה. 

של  ”חותם  וחותמות:  ספרדים“  ק“ק  של  חיים  עץ  ”מדרש  חותמות: 
בה“מ עץ חיים של ק“ק ספרדים על ספר זה בטל ומבוטל“. 

פג, [1] דף. 18 ס“מ. מצב טוב, כתמים ופגיעות קלות. כריכת קלף. 

פתיחה: $750

212. Midrash Shmuel – Venice, 1579 

– Signatures

Midrash Shmuel, commentary on Pirkei Avot [with the 

inside and Rashi commentary]. Rabbi Shmuel Di Ozida. 

Venice 1579. Juan Di Gara printing. First edition. 

Rabbi Shmuel Di Ozida (born in 1540), disciple of the 

Arizal and afterward of Rabbi Chaim Vital. Founded 

a yeshiva in Safed where they studied the revealed and 

hidden parts of Torah. His work ‘Midrash Shmuel’ 

where he also brings things in the name of his rabbi the 

Ari, became a basic book on Tractate Avot and already 

during his lifetime was printed three times. 

Several owners’ signatures in Italian handwriting; “This 

also G-d graciously granted to his servant Eliezer…I 

bought it from…”, “Yehoshua Ottolingo”, “Chaim 

Sagari”. 
265 leaves. 20cm. Good-fair condition. Stains, loose leaves. 

Censor inscriptions. Unbound. 

Opening Price: $500

213. Tola’at Ya’akov – Krakow, 1581 

Sefer Tola’at Ya’akov, Kabbalistic commentary on 

prayers and festivals, Rabbi Meir ben Gabai. Krakow, 

[1581]. Second edition. 

Stamps: “Midrash Etz Chaim of Sephardic 

congregation” and stamps: “Seal of Beit Midrash Etz 

Chaim of Sephardic congregation which appears upon 

book is null and void”. 
83, [1] leaves. 18cm. Good condition, stains and slight 

damage. Parchment binding. 

Opening Price: $750
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214. ספר איוב עם פירוש - קושטא 1545

[ש“ה  קושטא,  הכהן.  שלמה  ב“ר  יצחק  רבי  פירוש  עם  איוב,  ספר 
1545]. דפוס אליעזר בן גרשם שונצינו. 

[143] דף, עותק חסר שער ודף ראשון ואחרון (במקור 146 דף). 19.5 ס“מ. 
מצב בינוני, פגעי עש, כריכת עור קרועה. 

א‘ יערי, הדפוס העברי בקושטא, עמ‘ 101-100, מס‘ 139. 

פתיחה: $500

214. Sefer Iyov with Commentary – 

Constantinople, 1545

Sefer Iyov, with commentary of Rabbi Yitzchak son 

of Rabbi Shlomo HaKohen. Constantinople, [1545]. 

Printing press of Eliezer ben Gershom Soncino. 
[143] leaves, copy missing title page and first and last 

leaves (originally 146 leaves). 19.5cm. Fair condition, moth 

damage, torn leather binding. 

A. Ya’ari, Hebrew Press of Constantinople, pp. 100-101, 

no. 139. 

Opening Price: $500

215. ספר דברי שלמה – ונציה, שנ“ו

ספר דברי שלמה, דרשות, חלק ראשון, מאת רבי שלמה הלוי. ונציה, 
[שנ“ו 1596]. דפוס מטיאו זאניטי וקומינו פריזינייו. מהדורה יחידה. 

הבא  חז“ל  דברי  פי  על  כי  תחילה,  מופיעות  ויקרא  ספר  על  הדרשות 
לא  שני  חלק  ויקרא.  בספר  מתחיל  היה  הלמוד  שערי  בפתחי  ליכנס 

נדפס. 
בקהילת  רב  לב,  בן  המהר“י  תלמיד  (רצ“ב-ש“ס)  הלוי  שלמה  רבי 
שאלוניקי, קיבץ בספר זה את הדרשות שנשא בקהילתו בזמנים שונים. 
כרוך  רבים.  עש  פגעי  כתמים,  בינוני.  מצב  ס“מ.   28 דף.  יד  ריד-שיד;  ריז, 

מחדש. 

פתיחה: $200

215. Sefer Divrei Shlomo – Venice, 1596

Sefer Divrei Shlomo, sermons, first section, by Rabbi 

Shlomo HaLevi. Venice, [1596]. Printing press of 

Matthew Ziniti and Komino Prizinyev. Only edition. 

Sermons on Sefer Vayikra appear at beginning, based 

upon the words of the Sages that one who begins 

studying the Torah should begin with Sefer Vayikra. 

Second section not printed. 

Rabbi Shlomo HaLevi (1532-1600), disciple of Rabbi 

Yosef Ben Lev, rabbi of congregation of Salonika; this 

book is a collection of all his sermons which he delivered 

to his congregation during various periods. 
217, 214-314. 14 leaves. 28cm. Fair condition. Stains, 

extensive moth damage. Rebound. 

Opening Price: $200
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216. ספר משא מלך – שאלוניקי, שס“א – חתימות

אבן-עזרא.  יוסף  רבי  מאת  וארנוניות,  מסים  דיני  מלך,  משא  ספר 
[שאלוניקי], שס“א [1601]. מהדורה יחידה. 

רבי יוסף בן יצחק אבן-עזרא (נפטר שס“ב בערך), תלמיד מהרשד“ם, 
על  יוסף“  ”עצמות  בספרו  במיוחד  נודע  בדורו.  תורכיה  רבני  מגדולי 

מסכת קידושין, שהוא ספר יסוד למסכת זו. 
חיים  חבריא  דמן  זעירא  ”הצעיר  של  מסולסלות  מזרחיות  חתימות 
חתנו  ה-17.  במאה  שאלוניקי  מחכמי  יהודה,  בכ“ר  חיים  יאודא“ [רבי 
”שמואל  רבי  ושל  שלמה“],  ”כרם  בעל  אמארילייו  שלמה  רבי  של 
בכמה“ר שלמה עבדאלה“ [רבי שלמה עבדאלה היה תלמידו של רבי 
רבי  של  נאה  וחותמת  חתימה   ◆ מצורף].  חומר  ראה   – יהודה  חיים 

שמואל העליר אב“ד צפת. 
”אני  מזרחית:  בכתיבה  מעט]  [קצוץ  ארוך  רישום  האחרון  בעמוד 
מילדי  קטן  נער  מטלטלי...  אגב  מדוכתיה  דשף  וגלוי  נופל  הוא  אני 
בפני...  לעמוד  שתוכל  אתה  מי  לבי  אל  אמרתי  ואני  העברים... 
לבטל  שלא  כדי  בעזרך  וי“ה  אתה  קום  לבי  אל  והשיבותי  מחוכמים, 

מאמר חכמים...“. 
משוקמים,  פגמים  עש,  סימני  מעט  כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.  דף. 26.5  עב 

קרע קטן עם חסרון, תוי ספר, כרוך מחדש. 

פתיחה: $500

216. Masa Melech – Salonika, 1601 

– Signatures

Masa Melech, tax laws, by Rabbi Yosef Ibn-Ezra. 

[Salonika], 1601. Only edition. 

Rabbi Yosef ben Yitzchak Ibn-Ezra (died c. 1602), 

disciple of the Maharshadam, one of the leading rabbis 

of Turkey in his time. Especially renowned for his book 

“Atzmot Yosef”, a basic book on Tractate Kiddushin. 

Oriental curled signatures by “The youngest of the 

group Chaim Ye’uda” [Rabbi Chaim Yehuda, a 

Salonika Torah scholar of the 17th century. Son-in-law 

of Rabbi Shlomo Amarliv, author of “Kerem Shlomo”], 

and of Rabbi “Shmuel ben Shlomo Abdullah” [Rabbi 

Shlomo Abdullah/Havdala was disciple of Rabbi Chaim 

Yehuda – see attached material]. ◆Signature and fine 

stamp of Rabbi Shmuel Heller Av Beit Din of Safed. 

On the last page is a long inscription [slightly cutoff] in 

Oriental handwriting. 
72 Seventy-two leaves. 26.5cm. Good condition. Stains, few 

moth marks, restored damages, small tear with omission, 

ex-libris stamps, newly bound. 

Opening Price: $500
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217. שו“ת מהר“ם מרוטנבורג, פראג, שס“ח

 .1608 שס“ח  פראג,  (מרוטנבורג).  ממהר“ם  ותשובות,  שאלות  ספר 
רבי  מהמו“ל  הקדמה  מצויר,  שער  כ“ץ].  בצלאל  יוסף  בן  משה  [דפוס 
זאב  ”נאם  עתיקה  בעלים  חתימת  מפראג.  המהר“ל  חתן  הכהן  יצחק 

וואלף... סג“ל“. 
ב, ה-קיד דף. 28.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכה בלויה. 

פתיחה: $800

217. Responsa of Rabbi Meir of Rothenburg 

- Prague, 1608

Book of Responsa by the Maharam (of Rothenburg). 

Prague, 1608. [Printing press of Moshe ben Yoseph 

Bezalel Katz]. Illustrated title page, foreword by 

publisher Rabbi Yitzchak HaKohen son-in-law of 

Maharal of Prague. Old ownership signature “Zev 

Wolf… Segal”. 
2, 5-114 leaves. 28.5cm. Good-fair condition, stains and 

wear. Worn binding. 

Opening Price: $800

218. אוסף ספרים מדפוסי שנות הר‘ והש‘ – עותקים חסרים

מהדורה  רע“ז 1517].  [קושטא,  אשר.  רבינו  ותשובות  שאלות  ספר   ◆
ראשונה. [115] דף מתוך [190] במקור. ◆ ספר תולעת יעקב, מאת רבי 
מתוך  דף   [44] ראשונה.  מהדורה   .[1650 ש“ך  [קושטא,  גבאי.  מאיר 
[80] דף במקור. ◆ תשובות בר ששת [הריב“ש]. [ריווא דטרינטו, שי“ט 
רבי  יצחק,  תולדות  ספר   ◆ דף).  כ-64  (חסרים:  מט-תח  דפים   .[1559
יצחק קארו. [ריווא דטרינטו, שי“ח 1558]. דפים יג-קיג (חסרים 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. 
(חסרים  ה-עא  דפים   .[1589 ש“נ  [קראקא,  אלמושנינו.  משה  רבי 
תחילה וסוף, כ-17 דף). ◆ ספר נוה שלום. רבי אברהם שלום. [ונציה, 
 ◆ דף).  כ-22  וסוף  תחילה  (חסרים  דף   [9] יג-רטו,  דפים  של“ה 1574]. 
(חסרים  ח-פח  דפים  שנ“ד 1594].  [ונציה,  להר“ן.  דרשות  עשר  שנים 
[ונציה,  יהודה.  קול  פירוש  עם  הכוזרי,  ספר   ◆ דף).  כ-9  וסוף,  תחילה 
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: $600

218. Collection of Books of 16th-17th 

Century Printings – Incomplete Copies

For complete list, see Hebrew description.  
Eleven items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $600

219. Rabbeinu Bechayei / Arba’a Turim – 

Riva Di Trento – Missing Copies

◆ Rabbeinu Bechayei on the Torah. Riva Di Trento, 

1559. Ya’akov Markria printing. 
Missing copy. Originally: 286 leaves. Existing leaves: 21-100, 

102-280, 282-286 (total of 22 missing leaves). 

◆ Arba’a Turim. Riva Di Trento, 1560. Antonio Broin 

printing. 
Originally: 6, 9-80, 66, 42, 104 leaves + folded leaf. Existing 

leaves: 27-80, 64 [missing here], 42, 104 + folded leaf 

– calendar. 

Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

עותקים   – דטרינטו  ריווא   – טורים  ארבעה   / בחיי  רבינו   .219

חסרים
יעקב  דפוס   .[1559] שי“ט  דטרינטו,  ריווא  התורה.  על  בחיי  ◆ רבינו 

מרקריאה. 
רפב-רפו (סה“כ  קב-רפ,  כא-ק,  נמצאים:  דף.  רפו  במקור:  חסר.  עותק 

חסרים: 22 דף)
◆ ארבעה טורים. ריווא דטרינטו, ש“כ [1560]. דפוס אנטוני אוברואין. 

במקור: ו, ט-פ, סו, מב, קד דף + דף מקופל. נמצאים: כז-פ, סד {חסר 
כאן}, מב, קד + דף מקופל – לוח שנים

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250
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תנ“ך ותהילים
Bibles and Tehilim 

220. תנ“ך – ז‘נבה, שע“ז-ש“פ – סט מפואר ב-17 כרכים  

תורה נביאים וכתובים. גנווא [ז‘נבה, שוויץ], שע“ז-ש“פ [1617-1620]. 
דפוס כאפא אילון.

דברים,  במדבר,  ויקרא,  שמות,  בראשית,  כרכים:  ב-17  מפואר  סט 
עשר,  תרי  יחזקאל,  ירמיה,  ישעיה,  מלכים,  שמואל,  יהושע-שופטים, 
תהילים, משלי-איוב, חמש מגילות, דניאל-עזרא-נחמיה, דברי הימים.

למעט  שע“ז,  הספרים:  ביתר  שע“ח,  החומשים:  בשערי  השנה  פרט 
ספר משלי: ”שע“י“ [=ש“פ].

בשנת  הקדש  מלאכת  המלאכה  הימים: ”ותשלם  דברי  בסוף  קולופון 
על  ותקון  עיון  רוב  עם  בו  יום  עשר  שלשה  אב  בחדש  לפ“ק  שע“ח 
כאפא  בדפוס  הגרמני  ערערי  גזפר  יוח“נ  המלאכה  על  הוקם  הגבר  יד 

אילון“. 
הער--  האדון  [”ממתנת  ובעברית  בלטינית  רישומים  הראשון  בכרך 

הגמון בבזז“].
 ;[108] במדבר:   ;[80] ויקרא:   ;[112] שמות:   ;[131] בראשית:  כרכים.   17
דברים: [98]; יהושע-שופטים: [133]; שמואל: [154]; מלכים: [60]; ישעיה: 
[107]; ירמיה: [140]; יחזקאל: [120]; תרי עשר: [97]; תהלים: [138]; משלי-

איוב: [103]; חמש מגילות: [64]; דניאל-עזרא-נחמיה: [103]; דברי הימים: 
קלים  עש  סימני  ובלאי.  כתמים  מאד.  טוב-טוב  מצב  ס“מ.   11 דף.   [157]
חדשות  עור  כריכות  כרכים.  בשלשה  ספריה  חותמות  בודדים.  בדפים 

מפוארות בצבעי ירוק ואדום, עם הטבעות מוזהבות. קופסה תואמת.

פתיחה: $4500

220. Bible – Geneva, 1617-1620 – Elegant 

17-Volume Set 

Torah, Nevi’im and Ketuvim. Geneva [Switzerland], 

[1617-1620]. Kafa Eilon Printing Press. 

Elegant 17-volume set: Bereshit, Shemot, Vayikra, 

Bamidbar, Devarim, Yehoshua-Shoftim, Shmuel, 

Melachim, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yechezkel, Trei 

Asar, Tehillim, Mishlei-Iyov, five Megillot, Daniel-Ezra-

Nechemia, Divrei HaYamim.

Title pages of Chumashim note year 1618, remaining 

books: 1817, except for Sefer Mishlei: “1620”. 

Colophon at end of Divrei HaYamim: “Completed on 

13th of month of Av 1618, following in-depth study 

and revision by Gizpar Arari from Germany in 

printing press of Kafa Eilon”. 

First volume contains notations in Latin and Hebrew 

[“Tribute by Sir Her-- governor Babzaz”]. 
17 volumes: Bereshit: [131]; Shemot: [112]; Vayikra: [80]; 

Bamidbar: [108]; Devarim: [98]; Yehoshua-Shoftim: 

[133]; Shmuel: [154]; Melachim: [60]; Yeshayahu: [107]; 

Yirmiyahu: [140]; Yechezkel: [120]; Trei Asar: [97]; Tehillim: 

[138]; Mishlei-Iyov: [103]; five Megillot: [64]; Daniel-Ezra-

Nechemia: [103]; Divrei HaYamim: [157] leaves. 11cm. 

Good-very good condition. Stains and wear. Slight moth 

stains on few leaves. Library stamp on three volumes. New 

elegant green and red leather bindings with gilded imprints. 

Matching case. 

Opening Price: $4500
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221. מקראות גדולות – ונציה, שנת ”שנה טובה“ (שע“ז)

פירושי  אונקלוס,  תרגום  עם  תורה,  חומשי  חמשה  גדולות,  מקראות 
טובה“  ”שנה  שנת  ונציה,  והמסורה.  הטורים  בעל  עזרא,  ואבן  רש“י 

לפ“ק [שע“ז 1618]. דפוס בארגאדין. 
ההדפסה  עלות  את  לממן  בכדי  שבועיים  בקונטרסים  ונמכר  נדפס 
[ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0182290]. לפנינו הכרך 
הראשון בסדרה, הכולל את חמשת החומשים. בשני הכרכים הבאים 

נדפסו ספרי הנביאים והכתובים. 
מסורה  דקדוק  בענייני  רובן  מזרחי,  בכת“י  והגהות  בעלות  רישומי 

[הכותב מציין להבדלים בין הנדפס לכתבי יד] וציוני הפטרות. 
רטיבות  כתמי  ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב,  מצב  ס“מ.   42 דף.  רכח   ,[6]

ועובש, קרעים משוקמים בדף השער ובדף האחרון. כרוך מחדש. 

פתיחה: $200

222. חומת אנך להחיד“א – פיזה – מהדורה ראשונה

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

תקס“ג-תקס“ד 1803-1804. מהדורה ראשונה. 
בכרך הראשון שער בעיטור מיוחד, השונה משערי הכרכים האחרים. 
[בשנת תקס“ד נדפס באותו מקום הכרך הראשון בשנית, תחת השם 
”חמשה חומשי תורה... עם פירוש חומת אנך“, עם שער רגיל הדומה 
ליתר הכרכים. לפנינו החלק הראשון המקורי של המהדורה הראשונה]. 
כתובים). [2],  אחרונים,  נביאים  ראשונים,  נביאים  (תורה,  כרכים  ארבעה 
דף.   [13] ריז,   ,[2] בכת“י;  דפים   [4]  + דף  קצ  דף;   [2] קעו,  דף;   [3] רנא, 
עם  דפים  מספר  בקצוות  פגיעות  עש,  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.  כ-21 
חצי-עור  חדשות  כריכות  מזרחי.  בכת“י  בעלים  חתימות  מקצועי.  שיקום 

מפוארות. 

פתיחה: $400

222. Chomat Anach by the Chida – Pisa – 

First Edition

Sefer Arba’a Ve’esrim [Torah, Nevi’im, Ketuvim], 

including Chomat Anach commentary, sections 1-4, 

by the Chida – Rabbi Chaim Yosef David Azulai. Pisa, 

1803-1804. First edition. 

First volume contains especially adorned title page, 

which differs from title pages of other volumes. [In 1804 

the first volume was reprinted in same place, under 

name Chamisha Chumshei Torah… with Chomat 

Anach Commentary”, and contained a regular title page 

similar to the other volumes. This book is the original 

first section of the first edition]. 
Four volumes (Torah, Nevi’im Rishonim, Nevi’im 

Achronim, Ketuvim). [2], 251, [3] leaves; 176, [2] leaves; 190 

leaves + [4] handwritten leaves; [2], 217, [13] leaves. Approx. 

21cm. Good-fair condition. Moth marks, damage to edges of 

several leaves; professionally restored. Ownership signatures 

in Oriental handwriting. New elegant semi-leather bindings. 

Opening Price: $400

221. Mikra’ot Gedolot – Venice, 1618

Mikra’ot Gedolot, Five Books of Torah, with Translation 

Unkelos, commentaries of Rashi and Ibn Ezra, Ba’al 

HaTurim and the Mesorah. Venice, 1618. Bergedin 

printing. 

Printed and sold in weekly booklets to finance printing 

costs [see Bibliography Institute CD Listing 0182290]. 

This is the first volume of the series, including the Five 

Books of Torah. Printed in the two following volumes 

are the Nevi’im and Ketuvim. 

Owners’ inscriptions and glosses in Oriental 

handwriting, most regarding grammar [the writer 

notes the differences between the printed version and 

the manuscripts] and marking the haftarot. 
[6], 228 leaves. 42cm. Fair-good condition, stains and wear. 

Moisture and mildew stains, restored tears on title leaf and 

last leaf. Rebound. 

Opening Price: $200
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224. תקון סופרים הישרים, אמשטרדם 1767 – סט שלם

מגילות.  וחמש  תורה  חומשי  חמשה  הישרים.  סופרים  תקון 
אמשטרדם  אב“ד  שאול  רבי  הסכמות   .[1767 [תקכ“ז  אמשטרדם, 
הראשון  כרך,  בכל  שערים  שני  האג.  אב“ד  הלוי  שאול  רבי  וגיסו 

בפיתוח נחושת. 
ותוי- בעלים  חתימות  וכתמים.  בלאי  מעט  טוב,  מצב  ס“מ.   20 כרכים,   5

ספר. כריכות עור מקוריות עם הטבעת עיטורי זהב, בלויות. 

פתיחה: $500

225. חמשה חומשי תורה, תקון סופרים – פריז, תקס“ט

חמשה חומשי תורה – תקון סופרים, ”להגות בו ולהעתיק ממנו ספר 
תורת ה‘“. פאריש (פריז), [תקס“ט 1809]. 

אחד  לכל  השנה.  לכל  ההפטרות  ועם  סת“ם,  לסופר  הנחיות  עם 
שני  בראשית  ספר  (לפני  נפרד.  שער  ההפטרות  ולחלק  מהחומשים 

שערים). 
[4], קצ, [5]; ב-פה דף. 15.5 ס“מ. מצב טוב. כתמים, בלאי במספר דפים, 

כריכה עתיקה, בלויה ומנותקת חלקית. 

פתיחה: $200

223. סט חמשה חומשי תורה ”מכתב אלוקים“, פיסא, תקע“ח

שי“.  ”מנחת  פי  על  מוגה  אלקים“,  ”מכתב  תורה,  חומשי  חמשה  סט 
פיסא (איטליה), שנת ”שלום רב“ [תקע“ח 1818]. דפוס שמואל מולכו. 
ענדינגן“  מק“ק  נתן  כמר  בן  ”שמואל  בעלים:  חתימות  הכרכים  בכל 

[שוויץ]. 
דפים  חיתוך  קלים,  וכתמים  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   16 כרכים,   5
בשוליים השמאליות על גבול הטקסט. כריכות חצי-עור עתיקות ובלויות. 
בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0305010, רושמים רק ארבעה 

כרכים מהחמשה. 

פתיחה: $200

224. Tikun Sofrim HaYesharim, Amsterdam 

1767 – Complete Set

Tikun Sofrim HaYesharim. The Five Books of the 

Torah and the five Megillot. Amsterdam, [1767]. 

Approbations by Rabbi Shaul Av Beit Din of Amsterdam 

and his brother-in-law Rabbi Shaul HaLevi Av Beit Din 

of Hague. Two title pages in each volume, the first with 

copper engravings. 
Five volumes, 20cm. Good condition, minor wear and 

stains. Owners’ signatures and bookmarks. Original leather 

bindings with impressed gold decorations, worn. 

Opening Price: $500

223. Chamisha Chumshei Torah “Michtav 

Elokim”, Pisa, 1818 

Set of Chamisha Chumshei Torah, “Michtav Elokim”, 

proofread according to “Minchat Shai”. Pisa (Italy), 

[1818]. Shmuel Molcho Printing Press. All volumes 

contain ownership signatures: “Shmuel son of Natan 

of Endingen” [Switzerland]. 
Five volumes, 16cm. Good-fair condition, wear and minor 

stains, paper cut on left margins bordering text. Antique and 

worn semi-leather bindings. 

Bibliography Institute CD record 0305010 lists only four 

of the five volumes. 

Opening Price: $200
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225. Five Books of the Torah, Tikun Sofrim 

– Paris, 1809

Five Books of the Torah – Tikun Sofrim, “To study and 

from which to copy a Torah scroll”. Paris, [1809]. 

With instructions for scribes, and haftarot for the whole 

year. Each book and some of the haftarot have separate 

title pages. (Before Sefer Bereshit there are two title pages). 
[4], 190, [5]; 2-85 leaves. Good condition. Stains, wear to 

several leaves, antique binding, worn and partially detached. 

Opening Price: $200

227. ילקוט שמעוני – פרנקפורט דמיין, תמ“ז – עותק נאה 

נביאים  על   - שני  וחלק  התורה,  על   – ראשון  חלק  שמעוני.  ילקוט 
וכתובים. מאת רבי שמעון ”ראש הדרשנים“. פרנקפורט דמיין, תמ“ז 

 .[1687]
משה  דמויות  עם  נחושת,  בתצריב  מאוייר  שער  במיוחד.  יפה  עותק 
השני.  לחלק  נפרד  שער  הפלשתי.  גלית  את  מכה  דוד  ותיאור  ואהרן, 

חתימות בשער ובדף הראשון של ”הק‘ יוסף יוזלא מוהר סגל“. 
נקבים  מספר  כתמים,  מעט  מאוד.  טוב  מצב  ס“מ.   23.5 דף.  קצ  שיג; 

וקרעים. כריכה מפוארת עתיקה, פגומה, שרידי אבזמים. 

פתיחה: $200

226. מנחה חדשה – וינה, 1792 – פיתוחי נחושת

מנחה חדשה, נביאים עם תרגום אשכנזי וביאור [מאת מאיר אברניק], 
[חלק א], יהושע-שופטים. וינה, [תקנ“ב] 1792. 

ובהם  נחושת,  פיתוחי  עם  לוחות-תמונה  ארבעה  עם  מיוחד  עותק 
העתקה  מהאיורים  שלושה  [תחת  הנביא  מסיפורי  מאורעות  תיאורי 
במפעל  נרשמו  לא  אלו  לוחות-תמונה  מתאים].  פסוק  של  בכת“י 

הביבליוגרפיה. 
[4], פ, עה-קמו [צ“ל: קמז], [1] דף + [4] לוחות-תמונה. 20 ס“מ. מצב טוב, 

כתמים. אקס-ליבריס. כריכה מקורית [עם בלאי]. 

פתיחה: $200

226. Mincha Chadasha – Vienna, 1792 – 

Copper Etchings 

Mincha Chadasha, Nevi’im with Ashkenazi translation 

and commentary [by Meir Abernik], [section 1], 

Yehoshua-Shoftim. Vienna, 1792. 

Special copy containing four photograph-plates with 

copper etchings, depicting events from tales of the 

prophet [handwritten copy of appropriate verse beneath 

three of the illustrations]. These photograph-plates are 

not listed in Bibliography Institute CD. 
[4], 80, 75-146 [instead of: 147], [1] leaves + [4] photograph-

plates. 20cm. Good condition, stains. Ex-libris. Original 

binding [with wear]. 

Opening Price: $200

227. Yalkut Shimoni – Frankfurt am Main, 

1687 – Handsome Copy

Yalkut Shimoni. Part 1 – on the Torah, and Part 2 – on 

Nevi’im and Ketuvim. By Rabbi Shimon “Head of the 

preachers”. Frankfurt am Main, 1687. 

Especially attractive copy. Title page is illustrated with a 

copper etching with figures of Moshe and Aharon, and 

a description of David striking Goliath the Philistine. 

A separate title page for Part 2. Signatures on title page 

and on first leaf of “Yosef Yuzla Mohar Segal”. 
313; 190 leaves. 23.5cm. Very good condition. Few stains, 

several holes and tears. Antique elaborate binding, flawed 

and clasp remnants. 

Opening Price: $200
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229. מגילת איכה – פקסימיליה ותרגום – ברלין, 1938

מהדורת  איכה,  מגילת  של  פקסימיליה   ,Megillath Echa  – איכה 
מאת  איכה  מגילת  של  גרמני  תרגום  ואחריה   ,(1566) שכ“ו  אנוירשה 

ד“ר לודוויג פיליפסון. ברלין, [תרצ“ח] 1938. 
שני שערים. שער עברי [צילום חלקי מהשער המקורי, מופיעים בו רק 
המילים ”איכה“ ו“אנוירשה“]. לאחר השער הגרמני איור ”ירמיהו על 

חורבות ירושלים“ [של הצייר אדוארד בנדמן]. 
32; [11] דף, ציור. 11 ס“מ. נייר עבה. מצב טוב. כריכה מקורית, פגומה. 

שנדפסו  האחרונים  העבריים  הספרים  מן  עותקים.  ב-4000  נדפס 
בגרמניה לפני השואה. 

פתיחה: $200

229. Megillat Eichah – Facsimile and 

Translation – Berlin, 1938

Eichah - Megillath Echa, facsimile of Megillat 

Eichah, Anoirshe edition 1566, followed by a German 

translation of Megillat Eichah by Dr. Ludwig Philipson. 

Berlin, 1938. Two title pages. A Hebrew title page 

[partial photocopy of the original, only with the words 

“Eichah” and “Anoirshe”]. After the German title page, 

an illustration of “Jeremiah at the ruins of Jerusalem” 

[by the artist Eduard Bendemann].
32; [11] leaves. Drawing. 11cm. Thick paper. Good 

condition. Original binding, damaged.

4000 copies printed. One of the last Hebrew books 

printed in Germany before the Holocaust.

Opening Price: $200

228. בראשית רבה עם פירוש יפה תואר – פראג, תמ“ט 

יפה  שמואל  רבי  מאת  תאר,  יפה  פירוש  עם  רבה,  בראשית  מדרש 
אשכנזי. פראג, תמ“ט [1689]. 

לכבוד  מהוני  הספר  זה  עתיקות: ”קניתי  בעלים  חתימות  שערים.  שני 
פיך...  תורת  לי  ”טוב  אהרן...“,  יצחק  מהור“ר  בן  משה  נאם  קוני... 
רבי  [הגאון  אהרן...“.  יצחק  כמוהר“ר  הגדול  הרב  בלא“א  משה  נאום 
נויברייזאך  טריר,  בקהילות  ואב“ד  מיץ  מרבני  ווירמיזא,  אהרן  יצחק 

ומאנהיים], ”משה ווירמאש“ ו“נתנאל ווירמש“. 
עותק שלם, ספירת עמודים משובשת. 30 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. 
חיתוך  השערים].  שני  שבראש  בחתימות  [פגיעה  דפים  במספר  קרעים 

שוליים תחתונים על גבול הטקסט. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

228. Bereshit Raba with Yefe To’ar 

Commentary – Prague, 1689

Midrash Bereshit Raba, with Yefe To’ar commentary, by 

Rabbi Shmuel Yaffe Ashkenazi. Prague, 1689.

Two sections. Old owners’ signatures: “I bought this 

book from my money in honor of my Creator… Moshe 

ben Rabbi Yitzchak Aharon…” “Tov li Torat picha… 

Moshe the son of the Great Rabbi Yitchak Aharon…”. 

[Rabbi Yitzchak Aharon of Worms, a rabbi in Metz 

and Av Beit Din of Trier, Nowy Sacz and Mannheim], 

“Moshe Wirmash” and “Netanel Wirmash”. 
Complete copy, incorrect page numbering. 30cm. Good 

condition, stains and wear. Tears to several leaves [damage 

to signatures at the top of two title pages]. Lower margin cut 

on text border. New binding.

Opening Price: $200
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230. תהלים – אמשטרדם, תקע“ז – גליונות לא חתוכים

אמשטרדם,  החולה.  בעד  ותפלות  תהלים  שימוש  עם  תהלים  ספר 
תקע“ז [1817]. 

גליון  חצי  על  פעמיים,  נדפס  הטקסט  חתוכים.  לא  נייר  גליונות   11
בלבד (12° במקום 24°), כך שעם חיתוך הדפים וקיפולם יתקבלו שני 

עותקים מן הספר. 
החל  כי  (בפורטוגזית)  הודעה  נדפסה  השער  דף  של  האחורי  בצדו 
מיום ה-20 למאי, 1817 טפסים ללא חתימה יחשבו כלא חוקיים. שתי 
ביבליוגרפית  נרשמה  זו  מהדורה  קארדוזו].  פרדו  בכת“י [א.  חתימות 
רק בצורה זו [ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0304993]. 

הגליונות – 45.5X53 ס“מ, הדפים לאחר חיתוך – 12 ס“מ בערך, קלא, [1] 
דף. מצב טוב, כתמים, קרעים ובלאי בשוליים. 

פתיחה: $300

231. ספר תהלים מיניאטורי, עם פירוש רד“ק – אמשטרדם, 

 1778
ספר תהלים, עם פירוש הרד“ק. אמשטרדם, [תקל“ח 1778]. מהדורה 
מיניאטורית. עם שמוש תהלים, ותפילות שונות [יהי רצון לפני תהלים, 

תפלה על אשה מעוברת, למקשה לילד, פדיון נפש לרמב“ן ועוד]. 
חתימת בעלים: ”שלמה בן כ“ה יו-- קיו-- זצ“ל“. דף בכת“י לפני השער 

[רשימת מזמורים לזמנים שונים, קישוט פרחוני]. 
[1], רפא דף. 11 ס“מ. מצב טוב, כתמים. חיתוך שוליים על גבול הטקסט, 
הטבעה  עם  נאה,  חדשה  עור  כריכת  דפים.  במספר  משוקמים  פגעים 

מוזהבת. 

פתיחה: $300

230. Tehillim – Amsterdam, 1817 – Uncut 

Sheets

Sefer Tehillim with Shimush Tehillim and prayers for 

the ill. Amsterdam, [1817]. 

Eleven uncut sheets of paper. Text printed twice, over 

half sheet only (12° instead of 24°); two copies of book 

upon cutting and folding of paper. 

On reverse side of title page, notice printed (in 

Portuguese) stating that as of 20.5.1817, copies without 

a signature will be illegal. Two handwritten signatures 

[A. Pardo Cardozo]. This edition was bibliographically 

listed only in this format [see Bibliography Institute CD, 

record 0304993]. 
Sheets – 53x45.5cm., leaves after cutting – approx. 12cm., 

131, [1] leaves. Good condition, stains, tears and wear on 

margins. 

Opening Price: $300

231. Miniature Sefer Tehillim, with Radak 

Commentary – Amsterdam, 1778

Sefer Tehillim, with Radak commentary. Amsterdam, 

[1778]. Miniature edition. With Shimush Tehillim and 

various prayers [Yehi Ratzon before reciting Tehillim, 

prayer for pregnant woman, for a woman who is having 

difficult labor, pidyon hanefesh l’Ramban etc.].

Owner’s notation: “Shlomo ben (cutoff)”. Handwritten 

leaf before flyleaf [list of psalms for various occasions, 

floral decoration].
[1], 281 leaves. 11cm. Good condition, stains. Margins cut 

on text border, restored damage to several leaves. Fine new 

leather binding, with gilt impression.

Opening Price: $300

231 230



124 | נובמבר 2012

Talmud and Mishnayot, Pirkei Avot 
(See Also Chapters: Books Printed in Slavita and Zhitomir, Hassidism, Responsa and Halacha Books, 

Glosses, Signatures and Dedications,  Holocaust and She’erit HaPleita)

תלמוד ומשניות, פרקי אבות 
(ראה עוד בפרקים: דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, חסידות, שו“ת והלכה, הגהות, חתימות והקדשות, שואה ושארית הפליטה)

232. תלמוד בבלי – אמשטרדם, ת“ד-ת“ח – 12 כרכים – חתימות והגהות

תלמוד בבלי עם המפרשים, מהדורת אמשטרדם, [ת“ד-ת“ח 1644-1648]. דפוס עמנואל בנבנישתי.
שבת-זבחים.   ◆ ברכות-זרעים-פסחים.   ◆ הבא:  הפירוט  לפי  אחדות,  מסכתות  כרך  בכל  כרכים,   עשר  שנים 
חגיגה-מגילה-תענית-שקלים-  ◆ השנה-יומא-סוכה-תענית-שקלים-מגילה.  ראש   ◆ עירובין-נדה-יבמות.   ◆

מועד-קטן. ◆ כתובות-קידושין-חגיגה-ביצה-מועד-קטן. ◆ גיטין-נדרים-סוטה-נזיר. ◆ בבא-בתרא-סנהדרין. 
 ◆ זבחים-מנחות-חולין.   ◆ מנחות-בכורות-ערכין-מעילה-כריתות-תמורה.   ◆ זרה-זבחים-מנחות.  עבודה   ◆

נדה-טהרות.
כל המסכתות שלמות [למעט דף שער אחד חסר במסכת גיטין] ובמצב כללי טוב. בחלק מהכרכים כריכות עתיקות 

ונאות - עץ מחופה בעור.
זעיר  אליעזר  בו  החותם  לכל  הוא  השנים: ”מגן  לאורך  המסכתות  מבעלי  עתיקות  וחתימות  בעלים  רישומי 
פוליק“, ”יכירו וידעו שזה הספר שייך לה... אברהם נר“ו מבאסקוויץ“, ”הלל ב“ר אברהם מבאסקוויץ“, ”הק‘ 
משה כ“ץ מפיורדא“, ”הק‘ יחיאל מיכל במוהר“ר אברהם יוסף יהודא חיים זצ“ל מק“ק פרנקפורט גר ותושב 

פה מיץ...“, ”נפתלי הירץ משפחת היילפרין“, ”גבריאל מייא סגל“, ”בענדיט זינצהיים“, ועוד.
הגהות למדניות בכתיבה אשכנזית בחלק מהמסכתות. רישום בסוף אחד הכרכים: ”משום לעלת“ם [=לפני 
עיור לא תתן מכשול] אחתום את שם בעל הספר ה“ה אחי המופלא ומופלג חריף ובקי כ“ה שמחה נר“ו י“ץ 
בעברית: ”הק‘  וחתימה  בגרמנית  רישום ארוך  שאחריו  בדף  יע“א“.  פישאך  בק“ק  ור“מ  רב  עתה  ולעת  א“ס 
זעקל באמבערגער הלוי“ – הגאון רבי זעקל במברגר אב“ד קיסינגן, בן רבי יצחק דוב במברגר – הרב מוירצבורג 
בעל ”יד הלוי“. אחיו רבי שמחה, הנזכר ברישום כבעל הספר, הוא הגאון רבי שמחה במברגר אב“ד פישאך 
ואשאפנבורג. כפי הנראה ההגהות בספר הם בכתב ידו של אחד האחים [באחת ההגהות: ”...קשה מאי פריך 

הש“ס... ותירץ אאמ“ו נר“ו...“].
12 כרכים. 26 ס“מ. רוב הכרכים במצב טוב. כרכים אחדים במצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, מספר דפים מנותקים, 

קרעים משוקמים. בחלק מהכרכים כריכות עץ ועור עתיקות, פגומות. בחלקן שרידי אבזמים ממתכת.

פתיחה: $4000

232. Babylonian Talmud – Amsterdam, 1644-1648 – 12 Volumes – 

Signatures and Glosses 

Babylonian Talmud with commentaries, Amsterdam edition, [1644-1648]. Immanuel 

Benveniste Printing Press. 

Twelve volumes, each containing several tractates, arranged in following manner: ◆ 

Berachot-Zera’im-Pesachim. ◆ Shabbat-Zevachim. ◆ Eiruvin-Niddah-Yevamot ◆ Rosh 

HaShanah-Yoma-Sukkah-Ta’anit-Shekalim-Megillah. ◆ Chagigah-Megillah-Ta’anit-

Shekalim-Mo’ed-Katan. ◆ Ketubot-Kiddushin-Chagigah-Beitzah-Mo’ed-Katan. ◆ Gittin-

Nedarim-Sotah-Nazir. ◆ Bava-Batra-Sanhedrin. ◆ Avodah Zarah-Zevachim-Menachot. 

◆ Menachot-Bechorot-Erchin-Me’ilah-Kritut-Temurah. ◆ Zevachim-Menachot-Chullin. 

◆ Niddah-Taharot.

All tractates complete [excluding one missing title page on Tractate Gittin] and in 

general good condition. Some volumes contain fine ancient bindings – leather-covered 

wood. 

Ancient signatures and ownership notations from owners of tractates throughout years: 

“Safeguard for signer, Elizer Za’ir Polack”, “let it be known that this book belongs to… 

Avraham of Boskowitz”, “Hillel son of Rabbi Avraham of Boskowitz”, “Moshe Katz 

of Fürth”, “Yechiel Michel son of Rabbi Avraham Yosef Yehuda Chaim of Frankfurt, 

resident of Metz…”, “Naftali Hertz of Halpern family”, “Gavriel Mia Segal”, “Bendet 

Zentzheim”, and more. 

Erudite glosses in Ashkenazi writing throughout some tractates. Notation at end of one 

volume: “Since you are not supposed to place a stumbling block before the blind I 

will sign my exalted erudite and sharp brother, Rabbi Simcha, presently rabbi of con-

gregation of Fischach as owner of the book”. Following leaf contains lengthy notation 

in German and signature in Hebrew: “Zekel Bamberger HaLevi” – The Ga’on Rabbi 

Zekel Bamberger Av Beit Din of Kissingen, son of Rabbi Yitzchak Dov Bamberger – 

rabbi of Würzburg author of ‘Yad HaLevi’. His brother, Rabbi Simcha, noted as owner of 

book, is the Ga’on Rabbi Simcha Bamberger Av Beit Din of Fischach and Aschaffenburg. 

Apparently, the glosses in the book are in handwriting of one of brothers [one gloss: “…

difficult… and Rabbi… resolved…”].
12 volumes. 26cm. Majority of volumes in good condition. Several volumes in good-fair 

condition. Stains and wear, several detached leaves, restored tears. Some volumes contain 

damaged wood and leather bindings. On some, remnants of metal clasps. 

Opening Price: $4000
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233. Babylonian Talmud – Belonging to the Maharsham HaCohen 

Hollander, with Signatures and Glosses

Babylonian Talmud, 1-18 (Tractates Brachot-Nida). Vilna, 1908-1909. Re’em Printers. 

Some of the volumes have detailed signatures by Rabbi “Shmuel Meir HaCohen 

Hollander”, and stamps of previous owners, Rabbi “Ya’acov Yoseph Berson, Lentchna, 

Lublin region”. List of births in the handwriting of Rabbi Shmuel Meir Hollander.

Some of the volumes have short and long glosses in the handwriting of Rabbi Shmuel 

Hollander, and in other handwritings, dated earlier.

The volume of Tractates Nedarim-Nazir-Sotah has dozens of glosses. The volume of 

Avodah Zara-Pirkei Avot and small tractates, has dozens of long glosses in Rabbi Shmuel 

Meir Hollander’s handwriting (most of the glosses are on Avot D’Rabbi Natan and 

Masechet Sofrim).

Rabbi Shmuel Meir HaCohen Hollander (1889-1965), Encyclopedia of Chachmei 

Galicia, Part 2, pages 96-99), son of Rabbi Natan David Rabbi of Amshana and son-

in-law of Rabbi Shalom Hager of Shtrozshnitz. A great genius and a faithful chassid. A 

disciple of Rabbi Shlomo of Bobov, and close to the rebbes of Belz, Ruzhin, Vishnitz and 

Sanz. From 1913, he was Rabbi of Tschernowitz and after the Holocaust he immigrated 

to Israel where he served as the Rabbi of the Neve Tzedek neighborhood and the 

community of Chassidim in Tel Aviv. He was close to the Rabbi of Tshebin, Rabbi 

Aharon of Belz and the Chazon Ish – (see Pe’er Hador, Part 4, page 191: a photocopy 

of a response of the Chazon Ish to Rabbi Hollander). Some of his novellas were printed 

in the book Shem Cohen, Responsa and Sermon, Maharsham Cohen on the Torah and 

many articles. [Many things were written in his name in the series of books “M’Gedolei 

HaTorah V’HaChassidut and in other books].

Rabbi Ya’akov Berson (perished in the Holocaust), Rabbi of Lentchna. See his 

approbation on Metek Sefatayim, Lublin 1937.
18 volumes, c. 35cm. General good condition. A few volumes have damages of several leaves 

(In Tractate Bava Kama, missing leaves were completed from a different edition). The notes are 

written in ink or pencil. Uniform black covers for all volumes with margin cuts that damaged 

a significant amount of the notes.

Opening Price: $450

233. תלמוד בבלי - הש“ס של מהרש“ם הכהן הולנדר, עם חתימות והגהות 

תלמוד בבלי, א-יח (ברכות-נדה). ווילנא, תרס“ח-תרס“ט (1908-1909). דפוס ראם. בחלק מהכרכים חתימות 
מפורטות של הגאון רבי ”שמואל מאיר הכהן האלנדער“, וחותמות בעלים קודם, רבי ”יעקב יוסף בערסאהן, 
קצרות  הגהות  הכרכים  מן  בחלק  הולנדר.  רש“ם  של  בכת“י  לידות  רישומי  לובלין“.  פלך  לענטשנע  חופק“ק 
וארוכות בכתב ידו של רבי שמואל הולנדר, ובכת“י נוספים, מוקדמים יותר. בכרך נדרים-נזיר-סוטה עשרות 
הגהות. בכרך עבודה זרה-פרקי אבות ומסכתות קטנות, עשרות הגהות ארוכות בכת“י של מהרש“ם הולנדר 

(רוב ההגהות בגליונות אבות דרבי נתן ובמסכת סופרים). 
נתן  רבי  בן   ,(96-99 עמ‘  ב,  גליציה,  לחכמי  אנצי‘  (תרמ“ט-תשכ“ה,  הולנדר  הכהן  מאיר  שמואל  רבי  הגאון 
דוד אב“ד אמסנא וחתן האדמו“ר רבי שלום הגר מסטרוזיניץ. גאון מופלג וחסיד נאמן. תלמיד רבי שלמה 
מבובוב, מקורב לאדמו“רי בעלז, רוז‘ין, וויזניץ וצאנז. משנת תרע“ג (1913) ראב“ד ומו“צ בטשרנוביץ, לאחר 
השואה עלה לארץ ישראל, בה כיהן כרבה של שכונת נוה-צדק וקהל חסידים בתל-אביב. ממקורביהם של 
הרב מטשיבין רבי אהרן מבעלז והחזון איש - (ראה פאר הדור, ד‘, עמ‘ קצא: צילום תשובת החזו“א אליו). 
מחידושיו נדפסו הספרים ”שם הכהן“ שו“ת ודרשות. ”מהרש“ם הכהן“ על התורה ומאמרים רבים. [דברים 

רבים הובאו בשמו בסדרת ספרי ”מגדולי התורה והחסידות“ ובספרים נוספים]. 
שפתים“,  ”מתק  ספר  על  הסכמתו  ראה  לענטשנא.  של  רבה  הי“ד),  בשואה,  (נספה  ברסון  יוסף  יעקב  רבי 

לובלין תרצ“ז. 
דפים  הושלמו  בבא-קמא  (בכרך  דפים  במספר  פגיעות  בודדים  בכרכים  טוב.  מצב  כללית  ס“מ.  כ-35  כרכים,   18
חיתוך  עם  הכרכים,  לכל  ואחידה  שחורה  כריכה  בעפרון.  או  בדיו  כתובות  ההערות  אחרת).  ממהדורה  חסרים 

שוליים שפגע בחלק ניכר מן ההערות. 

פתיחה: $450

232
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אמשטרדם,  234. משניות – ששה סדרים בכרך מיניאטורי – 

1713
ב  וחלק  נשים]  מועד,  [זרעים,  א  חלק  ונקי,  קב  פירוש  עם  משניות, 
שלמה  דפוס   .[1713 [תע“ג  אמשטרדם,  טהרות].  קדשים,  [נזיקין, 

פרופס. 
מהדורת כיס מיניאטורית, הכוללת את כל ששה סדרי המשנה בכרך 

אחד. שער נפרד לחלק ב‘. 
בדפים האחרונים: ”תקון הלימוד אנ“ך משנה וטור... מה שיקרא... תורה 
איש  מסודר  והוא  מהמשניות  וכן  ושבוע  שבוע  בכל  וכתובים  נביאים 

מפי איש ובמקום גמרא ילמוד בדברי פוסקים... על סדר הפרשיות. 
בלוי,  השער  דף  כתמים.  טוב,  מצב  ס“מ.   12 דף.   [3] קלו-שכה,   ,[1] קלד, 

מנותק עטוף בניילון ומודבק. כריכה חלקית. 

פתיחה: $300

234. Mishnayot – Six Sedarim in Miniature 

Volume – Amsterdam, 1713

Mishnayot, with Kav V’Naki commentary, Part 

1 [Zera’im, Mo’ed, Nashim] and Part 2 [Nezikin, 

Kodshim, Taharot]. Amsterdam, [1713]. Shlomo Proops 

printing.

Miniature pocket edition, contains all six Sidrei 

Mishnah in one volume. A separate title page for Part 2.

On last leaves: “Tikkun for study of Bible, Mishnah and 

Tur… Torah Nevi’im and Ketuvim every week as well 

as excerpts from Mishnayot… according to the order of 

the Torah weekly portions.”
134, [1], 136-325, [3] leaves. 12cm. Good condition, stains. 

Title page worn, detached, wrapped in plastic and glued. 

Partial binding.

Opening Price: $300

235. פירוש הרא“ש והראב“ד – פראג, תפ“ה – שוליים רחבים

ושאר  יתאדם  כי  כביין  הצמא  לרוות   ...” והראב“ד,  הרא“ש  פירוש 
משקים“. פראג, [תפ“ה 1725]. 

רבי  של  יד  כתב  מתוך  לראשונה  כאן  שנדפסו  חיבורים  מספר  מכיל 
”תוספות  תמיד;  למסכת  והראב“ד  הרא“ש  פירושי  אשכנזי:  בצלאל 
ולמסכתות  ערופה,  עגלה  ופרק  מלחמה  משוח  לפרק  הרא“ש“ 
לרבי  פירוש  חלק;  לפרק  להריטב“א“  ”פירוש  ומידות;  קינים  הוריות, 
דוד בונפיד [תלמיד הרמב“ן] לפרק ד‘ מיתות. [הפירוש המיוחס כאן 
לריטב“א  כאן  המיוחס  הפירוש  אשכנז;  מחכמי  לאחד  הוא  לראב“ד 

הוא לרבי דוד בונפיד]. 

235. Commentary of the Rosh and the 

Ra’avad – Prague, 1725 – Wide Margins

Rosh and Ra’avad commentary, “… to quench thirst as 

like with red wine and other drinks”. Prague, [1725]. 

Contains several works that were first printed here 

from the manuscript of Rabbi Betzalel Ashkenazi: Rosh 

and Ra’avad commentary on Tractate Tamid; “Tosfot 

HaRosh” on Chapter Meshuach Milchama and Chapter 

Egla Arufa, Tractates Horayot, Kinim and Midot; Ritva 

commentary on Chapter Chelek; commentary of Rabbi 

David Bonfid [disciple of the Ramban] on Chapter Arba 

Mitot. [The commentary attributed here to the Ra’avad 

is byan Ashkenazi Torah scholar; the commentary 

attributed to the Ritva is by Rabbi David Bonfid]. 

Fine copy with exceptionally wide margins. Diagrams 

and illustrations on Tractate Midot. [Signature: “The 

small one Hertz Klein”; stamps of “Rabbi Moshe ben R. 

S. Frankel”]. 
[1], 48, [1] leaves [thick paper]. Wide margins, 26cm. Good 

condition. Stains, few tears. Original binding, damaged 

and detached [leaves of this printing were used by the 

bookbinder as ‘binding leaves’]. 

Very Rear. The Chida writes of the rarity of this edition 

already at time of printing (in his book Sha’ar Yosef, 

Horayot, Leaf 3, 1): “I saw the tosfot of the Rosh… and 

when passing through Germany I saw the printing from 

Prague, and even one cannot be found in each city”. 

Opening Price: $250

טופס נאה עם שוליים רחבים במיוחד. תרשימים ואיורים בפירוש על 
מסכת מידות. [חתימה: ”הקטן הירץ קלין“; חותמות ”ר‘ משה בר“ש 

פרענקיל“]. 
כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.  רחבים, 26  שוליים  עבה].  דף [נייר  מח, [1]   ,[1] 
זו  מהדפסה  [דפים  ומנותקת  פגומה  מקורית,  כריכה  בודדים.  קרעים 

שימשו את הכורך כ‘דפי כריכה‘]. 
הדפסתה  בתקופת  כבר  זו  מהדורה  של  נדירותה  על  במיוחד!  נדיר 
ותו): ”ראיתי  ד“ה  א  ג,  דף  הוריות,  יוסף,  שער  החיד“א (בספרו  כותב 
שנדפס  ראיתי  באשכנז  עוברי  ומדי  בתוספותיו...  ז“ל  הרא“ש  מ“ש 

בפראג, ומ“מ בל ימצא אחד מעיר“. 

פתיחה: $250

234

235
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חתימת  ברלין 1775–  לבנון,  יין  פירוש  עם  אבות,  מסכת   .236

רבי מאיר להמן רבה של מיינץ
ברלין,  וויזל].  הירץ  נפתלי  [מאת  לבנון,  יין  פירוש  עם  אבות,  מסכת 

תקל“ה, 1775. מהדורה ראשונה. 
אשכנזים  ק“ק  אב“ד  שאול  רבי  דורו,  גדולי  בהסכמות  נדפס  הספר 
באמשטרדם, רבי יחזקאל הלוי לנדא, מפראג, בעל ה“נודע ביהודה“ 
והמחבר  הואיל  גדול,  פולמוס  התעורר  מחברו  ועל  הספר  על  ועוד. 
גילה יחס אוהד למשה מנדלסון אבי ההשכלה. ה“נודע ביהודה“ עצמו 
כתב לאחר כשבע שנים מכתבים חריפים נגד חוברתו של וויזל ”דברי 
ישראל  תפוצות  ברוב  התקבל  זה  חיבור  הפלא  למרבה  ואמת“.  שלום 

ודבריו הובאו ברבים מפרושי מסכת אבות. 
חתימת בעלים ”שייך להק‘ מאיר לעהמאנן“ - הגאון רבי מאיר להמן 
עורך  גרמניה,  רבני  מגדולי  (מגנצא),  מיינץ  של  רבה  (תקצ“א-תר“ן), 
בגרמניה.  האורטודוקסית  היהדות  מלחמות  וקברניט  ה“איזרעלייט“ 
הגות  וספרי  ולתנ“ך  אבות  לפרקי  פירושים  של  רבים  ספרים  חיבר 
ומחשבה, מלבד עשרות ספרי סיפורים שנכתבו על-מנת למשוך את 

לב הנוער היהודי ליראת שמים ולהנהגה מוסרית. 
[6], קןדף; [2] דף. 33 ס“מ. עותק מפואר, שוליים רחבים, מצב טוב-בינוני, 

פגעי-עש. כריכת קלף עתיקה, עם אבזמים. 
נדירים,  דפים  שני“.  ”מפתח  של  דף   2 הספר  בסוף  נוספו  זה  בעותק 

שאינם נמצאים בכל הטפסים. 

פתיחה: $200

236. Tractate Avot, with Commentary Yein 

Levanon, Berlin 1775 – Signature of Rabbi 

Meir Lehmann, Rabbi of Mainz 

Tractate Avot (Ethics of our Fathers), with commentary 

Yein Levanon, [by Naphtali Hertz Wessely]. Berlin, 

1775. First edition. 

Approbations: Rabbi Shaul – Av Beit Din of Ashkenazi 

community of Amsterdam, Rabbi Yechezkel HaLevi 

Landau of Prague, author of “Nodah B’Yehuda” and 

others. A major controversy arose concerning the book 

and its author being that the author supported Moshe 

Mendelssohn, father of the Enlightenment Movement. 

Seven years later, the “Nodah B’Yehuda” himself wrote 

harsh letters in opposition of Wessely’s booklet “Divrei 

Shalom Ve’Emet”. Surprisingly, this commentary was 

accepted throughout the Jewish Diaspora and he is 

quoted in many compilations on Tractate Avot. 

Ownership signature “Belongs to Meir Lehmann” – 

The Ga’on Rabbi Meir Lehmann (1831-1890), rabbi of 

Mainz, among greatest rabbis of Germany, editor of 

“Israelite” and leader of struggles of Jewish Orthodoxy 

in Germany. Composed many books of commentaries 

on Pirkei Avot, the Bible and books of contemplation 

and philosophy, in addition to dozens of story books 

written for the purpose of drawing Jewish youth to 

reverence of G-d and moral conduct. 
[6], 150 leaves; [2] leaves. 33cm. Elegant copy, wide margins, 

good-fair condition. Moth damage. Antique leather binding 

with clasps. 

Two leaves containing “second index” added at end of 

this copy. Rare leaves, not included in all copies. 

Opening Price: $200
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וספרדית  לאדינו  תרגום  עם  אבות,  ופרקי  השירים  שיר   .238

– אמשטרדם, 1766
שיר   ,Paraphrasis Caldayca en los Cantares de Selomoh

של  ספרדי  ותרגום  לטיניות)  (באותיות  לאדינו  תרגום  עם  השירים 
[אמשטרדם],  לספרדית.  תרגום  עם  אבות,  פרקי   ◆ הארמי.  התרגום 

תקכ“ו [1766]. עברית ותרגום, פיסקה אחר פיסקה. 
112, 144-109 עמ‘. 15.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים. בדף אחד – קרע עם חסרון 

טקסט [משוקם בהדבקת נייר]. כריכת עור מקורית, עם פגמים. 

פתיחה: $200

238. Shir HaShirim and Pirkei Avot, 

with Ladino and Spanish Translation – 

Amsterdam, 1766

Paraphrasis Caldayca en los Cantares de Selomoh, Shir 

HaShirim with Ladino translation (in Latin letters) and 

Spanish translation of the Aramaic Translation. 

◆ Pirkei Avot, with Spanish translation. [Amsterdam], 

1766. Hebrew and translation, passage following 

passage.
112, 109-144 pages. 15.5cm. Good condition, stains. 

One leaf has a tear with missing text [restored with tape]. 

Original leather binding, with imperfections. 

Opening Price: $200

237. Pirkei Avot with Italian Translation 

– Venice, 1772

Pirkei Avot – Trattoto Morale, with Italian translation, 

Venice, [1772]. 

Source and translation mishna after mishna. Translated 

by Rabbi Simcha Kalimni and Rabbi Ya’akov Saraval. 
Thirty-two leaves. 16cm. Good condition, stains and several 

tears. 

Opening Price: $200

237. פרקי אבות עם תרגום איטלקי – ונציה, 1772

ונציה,  לאיטלקית.  תרגום  עם   ,Trattato Morale  - אבות  פרקי 
[תקל“ב 1772]. 

שמחה  הרבנים  מאת  התרגום  משנה.  אחר  משנה  ותרגום  מקור 
קאלימניו יעקב סאראוואל. 

לב דף. 16 ס“מ. מצב טוב, כתמים ומספר קרעים. 

פתיחה: $200

238

237
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Responsa and Halacha Books  
(See Also Chapters: Glosses, Dedications

and Signatures)

שו“ת והלכה
(ראה עוד בפרקים:  הגהות, הקדשות וחתימות)

239. ספר פרשת דרכים – ונציה, תק“ג

מצותיך“  ”דרך  וקונטרס  דרושים  וששה  עשרים  דרכים,  פרשת  ספר 
על מנין המצוות, רבי יהודה רוזאניס בעל ”משנה למלך“. ונציה, תק“ג 

[1743]. מהדורה שניה. 
בעמוד האחרון, רשיון להדפסת הספר, מאת ”ראשי ומנהיגי המדינה“ 

[”ועד קטן“], ויניציאה, ו תמוז תק“ב. 
עותק נאה עם שוליים רחבים. [2], עו דף. 29 ס“מ. מצב טוב, כתמים, סימני 

עש. 

פתיחה: $200

239. Sefer Parashat Derachim – Venice, 1743

Sefer Parashat Derachim, twenty six Drushim and 

“Derech Mitzvotecha” pamphlet on the Mitzvot, Rabbi 

Yehuda Rosanis author of “Mishneh LaMelech”. Venice, 

[1743]. Second edition. 

Last page contains license to print book by “heads and 

leaders of state” [“Va’ad Katan”], Venice, 6 Tamuz 1742. 
Fine copy with wide margins. [2], 76 leaves. 29cm. Good 

condition, stains, moth marks. 

Opening Price: $200

240. משנה תורה להרמב“ם – אמשטרדם, תס“ב - כרכים ב-ד 

- עם ”לחם משנה“
אמשטרדם,  הכרכים.  ארבעת  מתוך  שלשה  להרמב“ם,  תורה  משנה 
[תס“ב-תס“ג 1702-1703]. עם שערים מיוחדים וספירת דפים מיוחדת 

לספרי ”לחם משנה“, שנוספו בסוף כל כרך. 
 [9] שסח,   ,[1]  – ג‘  כרך  דף.  נב  דף;   [4] רכז,   ,[2] נשים-קדושה:   – ב‘  כרך 
מצב  ס“מ.   37 דף.  ע  דף;   [13] ד-שט,  בראשו)  (חסר   – ד‘  כרך  דף.  נד  דף; 
כללי טוב. בלאי, כתמים. שני תוי-ספר כתובים על קלף. כריכות עץ ועור, 

עתיקות ופגומות. 
לרוב  מהדורת-אם  הרמב“ם,  ספרי  של  ביותר  המוגהת  המהדורה 
מן  לחלק  רק  נוספו  משנה“  ”לחם  ספרי  אחריה.  שבאו  המהדורות 

העותקים. 

פתיחה: $500

240. Mishneh Torah by the Rambam – 

Amsterdam, 1702 – Volumes 2-4 Including 

Lechem Mishneh 

Mishneh Torah by the Rambam, three of the four 

volumes. Amsterdam, [1702-1703]. Includes unique 

title pages and special pagination for books of Lechem 

Mishneh, added at end of each volume. 
Volume 2 – Nashim-Kedusha: [2], 227, [4] leaves; 52 leaves. 

Volume 3 – [1], 368, [9] leaves; 54 leaves. Volume 4 – 

(missing at beginning) 4-309, [13] leaves; 70 leaves. 37cm. 

General condition good. Wear, stains. Two written Ex-libris 

on parchment. Ancient and damaged wood and leather 

bindings. 

Most extensively proofread edition of books of 

Rambam, prototype edition for majority of following 

editions. The Lechem Mishneh books were only added 

to certain copies. 

Opening Price: $500

239240
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242. אוסף ספרים משנות הת“ק, המאה ה-18, עם חתימות

שער  ראשונה.  מהדורה   .[1755 [תקט“ו  קארלסרוא,  נתנאל,  קרבן   ◆
תקכ“ז  פיורדא,  יעקב,  באר   ◆ בכת“י.  עתיקים  בעלות  רישומי  מצויר. 
ליפחוויץ“)  ”אברהם  גרידץ“;  (”פייבל  עתיקות  בעלים  חתימות   .1767
.1745 תק“ה  פיורדא,  חמודות.  ודברי  י“ט  מעדני  עם  אשר,  רבינו   ◆
◆ דברי שמואל, אמשטרדם, [תל“ח 1678]. רישום בעלות נאה וחתום 
בירדוגו  דוד  רפאל  כהה“ר  ורוחי...  מידי“ן  שאול  ”והוא  מזרחי:  בכ“י 
[תקס“ט  ונציה,  פארדו.  יעקב  רבי  אהרן,  מנחת   ◆ נר“ו“.  אד“ם  נר“ו. 
1809]. הקדשה בכ“י מזרחי עם חתימה רבנית נאה. ◆ מחצית השקל, 
הרובשוב, תקע“ח 1818. חותמות רבי ישראל [ב“ר יוסף יוזל] ווישניק. 
◆ ספר העיקרים, עם פירוש ”עץ שתול“. פראנקפורט דאדרה. [תקמ“ח 
1788]. חתימות רבי ”אפרים אשר הלוי רוטנברג“ [מרבני לוס אנג‘לס]. 
◆ צבי קודש, זולצבאך, תק“ח 1748. חתימה עתיקה: ”אברהם בכר כבוד 

אבי חזקיה דוד משה“ [אבואלפיו, מחכמי טריאסטי בשנות הת“ק]. 
8 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

לבעל  התורה  פירוש   / תפ“ד  יעסניץ,   – דורא  שערי   .243

הטורים – פיורדא, תקי“ב
עם  מדורא.  יצחק  רבינו  והיתר,  איסור  הנקרא  דורא,  שערי  ◆ ספר 

נטע  נתן  [מרבי  שערים“  ו“מבוא  איסרלן]  ישראל  [מרבי  הגהות 
הגהות  לראשונה  נדפסו  זו  במהדורה  יעסניץ, [תפ“ד 1724].  שפירא]. 
הש“ס  על  חידושים  הספר  בסוף  ה“לבושים“.  בעל   – יפה  מרדכי  רבי 

מהמו“ל רבי משה אויערבאך. 
[3], סו, ח דף. 31 ס“מ. מצב בינוני, כתמים וקרעים, סימני רטיבות ובלאי. 

◆ פירוש התורה לרבינו יעקב על הטורים, ”טעמי המסורת ופרפראות 

אלקנה  ב“ר  ברוך  רבי  בכורים [מאת  עיטור  הגהות  עם  וגימטריאות“, 
הר‘  בן  הלוי  [יוסף  בעלים  חתימת  [תקי“ב 1752].  פיורדא,  מפיורדא]. 

משה מילדי--]. 
עור  כריכת  עש.  סימני  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.  דף. 20  כח-פז  כח,  ג,   ,[2]

עתיקה. 

פתיחה: $200

241. ספרי שלחן ערוך מדפוסי אמשטרדם 

◆ מגני ארץ, שו“ע אורח חיים. אמשטרדם, תקי“ד 1754. שער מצוייר. 

חתימת בעלים ”הק‘ אריה ליב“. 
◆ אשלי רברבי, שו“ע יורה דעה. אמשטרדם, תק“ג 1743. שער מצוייר. 

רישומים רבים בכת“י וחתימות רבות (”שמואל צוקקערמאן“ ועוד). 
חתימת  מצוייר.  שער   .1756 תקט“ז  אמשטרדם,  רברבי,  ◆ אשלי 

בעלים ”הק‘ שמעון וויטש-- ממיץ“. 

3 ספרים, גודל ומצב משתנים. כריכות בד חדשות. 

פתיחה: $200

242. Collection of Books from the 18th 

Century – With Signatures

For complete list, see Hebrew description. 
Eight books, various sizes and conditions.

Opening Price: $400

243. Sha’arei Dura – Jessnitz, 1724 / Ba’al 

HaTurim Commentary on the Torah – 

Fürth, 1752

◆ Sha’arei Dura, called Issur V’Heter, Rabbeinu 

Yitzchak of Dura. With glosses [by Rabbi Yisrael 

Isserlan] and “Mevo She’arim” [by Rabbi Nathan 

Neta Shapira]. Jessnitz, [1724]. The glosses of Rabbi 

Mordechai Yaffe, author of the “Levushim” were 

printed in this edition for the first time. At the end of 

the book are novellae on the Talmud by the publisher 

Rabbi Moshe Auerbach.
[3], 66, 8 leaves. 31cm. Fair condition, stains and tears, 

moisture marks and wear.

◆ Rabbeinu Ya’akov Ba’al HaTurim commentary on 

the Torah, foundations for tradition, parperaot and 

gematriot, with glosses Ittur Bikurim [by Rabbi Baruch 

ben Elkana of Fürth]. Fürth, [1752]. Owner’s signature 

[Yosef HaLevi ben R’ Moshe a child of---].
[2], 3, 28, 28-87 leaves. 20cm. Good condition, stains, moth 

marks. Antique leather binding. 

Opening Price: $200

241. Volumes of the Shulchan Aruch 

Printed in Amsterdam

◆ Maginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim. 

Amsterdam, 1754. Illustrated title page. Owner’s 

signature “Aryeh Leib”.

◆ Eshlei Ravrevei, Shulchan Aruch Yoreh Deah. 

Amsterdam, 1743. Illustrated title page. Many 

handwritten notations and many signatures (“Shmuel 

Zuckerman” etc.).

◆ Eshlei Ravrevei, Amsterdam, 1756. Illustrated title 

page. Owner’s signature “Shimon Witsh--- of Metz”.

Three books, various sizes and conditions. New fabric 

bindings.

Opening Price: $200

242 241243
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244. אשלי רברבי - קניגסברג תרי“ט - שער מצוייר נדיר

קעניגסבערג,  א-קיא).  (סי‘  א‘  חלק  דעה  יורה  שו“ע  רברבי,  אשלי 
בית- בימת  ציור  עם  נדיר  שער  הראשון  שערים,  שני   .[1859] תרי“ט 

מופיעים  הברית“  ”לוחות  כשבתוך  מפוארים,  וארון-קודש  כנסת 
שמות עשרה ”נושאי כלים“ [ְמָפְרִׁשים]. 

[5], רס דף. 38.5 ס“מ. נייר איכותי, מצב טוב, כתמים ומעט בלאי. כריכה 
מקורית בלויה. 

”מפעל  של  הביבליוגרפית  ברשומה  רשום  לא  הנדיר  השער 
הביבליוגרפיה“ מס‘ 0180078. 

פתיחה: $200

244. Eshle Ravreve – Koenigsburg 1859 – 

Rare Illustrated Title Page 

Eshle Ravreve, Shulchan Aruch Yoreh De’ah, section 

one (chapters 1-111). Koenigsburg, [1859]. Two title 

pages; first title page rare with magnificent illustration 

of synagogue Bimah (platform in synagogue for 

Torah reading) and Torah ark. Inside two tablets of 

Ten Commandments names of ten “armour-bearers” 

[commentaries] appear [in acronym]. 
[5], 260 leaves. 38.5cm. Quality paper, good condition, 

stains and slight wear. Original worn binding. 

Rare title page not listed in bibliographic record of 

Bibliography Institute no. 0180078. 

Opening Price: $200

245. Collection of Books of Responsa and 

Novellae – Signatures of Rabbi Gedalia 

Westil Av Beit Din of Moineşti

Large collection of books of responsa and novellae, 

many with signatures and inscriptions, glosses and lists 

by Rabbi Gedalia son of Asher [Westil] Av Beit Din of 

Moineşti (Romania), end of 19th century (c. 1880-1900). 

For complete list, see Hebrew description. 
Eleven books in seven volumes, various sizes, fair condition, 

moth damage. 

Opening Price: $200

גדליה  רבי  חתימות   - וחידושים  שו“ת  ספרי  אוסף   .245

וועסטיל אב“ד מויענשט
חתימות  הגדול  בחלקם  וחידושים,  שו“ת  ספרי  של  גדול  אוסף 
אב“ד  [וועסטיל]  אשר  ב“ר  גדליה  מרבי  ורשימות  הגהות  ורישומים, 

מויענשט (רומניה) בסוף המאה ה-19 (בשנים תר“מ-תר“ס בערך). 
◆ שו“ת מהרי“ט, ב‘ חלקים, פיורדא, [תקכ“ח 1768]. ◆ שו“ת תועפות 
רא“ם, זולקווא, [תרט“ו] 1855. ◆ כרוך עם: ספר בני אהובה על הרמב“ם, 
פראג, תקע“ט 1819. ◆ שו“ת הרא“ש, זולקווא, תקס“ג (1803). ◆ מחנה 
יוזעפאף,  חלקים,  ב‘  חכמים,  עטרת   ◆  .1831 תקצ“ב  זולקווא,  אפרים, 
תרכ“ו 1866. ◆ שו“ת בית יצחק, אורח חיים, פרעמישלא, תרל“ח 1878. 
◆ אורח מישור, נזיר, לעמברג, תרכ“ד 1864. ◆ כרוך עם הספרים: נחלת 
יעקב - אבני שהם, לבוב, [תרכ“ב 1862]. ◆ שלמי נדבה, פרעסבורג, תר“ג 

1842. ◆ טל חיים, [לבוב, תרכ“ו 1866 - חסר דף שער ודף הסכמות]. 
11 ספרים ב-7 כרכים, גודל משתנה, מצב בינוני, פגעי עש. 

פתיחה: $200 244245
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246. הגדה עם ציורים - אמשטרדם, תקכ“ה

ביידיש.  ודינים  ליידיש  תרגום  אש,  צלי  פירוש  עם  פסח,  של  הגדה 
אמשטרדם, [תקכ“ה 1765]. 

חתימת  פגעי-עש.  כתמים,  בלאי,  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   22 דף.  לב   ,[1]
בעלים עתיקה. כריכה קרועה. 
יערי 155; אוצר ההגדות 244. 

פתיחה: $250

Passover Haggadot  
(See Also Chapters: Objects, Yemenite and Maroccan Jewry)

246. Haggadah with Illustrations – 

Amsterdam, 1765

Pesach Haggadah with commentary Tzli Esh, Yiddish 

translation and laws in Yiddish. Amsterdam, [1765]. 
[1], 32 leaves. 22cm. Good-fair condition, wear, stains, moth 

damage. Old ownership signature. Torn binding. 

Ya’ari 155; Otzar HaHaggadot 244. 

Opening Price: $250

הגדות של פסח
(ראה עוד בפרקים: חפצים, יהדות מרוקו ויהדות תימן)

247. ארבע יסודות / הגדה לפסח – שתי הגדות מאמשטרדם 

עם תרגום יידיש
אמשטרדם,  עולם.  עמודי  וארבע  יסודות  ארבע  פסח,  של  ◆ הגדה 

(מהדורה  יידיש-דייטש.  כתובים  והפירושים  הדינים   .[1783 [תקמ“ג 
זו ביידיש נדירה מהמהדורה העברית. ראה אוצר ההגדות, 305-306; 

יערי 204). 
[2], נד דף, 23.5 ס“מ. מצב טוב. כתמים. חתימת בעלים: ”הק‘ הירץ ב“ה 

טעבלי ---“, כריכת חצי-עור עתיקה ומשופשפת. 

247. Arba Yesodot / Pesach Haggadah – Two 

Haggadot from Amsterdam with Yiddish 

Translation

◆ Pesach Haggadah, Arba Yesodot V’Arba Amudei 

Olam. Amsterdam, [1783]. Laws and commentaries 

written in Yiddish-Deutsch. (This Yiddish edition is 

rarer than the Hebrew edition. See Otzar HaHaggadot, 

305-306; Ya’ari 204). 
[2], 54 leaves, 23.5cm. Good condition. Stains. Ownership 

signature: “Hertz son of Rabbi Tevli…”, antique worn semi-

leather binding. 

◆ Pesach Haggadah, “Iz varn in teitsch geshtelt… 

un tziyurim”. Amsterdam, 1790. (Ya’ari 225; Otzar 

HaHaggadot 337). Illustrations in frames of first letter 

of several sections. 
Forty leaves. Approx. 18cm. Fair condition, wine and wear 

stains. Worn binding. 

Opening Price: $300

248. שלש הגדות, גרמניה, 1782-1804

◆ הגדה של פסח, ”ארבע יסודות“ ביידיש. אופיבאך, חש“ד [תקמ“ב? 
 303 ההגדות  באוצר  נרשמה  ביותר!  נדירה  הגדה  דף.   46  .[?1782
הביבליוגרפיה  מפעל  תקליטור  (ראה  וינר  שראה  עותק  פי  על  רק 
רשומה 0184850). ◆ סדר הגדה של פסח, עם תרגום אשכנזי ”אדער 
פארטראג, אויף דיא ביידען ערשטען אבענדע פסח. אויפס נייע אינס 
ריינע דייטשע איבערזעצט“, פיורדא, תקס“ד 1804. 32 דף (יערי 326; 
אויף  פארטראג,  פסח, ”אדער  של  הגדה  סדר   ◆ ההגדות 475).  אוצר 
דיא ביידען ערזטען אבענדע פסח“. פיורדא, תקס“ד 1804. 24 דף (יערי 

327; אוצר ההגדות 477). 
3 ספרים, גודל ומצב משתנים, בלאי וכתמים. 

פתיחה: $300

ציורים“.  און  גשטעלט...  טייטש  אין  ווארן  ”איז  לפסח,  ◆ הגדה 

ציורים   .(337 ההגדות  אוצר   ;225 (יערי   .1790 תק“ן  אמשטרדם, 
במסגרת האות ראשונה של קטעים אחדים. 

מ דף. כ-18 ס“מ. מצב בינוני, כתמי יין ובלאי. כריכה בלויה. 

פתיחה: $300

247

246
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248. Three Haggadot, Germany, 1782-1804

◆ Pesach Haggadah, “Arba Yesodot” in Yiddish. 

Offenbach, [1782?]. 46 leaves. Exceptionally rare 

Haggadah! Listed in Otzar HaHaggadot 303 only 

according to copy seen by Weiner (see Bibliography 

Institute CD record 0184850). ◆ Seder Haggadah Shel 

Pesach, with German translation, Fürth, 1804. 32 leaves 

(Ya’ari 326; Otzar HaHaggadot 475). ◆ Seder Haggadah 

Shel Pesach, Fürth, 1804. 24 leaves (Ya’ari 327; Otzar 

HaHaggadot 477). 
Three books, various sizes and conditions. Wear and stains. 

Opening Price: $300

249. שלש הגדות עם תרגום אשכנזי (יידיש-דייטש)

[תקס“ד  פיורדא,  אשכנזי.  ותרגום  אש“  ”צלי  פירוש  עם  ◆ הגדה 

 ;325 (יערי  סג“ל“.  ליב  ”אברהם  תקס“ו  משנת  בעלים  חתימת   .[1804
אוצר ההגדות 474). 

 .[1783 [תקמ“ג  אמשטרדם,  יסודות“.  ”ארבע  פסח,  של  ◆ הגדה 

ההגדות  (אוצר  בעברית.  למהדורה  במקביל  שיצאה  ביידיש,  מהדורה 
 .(306

וואריאנט.  שער   .[1790 בערך  [תק“ן  קארלסרוא,  פסח,  של  ◆ הגדה 

(יערי 239; אוצר ההגדות 346). 

3 ספרים, גודל ומצב משתנים, כללית במצב טוב. 

פתיחה: $300

249. Three Haggadot with German 

Translation (Yiddish-Deutsch)

◆ Haggadah with commentary “Tzli Eish” including 

German translation. Fürth [1804]. Ownership 

signatures from 1806 “Avraham Leib Segal”. (Ya’ari 

325; Otzar HaHaggadot 474). 

◆ Pesach Haggadah, “Arba Yesodot”. Amsterdam, 

[1783]. Yiddish edition which was published concurrent 

to Hebrew edition. (Otzar HaHaggadot 306). 

◆ Pesach Haggadah, Karlsruhe, [c. 1790]. Variant title 

page. (Ya’ari 239; Otzar HaHaggadot 346). 

Three books, various sizes and conditions, generally in good 

condition. 

Opening Price: $300

250. הגדה של פסח – בית חורין – מיץ, תקכ“ז

בית חורין, והוא סדר הגדה של פסח, עם פירושי מהר“מ אלשיך, גור 
אריה [המהר“ל מפראג] ועוללות אפרים [לרבי אפרים איש לונטשיץ]. 
מיץ, תקכ“ז [1767]. עם הסכמת רבי אריה ליב ממיץ [השאגת אריה]. 

איורים  עם  פיתוחי-נחושת  מצויר.  הראשון  השער  שערים,  שני 
מרשימים. הוראות בעברית, יידיש ולאדינו. 

רבים.  ויין  אוכל  כתמי  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.  המפה. 22  ללא  דף.  סד   ,[2]
קרע בדף השער (ללא חסרון). כריכת עור, בלויה. 

פתיחה: $400

250. Pesach Haggadah – Beit Chorin – Metz, 

1767 

Beit Chorin, Haggadah for Pesach, with commentaries 

of Rabbi Moshe Alshich, Gur Aryeh [Maharal of Prague] 

and Olelot Ephraim [by Rabbi Ephraim Ish Luntchitz]. 

Metz, [1767]. Includes approbation by Rabbi Aryeh Leib 

of Metz [the Sha’agat Aryeh]. 

Two title pages, first title page illustrated. Copper 

etchings with impressive illustrations. Instructions in 

Hebrew, Yiddish and Ladino. 
[2], 64 leaves. Missing map. 22cm. Good-fair condition. 

Many food and wine stains. Tear on title page (without 

omission). Worn leather binding. 

Opening Price: $400
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251. אוסף הגדות של פסח עם תרגום אנגלי – דפוסי ניו יורק

אוו  באנק  ”די  בהוצאת  הגדה   ◆ יורק:  בניו  שנדפסו  הגדות  אוסף 
אוצר   ;2615 (יערי  בערך].   1920 [תר“פ  יורק,  ניו  סטייטס“.  יונייטעד 
הנשר  ואיור  הבנק  שם  הטבעת  עם  מיוחדת  כריכה   .(2745 ההגדות 
וההמנון  ’התקוה‘  האחרון:  בעמוד  מפתח.  בפיו  אוחז  האמריקאי 
של  גדולות [ד“ס  באותיות  פסח  של  הגדה   ◆ זה.  לצד  זה  האמריקאי, 
בהוצאת  ה-20].  המאה  של  ה-20/30  יורק, [שנות  ניו  תרפ“ו]  יורק  ניו 
”ביאליסטאקער בקור חולים“, עם מעטפת מודפסת בנייר מוזהב, עם 
לאנגלית,  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה   ◆ ואנגלית.  ביידיש  פרסומות 
תרגום  עם  הגדה,   ◆ בערך].   1950 [תש“י  יורק,  ניו  נגינה.  ותוי  איורים 
לאנגלית ואיורים. ניו יורק, [תרצ“ה 1935 בערך]. (אוצר ההגדות 3524). 
מוזהבת  הטבעה  עם  [כריכה   .“Made in Austria” השער  בשולי 
 The Haggadah for  ◆ בירושלים“].  החדשה  הכנסת  ”בית  של 
יורק,  ניו  נגינה.  ותווי  איורים  לוחות  עם  לילדים],  [הגדה   Children

עם  פסח,  של  וסדר  הגדה   ◆  .(3881 ההגדות  (אוצר   .1942 [תש“ב] 
איורים. ניו יורק, [ת“ש 1940 בערך]. ◆ מצורפת: ”הגדה לליל שמורים... 

מתורגם ענגליש“. ברלין, 1865. 
7 הגדות, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

252. אוסף הגדות של פסח

ותרגומים  ציורים  פירושים,  פסח.  של  הגדות   63 של  מגוון  אוסף 
ה-19  המאות  ישראל,  וארץ  המזרח  ארצות  שונות. [אירופה,  בשפות 

וה-20]. 
63 הגדות, גודל ומצב משתנים. חתימות ורישומי בעלות. 

פתיחה: $1000

251. Collection of Passover Haggadot 

with English Translation – New York 

Printings

Collection of haggadot printed in NY: ◆ Haggadah 

published by The Bank of United States. New York, [c. 

1920]. (Ya’ari 2615; Otzar HaHaggadot 2745). Special 

cover with impression of the bank’s name and an 

illustration of the American eagle holding a key in its 

mouth. On the last page: HaTikva and the American 

national anthem, side by side. ◆ Passover Haggadah 

in large letters [printed in New York 1926] New York, 

[20s/30s of the 20th century]. Published by “Bialistaker 

Bikur Cholim”, with cover printed on gilted paper, 

with advertisements in Yiddish and English. ◆ Passover 

Haggadah, with English translation, illustrations 

and musical notes. New York, [c. 1950]. ◆ Haggadah, 

with English translation and illustrations. New York, 

[c. 1935]. (Otzar HaHaggadot 3524). Written on title 

page margins: Made in Austria. [Cover with gilted 

impression of the New Beit HaKnesset in Jerusalem]. 

◆ The Haggadah for Children, with illustration 

plates and musical notes. New York, 1942. (Otzar 

HaHaggadot 3881). ◆ Haggadah V’Seder Shel Pesach, 

with illustrations. New York, [c. 1940]. ◆ Attached: 

“Haggadah L’Leil Shimurim… Translated into English”. 

Berlin, 1865.
Seven Haggadot, various sizes and conditions.

Opening Price: $300

252. Collection of Passover Haggadot

Varied collection of 63 Passover Haggadot. 

Commentaries, illustrations and translations in various 

languages. [Europe, Oriental countries and Eretz 

Yisrael, 19th and 20th centuries].
Varied size and condition. Signature and ownership 

notations. 

Opening Price: $1000
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תמונות
Pictures

254. גדולי ישראל ורבניו

”גדולי ישראל ורבניו - העומדים על העבודה“, צילום עתיק של תמונה 
ואישי  המשכילים  הרבנים,  מגדולי  דמויות   76 של  תמונותיהם  ובו 

הציבור הנודעים באותה תקופה, [תר“ל 1870 בערך]. 
רבים  ועוד  גוטמכר,  אליהו  רבי  לנר“,  ה“ערוך  סופר“,  ה“כתב  תמונות 

מרבני הונגריה וגרמניה, סיר משה מונטיפיורי, ועוד. 
כ-20X24 ס“מ. מצב טוב, הדפסה מעט דהויה, פינות מעוגלות, מודבק על 

גבי בריסטול ישן. 

פתיחה: $200
253. תמונת הרב דסלר – עם הקדשה בכתב ידו

ידו:  בכתב  הקדשה  בשוליו  דסלר.  אליעזר  אליהו  רבי  הגאון  תצלום 
”כ“ה כ“ח תמוז תרצ“ה לונדון, לזכרון ידידות מאת רבכם“. 

חניך ישיבת  אליעזר דסלר (תרנ“ב-תשי“ד),  אליהו  הגאון הצדיק רבי 
קלם, חתן רבי נחום זאב זיו מקלם. הגיע לאנגליה בשנת תרפ“ז וכיהן 
גייטסהד,  בעיר  הרבנים  כולל  ממייסדי  בלונדון.  דלסטון  ברבנות 
רוחני  כמנהל  כיהן  ימיו  באחרית  באנגליה.  תורה  של  עולה  וממקימי 
יסודות  על  הבנויות  העמוקות  שיחותיו  בבני-ברק.  פוניבז‘  בישיבת 
נוספים.  ובספרים  מאליהו“  ”מכתב  כרכי  בחמשת  רוכזו  המוסר, 
בתקופת שהותו בלונדון החל הרב דסלר לעסוק באמנות חייו – חינוך 
האהבה  לא-מעט  תרמו  תלמידיו  על  הגדולה  להשפעתו  תלמידים. 
שלפנינו  ההקדשה  עם  התצלום  עליהם.  שהרעיף  המרובים  והחום 

ממחיש מעט את הקשר המיוחד של הרב דסלר עם תלמידיו. 
9X14 ס“מ. מצב טוב, כתמים. מצורף ”מעמד“ מקורי. 

פתיחה: $600

253. Photograph of Rabbi Dessler – 

Including his Handwritten Inscription 

Photograph of the Ga’on Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler. 

On its edge, inscription in his handwriting: “28 Tamuz 

1935 London, friendship memento from your rabbi”. 

The righteous Ga’on Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler 

(1892-1954), disciple of the Kelm Yeshiva, son-in-law 

of Rabbi Nachum Zev Ziv of Kelm. Arrived in England 

in 1927 and served in the rabbinate of Dalston in 

London. Among founders of Kollel HaRabbanim in 

city of Gateshead and Torah life in England. Towards 

the end of his lifetime served as spiritual director of the 

Ponevezh Yeshiva in Bnei Brak. His profound discourses 

based upon ethical principles were condensed in the 

five volumes of “Michtav M’Eliyahu” and in additional 

books. While he was in London, Rabbi Dessler began 

getting involved in his lifelong enterprise – educating 

students. His boundless love and warmth which he 

bestowed upon his students contributed to the immense 

effect which he had on them. This photograph with the 

inscription demonstrates the unique bond which Rabbi 

Dessler shared with his students. 
14x9cm. Good condition, stains. Original “stand” attached. 

Opening Price: $600

254. Torah Giants and Rabbis 

“Torah giants and rabbis”, ancient photocopy of 

photograph depicting images of 76 leading Torah 

rabbis, Maskilim (Enlightened ones) and famous public 

personalities during that period, [c. 1870]. 

Photograph of the “Ktav Sofer”, “Aruch LaNer”, Rabbi 

Eliyahu Gutmacher, and many other rabbis of Hungary 

and Germany including Sir Moshe Montefiore, and others. 
Approx. 20x24cm. Good condition, slightly faded printing, 

rounded corners, glued onto old cardboard. 

Opening Price: $200

253
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255. תמונת מחזור – ישיבת טלז, תרצ“ב

משנת  טלז“  והקדושה  הגדולה  ”הישיבה  של  גדולה  מחזור  תמונת 
תרצ“ב (1932). 

בלוך  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  דאז,  הישיבה  ראש  התמונה  במרכז 
פטירת  לאחר  הישיבה  לראש  נתמנה  בשואה;  נספה  (תר“ן-תש“א, 
אביו מוהרי“ל בלוך בחשון תר“ץ), ואחיו הגאון רבי אליהו מאיר בלוך 
(תרנ“ה-תשט“ו, ראש ישיבת טלז בקליבלנד-אוהיו, ארה“ב). רוב רבני 
ותלמידי הישיבה המצולמים נרצחו באכזריות עם כיבוש ליטא על ידי 

הגרמנים. 
27X37 ס“מ. נתונה במסגרת 42X51 ס“מ. מצב בינוני, כתמים וקרעים. לא 

נבדקה מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $250

255. A Class Photograph – Telz Yeshiva, 

1932

A large class photograph of the “Great and Holy Telz 

Yeshiva” from 1932. 

At center, the Head of the Yeshiva at that time, Rabbi 

Avraham Yitzchak Bloch (1890-1941, perished in the 

Holocaust; appointed Head of Yeshiva after the death 

of his father Rabbi Yosef Leib Bloch in Cheshvan 1930), 

and his brother Rabbi Eliyahu Meir Bloch (1895-1955, 

Head of Telz Yeshiva in Cleveland, Ohio, US). Most 

of the rabbis and students photographed were cruelly 

murdered after the German occupation of Lithuania. 
37x27cm. Placed in frame 51x42cm. Fair condition, stains 

and tears. Not examined out of the frame. 

Opening Price: $250

256. אוסף תצלומים חכמי ירושלים

פראנק,  פסח  צבי  רבי  בבית  פנים  קבלת  ממעמד  תצלומים  שלשה   ◆
ואחי  הישיבות  עולם  [פטרון  משיקאגו  אפשטיין  אפרים  רבי  לכבוד 
הגרמ“מ אפשטיין], בין המשתתפים נראים רבי חיים ליב אויערבך, רבי 
ישעיהו וינוגרד, רבי שמואל גדליה ניימן, רבי דוד פינקל, רבי שמואל 
ועוד. ירושלים, [תש“י 1950 בערך]. חותמות צלם: ק‘ וייס. ורנר  ברוך 

◆ תמונת קבלת פנים לאורחים במכון תורני בירושלים, בין המשתתפים 
נראים רבי מרדכי ליב זקש, הרב זווין, ועוד. [ת“ש 1940 בערך]. חותמת 
צלם: ח‘ ארושקעס. ◆ תמונת מעגל רוקדים, בין המשתתפים נראים, 
חותמת  בערך.   1955 [תשט“ו  ועוד.  קופשיץ  צבי  רבי  לוין,  אריה  רבי 

צלם: פוטו הדר תל אביב]. 
5 תצלומים, גודל משתנה, מצבים טובים. 

פתיחה: $200

256. Collection of Photographs of 

Jerusalem Scholars 

◆ Three photographs from reception in home of Rabbi 

Tzvi Pesach Frank, in honor of Rabbi Ephraim Epstein 

from Chicago [patron of Yeshiva world and brother of 

Rabbi M. M. Epstein], among participants depicted: 

Rabbi Chaim Leib Auerbach, Rabbi Yeshayahu 

Winograd, Rabbi Shmuel Gedalia Neiman, Rabbi 

David Finkel, Rabbi Shmuel Baruch Werner and others. 

Jerusalem, [c. 1950]. Photographer stamps: K. Weiss. ◆ 

Photograph of reception in Torah institute in Jerusalem. 

Among participants depicted: Rabbi Mordechai Leib 

Zaks, Rabbi Zevin, and others. [c. 1940]. Photographer 

stamp: C. Orushkes. ◆ Photograph of dance circle, 

among participants: Rabbi Aryeh Levin, Rabbi Tzvi 

Kopschitz and others. [c. 1955. Photographer stamp: 

Hadar Photo Tel Aviv]. 
5 photographs, various sizes, good condition. 

Opening Price: $200
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257. אוסף תצלומים ענק - ”אגודת ישראל“ ותמונות רבנים 

ואדמורי“ם - מהשנים תשכ“ג-תשכ“ו
אלבום עם אוסף תצלומים גדול ומגוון:

כולל  תשכ“ג-תשכ“ד,  בשנים  ישראל  אגודת  מוועידות  תמונות 
פיינשטיין  משה  ורבי  התורה“  גדולי  ”מועצת  של  רבות  תמונות 
תשכ“ד.  בקיץ  בירושלים  שהתקיימה  החמישית“  הגדולה  ב“כנסיה 
תמונות רבי יעקב קמנצקי והאדמו“ר מאוזרוב בכינוס ”הועד הפועל“ 

של אגודת ישראל בתמוז תשכ“ג. 
מ“מרתף  הראשית;  הרבנות  וכינוסי  הראשיים  הרבנים  תצלומי 
השואה“ בהר ציון; מכינוס ”הועד הפועל של המזרחי“ בשנת תשכ“ו; 
וע“י  יוסף,  עובדיה  הרב  (ע“י  שונים  פרסים  חלוקת  ממעמדי  תמונות 
החרדית“  ”העדה  של  מחאה  מכינוסי  ועוד);  ישראלי  שאול  הרב 
למוסדות  פינה  אבן  מהנחת  ישיבה;  בניני  מחנוכת  קרתא“;  ו“נטורי 
של  משפחתיות  משמחות  תורה;  ספר  מהכנסת  בעלזא;  חסידות 

רבנים ואדמורי“ם, ועוד. 
נתונות  משתנה.  מצב  ס“מ.   2-6 ממוצע:  גודל  תמונות,  מ-280  למעלה 

באלבום בולים. 
חלק מהתמונות ידועות ומפורסמות, אך חלקן אינם ידועות כלל. 

פתיחה: $300

257. Large Collection of Photographs – 

Agudat Yisrael and Photographs of Rabbis 

and Chassidic Rebbes – From 1963-1966

Album with a large varied photograph collection:

Photographs from Agudat Yisrael conventions of 1963-

1964, including many photographs of Mo’etzet Gedolei 

HaTorah and Rabbi Moshe Feinstein during the Fifth 

Great Assembly which took place in Jerusalem during 

the summer of 1964. Photographs of Rabbi Ya’akov 

Kaminetsky and the Rebbe of Ozharov in the convention 

of the Va’ad HaPoel of Agudat Yisrael in Tamuz 1963. 

Photographs of the Chief Rabbis and conventions of the 

Chief Rabbinate; from the Chamber of the Holocaust on 

Mount Zion; of the convention of the Va’ad HaPoel Shel 

HaMizrachi in 1966; photographs of giving out various 

prizes (by Rabbi Ovadia Yosef, and Rabbi Shaul Yisraeli 

etc.); of protest assemblies of the Eda HaCharedit and 

Niturei Karta; of the dedication of yeshiva buildings; of 

laying the cornerstone of the Belz Chassidic institutions; 

of a Hachnasat Sefer Torah; of family occasions of 

Rabbis and Chassidic Rebbes, etc. 
More than 280 photographs, average size: 2-6cm. Varied 

condition. Placed in a stamp album. 

Some pictures are well-known, but some are not known 

at all. 

Opening Price: $300

258. חמשה תצלומים מישיבות ליטא

לפני  הפולנית,  ליטא  ישיבות  של  המדרש  מבתי  תצלומים  אוסף 
השואה. 

תלמידים  קבוצת  ותמונת  קלצק  בישיבת  המדרש  בית  תמונת   ◆
השקועים  לומזה  מישיבת  תלמידים  תמונת   ◆ בה.  שלמדו  חסידיים 
בישיבת  בלימוד  משוחח  נעקריץ  ליב  יהודה  רבי  תמונת   ◆ בלימודם. 
הלומדים  תלמידים  תמונת   ◆ בביאליסטוק.  נובהרדוק“   - יוסף  ”בית 

בספריה של ישיבת קמניץ. 
טוב- מצב  מאחור.  כיתובים  ס“מ,   9X14 מחולקות  גלויות  על  תמונות,   5

מאד עד טוב-בינוני. 

פתיחה: $200

256
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258. Five Photographs from Lithuanian 

Yeshivot

Collection of photographs from study halls of Polish 

Lithuanian yeshivot, before the Holocaust.

◆ Photograph of the study hall of the Kletzk Yeshiva 

and a photograph of a group of Chassidic students who 

studied there. ◆ Photograph of students of the Lomza 

Yeshiva engrossed in their studies. ◆ Photograph of 

Rabbi Yehuda Leib Nekritz discussing Torah topics 

in the Beit Yosef Yeshiva – Navardok in Bialystok. ◆ 

Photograph of students studying in the library of the 

Kamenitz Yeshiva.
Five photographs, on divided postcards 9x14cm, notations 

on back. Very good to good-fair condition.

Opening Price: $200

259. אלבום תצלומים – ”חבר הפעילים“

”הפעילים“.   – התורתי“  הפעילים  ”חבר  מפעילות  תצלומים  אלבום 
ישראל, [שנות החמישים של המאה ה-20]. 

המדינה,  לקום  הראשונות  בשנים  העולים  ילדי  חינוך  על  המאבק 
הביא להקמתו של ”חבר הפעילים התורתי“. חבריו, אשר כונו בקצרה 
”הפעילים“, עסקו בחילוץ ילדי עולים מהחינוך הכללי שנכפה עליהם 
בקיבוצים, במעברות ובמרכזי הקליטה. ”הפעילים“, בדרך כלל בחורי-

ההורים  של  ליבם  על  דיברו  העולים,  בריכוזי  הופיעו  צעירים,  ישיבה 
ברחבי  כך  לשם  במיוחד  שהקימו  חינוך  למוסדות  ילדיהם  ורשמו 
הארץ. פעילותם התקבלה בהתנגדות עזה מטעם הממסד, שהתפתחה 
חשאית  פעילות  היתר  בין  וכללה  אלימים,  לחיכוכים  קרובות  לעתים 

להברחת ילדים ממעברות והפגנות מחאה סוערות. 
מרבני   – פוכטווינגר  אשר  רבי  לכבוד  שהוכן  שלפנינו,  באלבום 
פעילים  של  מעניין  תיעוד  נמצא  ”הפעילים“,  ומתומכי  אנגליה 
שנלכדו  דתיים  ילדים  אחרי  ”לתור  בדרכם  לחילוניים  המחופשים 
הסיור  ”ג‘יפ  אופקים;  במעברת  הפעילים  ביקור  הקיבוצים“;  ברשת 
”עמרם  כדוגמת  כיתובים  עם  ש“נצלו“  נערים  תצלומי  בקיבוצים“; 
טולידאנו – ניצל מקיבוץ רוחמה של השומר הצעיר“. בנוסף, תמונות 
עכו“,  ”ישיבת  באר-שבע“,  ”ישיבת  הפעילים:  של  החינוך  ממוסדות 
העין  ראש  במעברת  ויראה“  תורה  לחיי  מכפירה  ל“ניצולי  ומכינות 

ובשכונת מרכז בעלי מלאכה בתל-אביב. 
”בצלאל“,  בסגנון  עור  דמויית  כריכה  שונים.  בגדלים  תצלומים   35 סה“כ 

בחזיתה לוחית נחושת עם תבליט מגדל דוד. 

פתיחה: $200

259. Photograph Album – “Chever 

HaPe’ilim”

Photograph album depicting activity of “Torah Chever 

HaPe’ilim” – “HaPe’ilim”. Eretz Yisrael, [1950s]. 

The struggle regarding education of immigrant children 

during first years of establishment of the State resulted 

in the foundation of “Torah Chever HaPe’ilim”. Its 

members, named “HaPe’ilim” dealt with the rescuing of 

immigrant children from compulsory secular education 

in the Kibbutzim, transit camps and absorption centers 

for new immigrants. The “Pe’ilim”, usually young 

Yeshiva students, appeared at the immigrant centers, 

persuaded the parents and registered their children at 

educational institutes which they established for this 

purpose throughout the country. Their activity was 

fiercely opposed by the establishment, and their disputes 

frequently erupted into violent arguments, which also 

included secret operations for the smuggling of children 

from transit camps and active protest demonstrations. 

This album, prepared in honor of Rabbi Asher 

Feuchtwanger – among rabbis of England and supporter 

of the “Pe’ilim”, contains an interesting documentation of 

activists disguised as secular men on their way “to fish out 

religious children captured by the net of the Kibbutzim”; 

photographs of youngsters who were “rescued” with 

captions such as “Amram Toledano – rescued from 

Kibbutz Ruchama of HaShomer HaTza’ir”. In addition, 

the album contains photographs of the educational 

institutes of the “Pe’ilim”: “Yeshivat Be’er Sheva”, “Yeshivat 

Acre”, and preparatory programs for “survivors of heresy, 

for a life of Torah and reverence of G-d” in transit camp 

of Rosh Ha’ayin and in a Tel Aviv neighborhood. 
Total of 35 photographs of various sizes. Faux leather 

Bezalel-style binding; copper plate with embossment of 

David’s Citadel on cover. 

Opening Price: $200

260. רבי אריה לוין ומנחם בגין – שלושה תצלומים

◆ תצלום רבי אריה לוין עם מנחם בגין ברחבת הכותל לאחר מלחמת 
לחיילי  הוקרה  מטקס  תצלום   ◆ בערך].  הימים [ירושלים, 1967  ששת 
בצד  נואם,  בגין  מנחם  בירושלים.  המרכזי  הכלא  בית  בחצר  האצ“ל 
מהעליה  תצלום   ◆  .[1964 [ירושלים,  ומאזין.  לוין  אריה  רבי  עומד 
לקברו של רבי אריה לוין ביום השנה לפטירתו. בין המשתתפים נראה 

מנחם בגין. [ירושלים, 1970]. 
מצב  ס“מ.   9X4 בגודל:  ואחד  ס“מ,   11-12X7 בגודל:  שניים  תצלומים.   3

טוב, קפל באחד התצלומים. 

פתיחה: $200

260. Rabbi Aryeh Levine and Menachem 

Begin – Three Photographs

◆ Photograph of Rabbi Aryeh Levine with Menachem 

Begin in the square before the Western Wall after the 

Six Day War [Jerusalem, c. 1967]. 

◆ Photograph of a ceremony in honor of the soldiers 

of the Etzel in the central prison yard in Jerusalem. 

Menachem Begin is speaking, on the side Rabbi Aryeh 

Levine is standing and listening. [Jerusalem, 1964]. 

◆ Photograph from a visit to Rabbi Aryeh Levine’s 

grave on his yartzheit. Menachem Begin is among the 

participants. [Jerusalem, 1970]. 

Three photographs. Size of two: 7x11-12cm,. and size of one: 

4x9cm. Good condition. One photograph has a fold. 

Opening Price: $200

259
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261. תמונת בית הקברות באומן וציון מוהר“ן מברסלב

”התקבצות חסידי ברסלב לעיר אומין על ציון הק‘ מוהר“ן זצ“ל ערב 
הקברות,  בבית  חסידים  תמונת  של  ליטוגרפי  הדפס   - השנה“  ראש 

כשברקע העיר אומן, עם ”בית המדרש של רבינו מוהר“ן“. 
35X40 ס“מ. מצב טוב-בינוני, סימני קיפול. 

פתיחה: $300

261. Photograph of Uman Cemetery and 

Gravesite of Rabbi Nachman of Breslov 

“Gathering of Chassidim of Breslov in city of Uman at 

gravesite of Rabbi Nachman of Breslov on Erev Rosh 

HaShanah” – Lithographic printing of photograph of 

Chassidim in cemetery, with city of Uman and Beit 

Midrash of Rabbi Nachman of Breslov in background. 
35x40cm. Good-fair condition, folding marks. 

Opening Price: $300
262. Torah Scholars Testing Youngster – 

Oil Paint 

Torah scholars testing a youngster. Oil paint. Signed Ed. 

Baum. Not dated [20th century]. Oil on wood. 
31.5x26cm. Good condition. 

Opening Price: $800

262. תלמידי חכמים בוחנים נער – ציור שמן

אינו   .Ed. Baum חתום  שמן.  ציור  נער.  בוחנים  חכמים  תלמידי 
מתוארך [המאה ה-20]. שמן על עץ. 

26X31.5 ס“מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

261262
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263. שיר השירים – ארמית וערבית-יהודית – כלכותה, 1841

ישמעאל“.  בלשון  ו“פירוש  עוזיאל,  בן  יונתן  תרגום  עם  השירים,  שיר 
כלכותה (הודו), [תר“א 1841]. דפוס-אבן ליטוגרפי. 

בערבית-יהודית,  והפירוש  הארמי  התרגום  ואחריו  העברי  המקור 
תרגום לערבית של הפיוט ”מי  האחרונים,  פסוק. בדפים  אחרי  פסוק 
הספר  לפנינו  פורים“.  של  ו“שיר  הלוי,  יהודה  לרבי  כמוך“  ואין  כמוך 
העברי  הדפוס  יערי,  א‘  בכלכותה [ראה  בליטוגרפיה  שנדפס  הראשון 

בארצות המזרח, ירושלים ת“ש, עמ‘ 18-17]. 
חתימות רבי ”מנשה יחזקאל אברהם מצליח“. 

[1], 70, [8] עמ‘. 18 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $250

264. מחזור ליום כיפורים – בומבי, 1892 - שני עותקים

האר“י  מכתבי  תפלות  עם  ספרדים,  ק“ק  כמנהג  כיפור,  ליום  מחזור 
ומספר חמדת ימים, ועוד הוספות, חלקים א-ב. בומבי, תרנ“ב 1892. 

שני סטים, כל אחד בן שני כרכים. 
ארבעה כרכים. חלק א: [1], קס דף. חלק ב: [1], קיח דף. 21 ס“מ. מצב טוב, 
הקדשות  השני  בעותק  מקוריות.  חצי-עור  כריכות  אחד  בעותק  כתמים. 

למרת פרחה ששון. 

פתיחה: $200

Books Printed in the East and Far East  
(See Also Chapters: Chabad, Moroccan Jewry, Aleppian Jewry, Signatures and Glosses)

263. Shir HaShirim – Aramaic and Jewish-

Arabic – Calcutta, 1841

Shir HaShirim with translation of Yonatan Ben Uziel 

and “commentary in language of Yishma’el”. Calcutta 

(India), [1841]. Lithograph. 

Hebrew source followed by Aramaic translation and 

Jewish-Arabic commentary, verse following verse. On 

last leaves, Arabic translation of poem “Mi Kamocha 

Ve’Ein Kamocha” by Rabbi Yehuda HaLevi, and “song 

for Purim”. This is the first book printed in lithograph 

in Calcutta [see A. Ya’ari, Hebrew Press in Oriental 

Countries, Jerusalem 1940, pp. 17-18]. 

Stamps Rabbi “Menashe Yechezkel Avraham 

Matzliach”. 
[1], 70, [8] pages. 18cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $250

דפוסי המזרח ודפוסי המזרח הרחוק
(ראה עוד בפרקים: חסידות חב“ד, יהדות מרוקו, יהדות ארם צובה, חתימות והגהות)

263264



מכירה מס‘ 27 | 141 

264. Yom Kippur Machzor – Mumbai, 1892 – 

Two Copies

Yom Kippur machzor, according to the custom of the 

Sefaradim, with prayers from the Arizal’s writings and 

from Chemdat HaYamim, and additions, Volumes 1-2. 

Mumbai, 1892. 

Two sets, each has two volumes. 
Four volumes. Volume 1: [1], 160 leaves. Volume 2: [1], 118 

leaves. 21cm. Good condition, stains. One copy has original 

semi-leather bindings. The other copy has dedications to 

Mrs. Pircha Sassoon. 

Opening Price: $200

265. סידור בית אל – קובה (יפן)

סידור בית אל, תפלות לכל ימות השנה. הגדה לליל שמורים וכל דיני 
תר“פ  קובה (יפן),   Kobe .שנים לעשר  המועדים  לקביעות  ולוח  פסח 

1920. דפוס ספוטניק. 
עברית עם תרגום לרוסית, עמודה מול עמודה. הביאורים, ההוראות 

וההערות ברוסית בלבד. 
של  סמלי  איור  השער  לדף  מעבר  קיריליות.  באותיות  הנוסף  השער 

”היהודי הנודד“. 
[פגמים  מקורית  כריכה  הקדשה.  טוב.  מצב  ס“מ.   19 עמ‘.   24  ;498  ,       

קלים], הטבעה על הכריכה בעברית וברוסית. 
הספר העברי היחיד שנדפס בקובה-יפן. 

פתיחה: $200

XVI

265. Siddur Beit El – Kobe (Japan)

Siddur Beit El, year-round prayers. Haggadah for Pesach 

night (leil shimurim) and all Pesach laws and calendar 

for determining the festivals for ten years. Kobe (Japan), 

1920. Spotnik printing.

Hebrew with Russian translation, column facing 

column. The explanations, instructions and comments 

are solely in Russian. 

The additional section is in Cyrillic lettering. On the 

reverse side of the title page is a symbolic illustration of 

the “wandering Jew”. 
XVI, 498; 24 pages. 19cm. Good condition. Dedication. 

Original binding [minor damage], impression on cover in 

Hebrew and Russian.

The only Hebrew book printed in Kobe, Japan.

Opening Price: $200

266. Sha’arei Mishpat – Cairo, 1912

Sha’arei Mishpat, الشخصية االحوال  فى  الشرعية  االحكام   كتاب 

شمعون بن  حاى  تاليف   /  Ktav Alachacham] لالسرائيلني 

Alashraya Pi Lachoel Alshachtzaya Lelasra’ilin], 

Volumes 1-2. Hebrew Law, by Rabbi Masud Chai ben 

Shimon. Cairo, [1912].

The entire work is written in Arabic and in Arabic 

letters [except the introduction, approbations, titles 

and quotations from sources]. Includes a folded board 

with a sketched “tree” [in red ink] of “Seder Nachalot”. 

The author, Rabbi Masud ben Shimon (1869-1925), was 

Head of the Beit Din in Egypt. His brother’s son-in-law 

Rabbi Refael Aharon ben Shimon – Rabbi of Egypt was 

his right hand and successor in the rabbinate. The book 

was intentionally written in Arabic to justify the Jewish 

courts and Hebrew law in the eyes of the government 

and the Egyptian courts [see “The author’s apology” 

and the approbations].
[18], [1], 340 pages + a folded board. 23cm. Good condition, 

slight wear. Original binding with imprinted Arabic 

inscription.

Opening Price: $200

266. שערי משפט – קהיר, תרע“ב

الشخصية  االحوال  فى  الشرعية  االحكام  كتاب  משפט,  שערי  ספר 
פי  אלשרעיה  אלאחכאם  [כתאב  شمعون  بن  حاى  تاليف   / لالسرائيلني 
לאחואל אלשח‘ציה ללאסראילין], חלקים א-ב. דיני המשפט העברי, 

מאת רבי מסעוד חי בן שמעון. קהיר, [תרע“ב 1912]. 
ההקדמה,  [למעט  ערביות  ובאותיות  הערבית  בשפה  כולו  החיבור 
עם  מקופל  לוח  כולל  מהמקורות].  ומובאות  כותרות  ההסכמות, 
”אילן“ משורטט [בדיו אדומה] של ”סדר נחלות“. המחבר, רבי מסעוד 
רפאל  רבי  אחיו  חתן  במצרים.  ראב“ד  (תרכ“ט-תרפ“ה),  שמעון  בן 
ברבנות.  מקומו  וממלא  ימינו  יד  מצרים,  של  רבה   – שמעון  בן  אהרן 
הדין  בתי  את  להצדיק  במטרה  הערבית  בשפה  במכוון  נכתב  הספר 
היהודיים והמשפט העברי בעיני הממשלה ובתי הדין המצריים [ראה 

”התנצלות המחבר“ וההסכמות]. 
כריכה  קל.  בלאי  טוב,  מצב  ס“מ.   23 מקופל.  לוח   + עמ‘   340  ,[1]  ,[18]

מקורית עם הטבעה של כיתוב בערבית. 

פתיחה: $200

265

266
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267. ַהָיֵרַח - קובץ תורני, ג‘רבה טוניס

ַהָיֵרַח, קובץ תורני בעריכת הרב רפאל כצ‘יר צבאן. ג‘רבה (טוניס), שנה 
ראשונה חוברות א-יב, תשרי-אלול תש“ט 1948-1949. 

טוב,  מצב  המודפסות.  המעטפות  חסרות  בחלקן  ס“מ.  כ-20  חוברות,   12
כריכות חדשות. 

פתיחה: $200

267. HaYare’ach – Torah Collection, 

Djerba Tunisia

HaYare’ach, Torah collection edited by Rabbi Raphael 

Kadir Tzaban. Djerba (Tunisia), first year booklets 1-12, 

Tishrei-Elul 1948-1949. 
12 booklets, approx. 20cm. Some missing printed covers. 

Good condition, new bindings. 

Opening Price: $200

268. אוסף פריטי דפוס – תפילות ופיוטים - ארצות המזרח 

עלון.  אברהם  מאת  הכהן“,  חנניה  כמוהר“ר  למעלת...  ”פיוט   ◆
אהרן  רפאל  מרבי  ”תוכחה“   ◆  .[c 1930 בערך  תר“ץ  [כזבלנקה, 
מונסונייגו. דף מודפס. [ללא מקום ושנת דפוס]. ◆ ”בכל המקום אשר 
האליאנס.  ארגון  בהוצאת  לתפילה.  הנחיות  דף   – שמי“  את  אזכיר 
שלושה  עם  קונטרס   ◆ עותקים).  (שני  וצרפתית.  עברית  [טאנג‘יר]. 
פיוטים: ”שירת הים - אשירה כשירת משה“, ”פיוט ליום שמישי של 
 Principale  ◆ תשי“ד 1954].  חי“. [טאנג‘יר,  ה‘ אלקים  ו“יגדל  פסח“ 
תשי“ז  [טאנג‘יר,  חוברת.  לפסח.  פיוטים   Piyutim De Pesach

 .[1957
סה“כ 6 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

267
268
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269. אוסף ספרים בלאדינו

אזהרות, מגילת  השבועות [כמנהג תוניס ואלג‘יר.  ◆ בכורים, סדר חג 
פ‘אמיאה  לה   ◆  .[1889] תרמ“ט  וינה,  לאדינו].  תרגום  עם  ועוד,  רות 
ספר  דוד,  מגן   ◆  .[1889] תרמ“ט  טריאסטה,  [מחזה].  מיסטיריוזה, 
ללימוד לשון הקודש. דוד מוסקונה. וינה, [תרנ“א 1891]. ◆ סדר מנחה 
ערב ראש חדש, [הוראות ותרגום בלאדינו]. שאלוניקי, תרפ“ו [1926]. 
משה  בנציון  הקודש.  לשון  די  גראמטיקה  די  ליבריקו  ציון,  שפת   ◆
אלקלעי. וינה, [תרצ“ד] 1934. ◆ מחזור לראש השנה, כמנהג ספרדים. 
תרע“א  [ירושלים],  שאלוניקי  בלאדינו.  וביאורים  הוראות  תפילות, 
יצחק  אברהם  של  הכריכה  על  והטבעה  עצמיות  (הקדשות   .[1911]
ברכה. מצורף דף מיום הכיפורים תש“ח - הספד על קהילת שאלוניקי 
אביב,  תל  לאדינו.  תרגום  עם  אבות,  פרקי  סדר   ◆ השואה).  וקרבנות 

[תשי“ט 1959; דפוס צילום של מהדורת וינה תרמ“ה]. 
7 ספרים, גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $250

269. Collection of Books in Ladino

◆ Bikurim, Seder Chag HaShavuot [according to 

Tunisian and Algerian custom. Azharot, Megillat Ruth 

etc. with Ladino translation]. Vienna, 1889. ◆ La Famiya 

Mysteryosa, [play]. Trieste, 1889. ◆ Magen David, book 

for studying Lashon HaKodesh [lit. the Holy Tongue]. 

David Muskona. Vienna, [1891]. ◆ Seder Mincha 

Erev Rosh Chodesh, [instructions and translation 

in Ladino]. Salonika, 1926. ◆ Sefat Zion, Libriko Di 

Gramatica di Lashon HaKodesh. Benzion Moshe 

Alkalai. Vienna, 1934. ◆ Machzor L’Rosh Hashana, 

according to the Sefardim custom. Prayers, instructions 

and explanations in Ladino. Salonika [Jerusalem], 1911. 

(Self-dedications and impression on cover of Avraham 

Yitzchak Bracha. Attached is a leaf from Yom Kippur 

1948 – a eulogy on the Salonika community and the 

Holocaust victims). ◆ Seder Pirkei Avot, with Ladino 

translation. Tel Aviv, [1959; printed photocopy of the 

Vienna 1885 edition].
Seven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

268. Collection of Printed Items – Prayers 

and Piyutim – Oriental Countries

◆ “Piyut in Praise of… Rabbi Chananya Cohen”, by 

Avraham Alon. [Casablanca, c. 1930]. ◆ “Tochacha” 

by Rabbi Refael Aharon Monsoniego. Printed leaf. 

[Without location and year of printing]. ◆ “B’Chol 

Makom Asher Azkir Et Shmi” – leaf with prayer 

guidelines. Published by the Alliance Organization. 

[Tangier]. Hebrew and French. (Two copies). ◆ Booklet 

with three piyutim: “Shirat HaYam – Ashira K’Shirat 

Moshe”, “Piyut L’Yom Shmini Shel Pesach” and 

“Yigdal Hashem Elokim Chai”. [Tangier, 1954]. ◆ 

Principale Piyutim De Pesach, piyutim for Pesach. 

Booklet. [Tangier, 1957]. 
Total of 6 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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ארם- קהילת   - בכת“י  גדול  דף   – שמיה“  ו“בריך  שויתי   .270

צובא, 1938
גדול לתליה  דף כתב-יד  ה‘ לנגדי תמיד.  פתחו לי שערי צדק – שויתי 

בבית הכנסת. [ירושלים], תרצ“ח [1938]. 
שאול  רבי  נשמת  לעילוי  הקדשה  עם  הסופר,  קולופון  הדף  בשולי 
סיון  כ“ג  היום  בעדי...  יגמור  ”ה‘  וירושלים:  ארם-צובא  מרבני  קצין, 
אר“ץ  לעדת  תורה‘  ’יגדיל  הרבנים  למדרש  לה‘  ק[ודש]  תפריח,  שנת 
[ארם-צובא] לע“ן הרה“ג חק“ל כמה“ר שאול (קצין) בן סבתיה... נ“ע 

כ“ז כסלו תרע“ז“. 
דף, נתון במסגרת 53X38 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים - לא נבדק 

מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $200

Aleppian Jewry (Aram Zova) – Manuscripts and Glosses, Books and Letters
(See Also Chapters: Books Printed in Jerusalem, Glosses)

270. Shiviti and “Brich Shmei” – Large 

Handwritten Leaf – Aleppo Congregation, 

1938

Pitchu Li Sha’arei Tzedek – Shiviti HaShem LeNegdi 

Tamid. Large handwritten leaf to hang in synagogue. 

[Jerusalem], [1938]. 

On margins of leaf colophon by scribe, with inscription 

for elevation of soul of Rabbi Shaul Katzin, among 

rabbis of Aleppo and Jerusalem. 
Leaf inside 53x38cm frame. Good-fair condition, stains and 

tears – not examined outside of frame. 

Opening Price: $200

יהדות ארם-צובה (חאלּב) - כתבי יד והגהות, מכתבים וספרי דפוס
(ראה עוד בפרקים: דפוסי ירושלים, הגהות)

271. שער הגלגולים – ירושלים תרכ“ג – חתימה והגהות רבי 

שאול קצין
שער הגלגולים, השער השמיני מתורת האר“י מפי תלמידו רבי חיים 

ויטאל [מהרח“ו]. ירושלים, [תרכ“ג 1863]. (ש‘ הלוי 89). 
יעלה  וכן  ברצוני  שילמוד  מי  לכל  ספר  ”זה  בשער:  בעלים  חתימת 
לרצון, ממני המשתדל שאול קצין ס“ט...“. – רבי שאול [מעתוק] קצין 
(תרכ“ד-תרע“ז), מחכמי ומקובלי אר“ץ, עלה לירושלים תרנ“א, כיהן 
הנהר“.  ”רחובות  המכוונים  בישיבת  השד“ה  הרב  אצל  ציבור  כשליח 
בגליונות  קסה-קסו].  עמ‘  באר“ץ,  אשר  לקדושים  אודותיו:  [ראה 
ישיבת  חותמות  (בעפרון).  ידו  בכתב  קצרות  הגהות  ארבע  הספר 

המקובלים רחובות הנהר. 
עח דף. 21.5 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכת עור מקורית. 

פתיחה: $250

271. Sha’ar HaGilgulim – Jerusalem 1863 

– Signature and Glosses of Rabbi Shaul 

Katzin

Sha’ar HaGilgulim, the eighth section of Torat HaAri 

from his disciple Rabbi Chaim Vital. Jerusalem, [1863]. 

(S. HaLevi 89). 

Owner’s signature on title page: “This book is for all 

whom I will to study… Shaul Katzin…”. Rabbi Shaul 

[Ma’atuk] Katzin (1864-1917), a Torah scholar and 

mekubal, immigrated to Jerusalem in 1891, served as 

Shliach Tzibbur by Rabbi HaSadeh in the “Rehovot 

HaNahar” Yeshiva. [See: L’Kdoshim Asher BaAretz, pp. 

165-166]. 

The book sheets have four short glosses in his 

handwriting (in pencil). Stamps of the Rehovot 

HaNahar Mekubalim Yeshiva. 
78 Seventy-eight leaves. 21.5cm. Good condition, few stains. 

Original leather binding. 

Opening Price: $250
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272. ספר קהלת משה, ארם-צובה תרל“ג - הקדשה בכתב יד

ספר קהלת משה, ענינים שונים לפי סדר א-ב, רבי משה סתהון. ארם-
צובה, תרל“ג (1873). בשער הקדשה של 3 שורות בכת“י מזרחי ”מנחה 
היא שלוחה... יה“ר שיקראו בו הוא וזרעו וזרע זרעו מעתה ועד עולם“. 
המחבר רבי משה ִסתהֹון (תקנ“ז-תרל“ח), מגדולי חכמי אר“ץ, חתום 
בהסכמה על ספרי חכמי ארם-צובה: ”נכח השלחן“ לרבי חיים מרדכי 
יהודי  הצלת  למען  רבות  פעל  שרים.  יצחק  לרבי  עזר“  ו“הדר  לבטון 
כנסת  ”משיירי  נכתב  מצבתו  על  ת“ר.  בשנת  הדם  מעלילת  דמשק 
”בית  בערך  שלפנינו  בספר  המופלא“.  הרב  בחירו  משה  הגדולה... 
העתיק  הכנסת  בית  על  המחבר  מספר  קנא-קנד)  (דפים  הכנסת“ 
בית-המקדש  מתקופת  והקדשה  זכרון  אבני  נמצאו  בו  בארם-צובה, 

השני, שנת קמ“ה לשטרות. 
כריכה  בלאי.  ומעט  כתמים  טוב.  מצב  ס“מ.   19 דף.  פא-שכב  פה,   ,[2]

מקורית, פגומה. 

פתיחה: $250

272. Sefer Kehillat Moshe, Aleppo 1873 – 

Handwritten Inscription 

Sefer Kehillat Moshe, various matters in alphabetical 

order, Rabbi Moshe Sithon. Aleppo, 1873. Title page 

contains 3-line inscription in Oriental handwriting 

“Gift… may it be read by him and his offspring from 

now on, forever”. 

The author, Rabbi Moshe Sithon (1797-1878), among 

greatest scholars of Aleppo, signed upon approbation 

of books of scholars of Aleppo: “Nochach HaShulchan” 

by Rabbi Chaim Mordechai Leveton and “Hadar Ezer” 

by Rabbi Yitzchak Sherim. Was very active in rescuing 

Jews of Damascus from blood libel which took place in 

1840. His epitaph states “among remaining scholars of 

the Great Assembly… exceptional rabbi”. In this book, 

under the entry “synagogue” (leaves 151-154) the author 

relates details pertaining to the ancient synagogue of 

Aleppo, where memorial stones as well as an inscription 

from period of the SecondTemple were found. 
[2], 85, 81-322 leaves. 19cm. Good condition. Stains and 

slight wear. Original damaged binding. 

Opening Price: $250

273. ספר דרך החיים – פולמוס נגד הנצרות - הקדשת המחבר 

רבי רפאל קצין
ספר דרך החיים, פולמוס נגד הנצרות, מאת רבי רפאל קצין. קושטא, 

[תר“ח 1848]. 
הקדשה בכתב-יד המחבר: ”ממני המחבר... הצעיר רפאל קצין ס“ט“ 
בנימין  חי  משה  ”הצעיר  נוספת  בעלים  חתימת  נמחק].  המקבל  [שם 

אליעזר ח“ר נסים מאליח“. 
’יעקב  דמויות:  מספר  בין  ויכוח  בצורת  כתוב  מעניין,  פולמוסי  ספר 
כתב  רפאל קצין,  המחבר, רבי  ו‘עבד אל נביא‘.  ’ַמתי הנוצרי‘  היהודי‘, 
”נתיבות  לספר  כתגובה  אמת‘  ’דרך  בשם  יותר  ארוך  חיבור  בתחילה 
עולם“ של המסיונר האנגלי-נוצרי אלכסנדר מק-קול, שנדפס בעברית 
מתגובת  חששו  בשל  היתר  בין  נדפס  לא  החיבור  תקצ“ט.  בשנת 
”המלכות“, ולכן הדפיס את הספר הנוכחי המשמש מעין מבוא לספרו 
רשות  לי  לתת  המלכים  בעיני  יוכשר  ”אם  לבדוק  ביקש  ובכך  הגדול 
והורמנא להוציא לאור הדפוס ספר דרך אמת...“. בסופו של דבר, לא 

נדפס ספר ’דרך אמת‘. 

[=ארם-צובה]  אר“ץ  מחכמי  תרל“א),  (נפטר  קצין  רפאל  רבי  הגאון 
כרב- שנים  מספר  שימש  הנודעת.  ה“קצינים“  הרבנים  וממשפחת 

התנגדות  עקב  זו  משרה  עזב  אך  בבל,  ליהודי  באשי“)  (”חכם  ראשי 
’לקוטי  ספר  נדפסו:  מהם  נוספים,  חיבורים  כתב  למינויו.  מקומית 
אמרים‘ – אף הוא ספר פולמוס נגד הנצרות (עברית עם תרגום לאדינו, 
ראה  תשל“ט).  (ירושלים  רפאל‘  של  ’תקפו  וספר  תרט“ו),  אזמיר 

אודותיו: לקדושים אשר באר“ץ, עמ‘ קסה. 
מקורית  כריכה  סימני-עש.  כתמים,  טוב.  מצב  ס“מ.   20 דף.  ב-סא   ,[6]

(בלויה ורופפת). 

פתיחה: $200

272273



146 | נובמבר 2012

273. Sefer Derech HaChaim – Polemic in 

Opposition of Christianity – Inscription 

by Author Rabbi Raphael Kassin

Sefer Derech HaChaim, polemic in opposition of 

Christianity, by Rabbi Raphael Kassin. Constantinople, 

[1848]. 

Inscription in handwriting of author: “From me, the 

author… Raphael Kassin” [name of recipient of book 

erased]. Additional ownership signature “Young Moshe 

Chai Binyamin Eliezer… Nissim Mali’ach”. 

Interesting polemic book, written in form of argument 

between several characters: ‘Ya’akov the Jew’, ‘Matthew the 

Christian’ and ‘Abed al Nabi’. The author, Rabbi Raphael 

Kassin, originally wrote a longer composition named 

‘Derech Emet’ as a response to the book “Netivot Olam” 

by the English-Christian missionary Alexander McCall, 

which was printed in Hebrew in 1839. The composition 

was not printed due to fear of a negative reaction by 

the “monarchy”; therefore he printed this book which 

serves as preface to his main book, thereby attempting 

to ascertain “whether he will be granted permission 

by the monarchy to publish the book Derech Emet…”. 

Eventually, the book ‘Derech Emet’ was not printed. 

The Ga’on Rabbi Raphael Kassin (passed away in 1871), 

among scholars of Aleppo and from well-known 

rabbinical Kassin family. Served as chief rabbi (Chacham 

Bashi) of Jews of Babylon for several years, however, left 

this position due to local opposition to his appointment. 

Authored additional compositions, the following of 

which were printed: Sefer ‘Likutei Amarim’ – also a 

polemic book in opposition of Christianity (Hebrew with 

Ladino translation, Izmir 1855), and Sefer ‘Tokpo Shel 

Raphael’ (Jerusalem 1979). For additional information 

about him see: L’Kdoshim Asher BeAram Zova, p. 165. 
[6], 2- 61 leaves. 20cm. Stains, moth marks. Original (worn 

and loose) binding. 

Opening Price: $200

274. חומשים עם חתימות והגהות מחכמי ארם-צובה

תרגומים  עם  דברים)  במדבר,  שמות,  (בראשית,  חומשים  ארבעה 
ופירושי רש“י, רמב“ן, אבן עזרא ועוד. מהדורת ר‘ שלמה נעטטער. ווין 

(וינה), תרי“ט 1859. שערים מצויירים ובדיו זהובה. 
שאול  חיים  רבי  דִוויּך,  הכהן  אליהו  רבי  ארם-צובה:  מחכמי  חתימות 
הכהן דוויּך (כולל חותמות רבות שלו), רבי חיים נבאסו ורבי יצחק ח“ר 

מנשה סתהון. מספר הגהות בכת“י מזרחי. 
(תרי“ח- דוויך  הכהן  חיים  שאול  רבי  המקובל  הגאון   - השד“ה  הרב 

תרצ“ג) נולד בארם-צובה לאביו רבי אליהו שהיה מחכמי העיר (נפטר 
תרס“ג בירושלים). בגיל צעיר התחיל ללמוד חכמת הקבלה מפי גדולי 
אל“  ”בית  חכמי  עם  בקבלה  מתכתב  והיה  בארם-צובה,  המקובלים 
בירושלים. בשנת תר“ן עלה לירושלים, וקיבל מגדולי המקובלים חכמי 
”בית אל“. בשנת תרנ“ו הקים את ”ישיבת המקובלים ק“ק מכוונים - 

274. Chumashim with Signatures and 

Glosses by Scholars of Aleppo 

Four Chumashim (Bereshit, Shemot, Bamidbar, 

Devarim) with translations and commentaries of Rashi, 

Ramban, Ibn Ezra and more. Edition of Rabbi Shlomo 

Netter. Wien, 1859. Illustrated title pages in gold ink. 

Signatures by scholars of Aleppo: Rabbi Eliyahu 

HaKohen Dweck, Rabbi Chaim Shaul HaKohen Dweck 

(including many of his stamps), Rabbi Chaim Nevaso 

and Rabbi Yitzchak son-in-law of Rabbi Menashe 

Sathon. Several glosses in Oriental handwriting. 

HaRav HaSadeh – The Ga’on Kabbalist Rabbi Shaul 

Chaim HaKohen Dweck (1858-1933) born in Aleppo 

to his father Rabbi Eliyahu, among scholars of city 

(passed away in 1903 in Jerusalem). At a young age 

began studying Kabbalah with greatest Kabbalists of 

Aleppo and corresponded in Kabbalah with scholars of 

“Beit El” in Jerusalem. In 1890 immigrated to Jerusalem 

and studied by leading Kabbalists, scholars of “Beit El”. 

In 1896 established “Yeshiva of Kabbalists – Rechovot 

HaNahar”. Was considered leading Kabbalist of 

Jerusalem; held in great esteem by Ashkenazi Kabbalists 

from Europe and Jerusalem as well. His only son, the 

Ga’on Kabbalist Rabbi Eliyahu HaKohen Dweck (passed 

away in 1949) succeeded his father in the leadership of 

Yeshivat “Rechovot HaNahar” and his epitaph states 

“genius in wisdom of Kabbalah”. 
Four volumes, approx. 26.5cm. Good-fair condition, moth 

damage. Volume of Bereshit missing title page. Slightly worn 

semi-leather bindings. 

Opening Price: $200

בירושלים,  והמכוונים  המקובלים  חכמי  כגדול  נחשב  הנהר“.  רחובות 
גם גדולי המקובלים האשכנזים מאירופה וירושלים העריכוהו ועסקו 
(נפטר  דִוויּך  הכהן  אליהו  רבי  המקובל  הגאון  יחידו  בנו  בקבלה.  עמו 
ועל  הנהר“  ”רחובות  ישיבת  בראשות  אביו  מקום  את  מילא  תש“ט), 

מצבתו נכתב ”גאון חכמת הקבלה“. 
חסר  בראשית  בכרך  עש.  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-26.5  כרכים,   4

שער. כריכות חצי-עור, מעט בלויות. 

פתיחה: $200
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275. אוסף ספרים עם חתימות והקדשות – ארם צובא ובירות

[תקס“ה  לאדי,  מקורביל.  יצחק  רבנו  סמ“ק.   – גולה  עמודי  ◆ ספר 

כחלחל).  נייר  על  (בחלקו  מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  הסכמת   .[1805
רבי  חותמות  ס“ט“.  הכהן  דוויך  דוד  יוסף  סי‘  הג‘  ”למדרש  הקדשה 

שבתי בוחבוט אב“ד בירות. 
◆ חק לישראל, דברים. ליוורנו, [תר“ך 1860]. חותמות רבי רפאל דוד 

כאסבי שו“ב בירות. 
”אברהם  רבי  חתימת   .[1860 [תר“כ  לבוב,  ראשון.  חלק  יעקב,  ◆ עין 

רפאל עבאדי“. 
לבוב,  פיגו.  עזריה  רבי  שני.  וחלק  ראשון  חלק  לעתים,  בינה  ◆ ספר 

תורה  יגדיל  הנק‘  הדמשקאים  ”לישיבת  הקדשה   .1867 [תרכ“ז] 
יחזקאל  והאדון  חסון  אהרן  הא‘  האחים  אותו  הקדישו  בירושלים 

חסון....“. 
◆ שלחן ערוך יורה דעה, עם באר היטב ופתחי תשובה. ווילנא, תרל“ו 

1875. חתימות: ”הצעיר אברהם עבד אל וואחיד חכים ס“ט“, ”אברהם 
חכים“, ”הצעיר יצחק עבד אל וואחיד“. ”ולקחתיו מן היורשים יצחק 

דיין“. 
◆ מצחף שמירת שבת, חפט‘ אל סבת. רבי דוד משה סתהון. ירושלים, 

תרפ“ט [1929]. הקדשה בכת“י המחבר. 
הקדשה  [תרצ“ח 1938].  ירושלים,  קצין.  שאול  רבי  צדיק.  פרי  ◆ ספר 

בכת“י המו“ל רבי שלמה קצין. חותמות בד“ץ העדה החלבית בירושלים. 
 .[1933] תרצ“ג  ירושלים,  עזראן.  מרדכי  רבי  דרושים.  מרדכי,  ◆ ע“ם 

דמשק  לבני  תורה  יגדיל  ”ישיבת  חותמות  המחבר.  בכת“י  הקדשה 
ירושלם“. 

8 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

275. Collection of Books with Signatures 

and Dedications – Aleppo and Beirut

◆ Amudei Golah – Smak. Rabbeinu Yitzchak of Corbeil. 

Liadi, [1805]. Approbation of Rabbi Schneur Zalman of 

Liadi. (Partially on bluish paper). Dedication to “To 

the great… Yosef David Dovich HaCohen”. Stamps of 

Rabbi Shabtai Buchbut Rabbi of Beirut. 

◆ Chok L’Yisrael, Devarim. Livorno. [C. 1860]. Stamps 

of Rabbi Refael Kasabi Rabbi in Beirut.

◆ Ein Ya’akov, Part 1. Lvov. [1860]. Signature of Rabbi 

Avraham Refael Abadi.

◆ Bina L’Itim. Parts 1-2. Rabbi Azarya Figo. Lvov, 1867. 

Dedication “To the Yagdil Torah Yeshiva of Damascus 

Jews in Jerusalem, dedicated by the brothers Aharon 

Hasson and Yechezkel Hasson…”.

◆ Shulchan Aruch Yoreh De’ah, with Ba’er Heitev and 

Pitchei Teshuva. Vilna, 1875. Signatures: “Avraham 

Abed El Wachid Chakim”, “Avraham Chakim”, 

“Yitzchak Abed El Wachid”. “And I have taken it from 

the heirs Yitzchak Dayan”.

◆ Mitzchaf Shemirat Shabbat, Chafat El Sabat. Rabbi 

David Moshe Sithon. Jerusalem, 19219. Author’s 

handwritten dedication.

◆ Pri LaTzaddik. Rabbi Shaul Katzin. Jerusalem, [1938]. 

Handwritten dedication by publisher Rabbi Shlomo 

Katzin. Stamps of the Badatz HaEda HaChalabit in 

Jerusalem.

◆ Am Mordechai, homiletics. Rabbi Mordechai Azran. 

Jerusalem, 1933. Author’s handwritten dedication. 

Stamps of “Yagdil Torah Yeshiva of Damascus Jews in 

Jerusalem”.

8 books, varied size and condition.

Opening Price: $350

276. Book Collection – Glosses and 

Signatures of Tiberias and Aleppo Scholars  

For complete list, see Hebrew description.  
Eight books, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

טבריה  מחכמי  וחתימות  הגהות   - ספרים  אוסף   .276

וארם-צובא
מילוי  תרצ“ו.  טבריה,  סתהון.  מנצור  אליעזר  רבי  אליצור,  קרבן   ◆
הקדשה בכתב-יד. ◆ ברכת יוסף, חלק ראשון ושני, רבי יוסף ידיד הלוי. 
מדמשק  ענתיבי  יוסף  רבי  יוסף.  ויצבור   ◆ תרפ“ה-תרפ“ז.  ירושלים, 
 ◆ מזרחי.  בכ“י  רבים  רישומים   .[1919 [תרע“ט  ירושלים,  ומצרים. 
”ישעיה  רבי  של  שם  הטבעת   .1904 תרס“ד  ווילנא,  דרכים,  פרשת 
של  חולין  שיחת  מאמר   ◆ קצרה.  וחתימה  ס“ט“  אלפיה  בכמהרי“ח 
יחזקאל  רבי  וחותמת  חתימת   .1880 תר“ם  וורשא,  חכמים,  תלמידי 
שאול רופא שד“ר טבריה. ורבי יעקב וועקנין שד“ר בית-אל. חידושי 
תורה בכת“י מזרחי. ◆ שארית יעקב, רבי יעקב הכהן טראב. ירושלים, 
[תרע“ד?  ירושלים,  טראב.  הכהן  יוסף  יעקב  רבי  טוב,  דבר   ◆ תר“ץ. 

1914]. רישומים בכת“י מזרחי. 

8 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

276
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Moroccan Jewry – Manuscripts, Books and Letters 
(See Also Chapters: Objects, Ketubot and Marriage Documents, Signatures and Glosses)

יהדות מרוקו - כתבי יד, דברי דפוס ומכתבים
(ראה עוד בפרקים: חפצים, כתובות ונישואין, דפוסי המזרח, הגהות, חתימות והקדשות)

רבי  להמקובל  האור“  ו“ספר  החיים“  ”עץ  ספר  כת“י   .277

יהודה ן‘ חנין 
המצוות  ספר  סדר  על  קבלי  פירוש  החיים“,  ”עץ  ספר  יד,  כתב 
מתוך  קטעים  הכרך  בסוף  חנין.  ן‘  יהודה  רבי  להמקובל  להרמב“ם. 
הקדמת רבי יהודה ן‘ חנין לספרו ”ספר האור“. [מרוקו, המאה ה--17

18 בערך]. 
בערך),  (ש‘-שע“ה  חנין  ן‘  יעקב  ב“ר  יהודה  רבי  האלוקי“  ”המקובל 
מגדולי חכמי המקובלים במרוקו ואלג‘יר, התגורר בכפר אקא [דרום-
מערב מרוקו] בו ישבו חבורת מקובלים ועסקו בחכמת הסוד. בראש 
אלבאז  [הרמב“ם]  מימון  בן  משה  רבי  המקובל  הגאון  עמד  החבורה 
בן- היה  מתלמידיו  התפילה.  סידור  על  הקודש“  ”היכל  ספר  מחבר 

אחותו של רבי יהודה, המקובל רבי יעקב איפרגאן בעל ”פרח שושן“, 
המביאו רבות בספרו ”מנחה חדשה“. 

ושבעים  כמאה  נדפס  עשה“,  מצוות  ”רמ“ח  על  החיים“  ”עץ  חיבורו 
אברהם“  ”אשל  ספר  עם  יחד  תקמ“ג),  (ליוורנו,  פטירתו  לאחר  שנה 
לרבי אברהם טובייאנא. אך שאר חיבוריו: ”ספר האור“ על סוד טעמי 
עדיין  נדפסו  לא   - ועוד  התורה,  על  יהודה“  והניקוד, ”מנחת  המקרא 
ונמצאים בכתבי-יד. [בספר ”לשם שבו ואחלמה“, דרושי עולם התהו, 
עמ‘ 176, מביא דברים בשמו ומכנהו ”הרב הקדוש רבי יהודה בן חנין“]. 
כתיבה מזרחית נאה ומעוטרת. כתה“י חסר בתחילתו. 152 דף. כ-19 ס“מ. 

מצב בינוני, כתמים, בלאי וקרעים. לא כרוך. 

פתיחה: $300

277. Manuscript Sefer “Etz HaChaim” and 

“Sefer HaOhr” by Kabbalist Rabbi Yehuda 

Ibn Chanin

Manuscript, Sefer “Etz Chaim”, Kabbalistic commentary 

on the Rambam’s Sefer HaMitzvot, by Kabbalist Rabbi 

Yehuda Ibn Chanin. End of volume contains passages 

from preface of Rabbi Yehuda Ibn Chanin to his book 

“Sefer HaOhr”. [Morocco, c. 17th-18th century]. 

The divine Kabbalist Rabbi Yehuda son of Rabbi 

Ya’akov ben Chanin (c. 1540-1615), among greatest 

Kabbalists of Morocco and Algeria, resided in village 

of Akka [southwestern Morocco] where a group of 

Kabbalists, headed by the Ga’on Kabbalist Rabbi Moshe 

Ben Maimon [the Rambam] Elbaz author of Sefer 

“Heichal HaKodesh” on the prayer book, studied the 

secret wisdom. One of his disciples was son of sister 

of Rabbi Yehuda, Kabbalist Rabbi Ya’akov Ifergan 

author of “Perach Shushan”, who cites him many times 

throughout his book “Mincha Chadasha”. 

His composition, “Etz Chaim”, on the 248 positive 

commandments was printed approximately a hundred 

and seventy years after his death (Livorno, 1783), 

together with Sefer “Eshel Avraham” by Rabbi Avraham 

Tuviana. The remainder of his compositions: “Sefer 

HaOhr” on secret of cantillation notes and vowelization, 

“Minchat Yehuda” on the Torah, and others – were 

still not printed and appear only in manuscript form. 

[In book “Leshem Shevo V’Achlama” which contains 

homiletic literature on the world of emptiness, page 176, 

he cites sayings in his name and refers to him as “holy 

Rabbi Yehuda ben Chanin”]. 
Fine decorated Oriental writing. Beginning of manuscript 

incomplete. 152 leaves. Approx. 19cm. Fair condition, 

stains, wear and tear. Unbound. 

Opening Price: $300
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עותק   - תרל“ו  מרוקו,   - חותם“  ”פתוחי  ספר  יד  כתב   .278

מיוחס מבית המחבר, רבי יעקב אבוחצירא
כתב יד, ספר פתוחי חותם, על התורה, לרבי יעקב אבוחצירא, [מרוקו], 

תרל“ו (1876). 
ספר פתוחי חותם נדפס לראשונה בשנת תרמ“ה 1885, לפנינו העתקה 
מוקדמת שנעשתה בחיי המחבר בשנת תרל“ו 1876, שנעתקה מעצם 
כת“י המחבר, עבור בני משפחתו. בדף רכח קולופון מתאריך ח‘ אלול 
כי  הכותב  סי“ט“,  עטייא  יחיא  ”ע“ה  רבי  הסופר  ע“י  חתום  תרל“ו, 
הקדוש  ”הרב  המחבר  של  ממש“  ידו  ”מכתיבת  הספר  את  העתיק 
האחורי  בעמוד  נר“ו“.  אביחצירא  יעקב  כמוהר“ר  אדומ“ו  הכולל... 
רבי  המחבר  [תלמיד  לוי  יעקב  רבי  של  חתומה  עצמית  הקדשה 
המחבר  בן  מאת  אליו  נשלח  זה  כת“י  כי  נאמר  בה  אבוחצירא]  יעקב 
אחר,  לכתב  הכתב  משתנה  מקומות  במספר  אביחצירא.  מסעוד  רבי 
שאיננו מכתיבת הסופר, והוא דומה לכתבי יד ידועים של בני משפחת 

אבוחצירא [רבי מסעוד ואחרים מבני משפחתו]. 
וקדוש,  גאון  (תקס“ו-תר“מ),  אבוחצירא  יעקב  רבי   - יעקב“  ”אביר 
האמת.  בחכמת  אלוקי  ומקובל  וההלכה,  הנגלה  בתורת  מופלג  גאון 
הזיז  עמק  באזור  המרכזית  [הקהילה  תאפיללאת  בקהילת  ואב“ד  רב 
בדרום-מרוקו]. מגדולי הפוסקים במרוקו. איש אלוקים קדוש המלומד 
בניסים, סיפורי מופת רבים נודעו עליו וזכה לגלוי אליהו הנביא זכור 
בעיר  ונקבר  ישראל  לארץ  לעלות  בדרכו  תר“מ,  בשנת  נפטר  לטוב. 
גברא  קבורת...  ”מצבת  נכתב:  שם  מצבתו  על  שבמצרים.  דמנהור 
אלוקי,  מקובל  דמשפטים,  סבא  המופלא  הרב  ממערבא,  דאתי  רבא 
[מורנו  כמוהר“ר  וצ“ת  עט“ר  מו“ר  ובנסתר  בנגלה  קדישא  חסידא 
ורבינו עטרת ראשנו וצניף תפארתנו כבוד מורנו ורבינו הרב רבי] יעקב 
שו“ת  יעקב;  יגל  המלך;  גנזי  מחיבוריו:  זיע“א...“.  זצוק“ל  אביחצירה 
מחשוף  השרד;  בגדי  טוב;  דורש  חותם;  פתוחי  ליעקב;  משפטיך  יורו 
פיוטים,  עשרות  נתחברו  ולזכרו  לכבודו  רבים.  חיבורים  ועוד  הלבן; 
יושב  הידועה,  תמונתו  מרוקו.  יוצאי  בין  היום  עד  נפוצים  שחלקם 
בשיכול רגלים עם ספר קודש בידיו, היתה תלויה בבתים רבים במרוקו 
ובתורתם.  בקדושתם  נודעו  ונכדיו  בניו  הזה.  היום  עד  ישראל  ובארץ 
רבי  הי“ד,  דוד  רבי  ובניו,  מסעוד,  רבי  בנו  הנם:  שבהם  המפורסמים 
ישראל אבוחצירא ה“בבא סאלי“ ואחיו רבי יצחק ה“בבא חאקי“, ועוד 

עשרות רבנים מובהקים ואנשי סגולה ומופת. 
רב.  שימוש  ובלאי  כתמים  בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס“מ.   19.5 דף.  רמב 

דפים מנותקים. כריכת עור עתיקה ובלויה. 

פתיחה: $6500

278. Manuscript of Pituchei Chotam – 

Morocco, 1876 – Distinguished Copy from the 

Author’s Home, Rabbi Ya’akov Abuchatzira

Manuscript, Pituchei Chotam, on the Torah, by Rabbi 

Ya’akov Avuchatzira, [Morocco], 1876.

Pituchei Chotam was first printed in 1885. This is an 

early copy printed during the author’s life in 1876, 

copied from the author’s own handwriting for his 

family members. On Leaf 228, is a colophon from the 

8th of Elul 1876, signed by the scribe Rabbi Yichye Atiye, 

who writes that he copied the book from “the own actual 

handwriting” of the author, “the Holy Rabbi…Ya’akov 

Abuchatzira’. On the last page is a self-dedication signed 

by Rabbi Ya’akov Levi [disciple of the author, Rabbi Ya’akov 

Abuchatzira] where it says that this manuscript was sent 

to him by the author’s son Rabbi Masud Abuchatzira. In 

several places, the handwriting changes to a handwriting 

not written by the scribe which is similar to handwriting 

known to belong to members of the Abuchatzira family 

[Rabbi Masud and other family members]. 

Abir Ya’akov, Rabbi Ya’akov Abuchatzira (1806-1880) 

exalted genius in the revealed Torah and Halacha, and 

divine Kabbalist. Rabbi and Av Beit Din in Tafilalet 

[the central community in the region of Emek Haziz in 

Southern-Morocco]. Holy divine miracle worker; many 

miraculous stories are attributed to him and he merited 

revelation of Elijah the Prophet. Died in 1880 on his way 

to immigrating to Eretz Israel and was buried in Damanhur, 

Egypt. Epitaph on his tombstone: “Tombstone of… the 

great miraculous divine Kabbalist, the holy scholar of 

the revealed and hidden parts of Torah…our honored 

Teacher and Rabbi…Rabbi Ya’akov Abuchatzira…”. His 

compositions include: Ginzei HaMelech; Yagel Ya’akov, 

Yoru Mishpatecha LeYa’akov Responsa; Pituchei Chotam; 

Doresh Tov; Bigdei HaSrad; Machsof HaLavan; and many 

others. 

Dozens of piyutim were composed in his honor and 

memory, some of which are still widespread among 

Moroccan descendants. The famous picture of him 

seated with his legs crossed holding a holy book hang 

in many homes in Morocco and Eretz Israel until today. 

His sons and grandsons were known for their holiness 

and vast Torah knowledge. Most famous are: his 

son Rabbi Masud, and his sons, Rabbi David, Rabbi 

Yisrael Abuchatzira the “Baba Sali” and his brother 

Rabbi Yitzchak the “Baba Haki”, and dozens of other 

illustrious rabbis. 
242 leaves. 19.5cm. High-quality paper, fair condition, stains 

and heavy use wear. Detached leaves. Antique worn leather 

binding. 

Opening Price: $6500
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279. כת“י דרושים וליקוטים, סגלמאסא (תאפיללת, מרוקו)

נוסחי  הלכות,  פסקי  תורה,  חידושי  דרוש,  מאמרי  המכיל  יד,  כתב 
שטרות, סגולות ונוסחי קמיעות וגורלות, ליקוטים שונים. סגלמאסא 

(תאפיללת, מרוקו), המאה ה-19. 
סגלמאסא  ”במתא  תקפ“ו  בשנת  שנעשה  גט  מועתק  הגט“  ב“נוסח 
העיר  של  העתיק  הערבי  שמה  הוא  [סגלמסא  זיז“.  נהר  על  דיתבא 
תאפיללת הנמצאת בעמק נהר זיז בדרום מרוקו, בה כיהנו ברבנות בני 
משפחת אבוחצירא]. רישומי בעלות של בן רבי ”יחיא בן דוד אוחיון“, 

רישומי פטירות מהשנים תרע“ח-תר“ף. 
178 דף. כ-15 ס“מ. מצב בינוני, פגעי בלאי עם חסרון בשולי הדפים. כריכת 

בד חדשה. 

פתיחה: $400

279. Manuscript of Homiletics and 

Anthologies, Sijilmassa (Tafilalt, 

Morocco)

Manuscript, composed of homiletics, Torah novellae, 

halachic rulings, wording of documents, segulot and 

wording of amulets and lots, various anthologies. 

Sijilmassa (Tafilalt, Morocco), 19th century.

In the ‘version of the get’, a get was copied which was 

given in 1826 “in the place of Sijilmassa which lies on 

the Ziz River”. [Sijilmassa is the ancient Arabic name 

of the city of Tafilalt which is in the valley of the Ziz 

River in Southern Morocco, where the members of 

the Abuchatzeira family served in the rabbinate]. 

Ownership notations of the son of Rabbi “Yechya ben 

David Ochyon”, lists of deaths from 1918-1920.
178 leaves. Approximately 15cm. Fair condition, wear 

damage with omissions on leaf margins. New fabric binding.

Opening Price: $400

על  (צפון-אפריקה)  המערב  ממקובלי  חשובות  הגהות   .280

ספר ”משנת חסידים“ - שני עותקים של מהדורת אמשטרדם 
1742

ריקי,  חי  עמנואל  לרבי  חסידים,  משנת  ספר  של  עותקים  שני 
[אמשטרדם, תק“ב 1742]. 

בכת“י  קבליות  הגהות  של  רבות  עשרות  העותקים  משני  אחד  בכל 
וסגנון  ההגהות  תוכן  לפי  ההדפסה.  מתקופת  [מרוקו?]  רש“י-מזרחי 
חשובים  מקובלים  היו  העותקים  בשני  הכותבים  כי  נראה  הכתב 
מקובלים  הדור  באותו  חיו  בהן  תוניס?],  או  [מרוקו  המערב  מארצות 
מקובלים  המערב“,  ”חכמי  הקבלה:  בספרות  המכונים  מופלגים 
בירושלים.  בית-אל  וחכמי  הרש“ש  רבינו  עם  שו“ת  בקשרי  שעמדו 
וייחודים  כוונות  של  רבות  רשימות  מופיעות  א‘  בעותק  בהגהות 
יותר  עוסקות  בעותק ב‘  ההגהות  המועדים.  מצוות  בתפילות ובסדרי 
נ“ל  פי‘,  במילים:  פותחות  רבות  הגהות  ופירושים.  קושיות  בביאורי 

הם  ובחלקם  לי“  ”קשה  שכוונתו“  ”אפשר  לי]  נראה  לבאר,  [=נראה 
חתומות בסופן: א“ו. 

2 עותקים חסרים, (במקור: [1], קנו, [1] דף). עותק א‘: יד-קנו דף, 19 ס“מ. 
ב-קיד,  ב‘:  עותק  כרוך.  לא  עש.  ופגעי  כתמים  וקרעים,  בלאי  בינוני,  מצב 
וכתמים.  קרעים  בלאי  בינוני,  מצב  ס“מ.   19.5 דף.  קמג-קמו  קלו-קלט, 

כריכת עור עתיקה. 

פתיחה: $500

279280
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280. Important Glosses from Kabbalists 

of West (North-Africa) on Sefer “Mishnat 

Chassidim” – Two Copies of 1742 Amsterdam 

Edition

Two copies of Sefer Mishnat Chassidim by Rabbi 

Immanuel Chai Riki, [Amsterdam, 1742]. 

Each of the two copies contains many dozens of 

Kabbalistic glosses in Rashi-Oriental [Moroccan?] 

handwriting from period of printing. Content and 

style of writing indicate that the writers of both copies 

were prominent Kabbalists from countries of the West 

[Morocco of Tunisia?] who lived in the same generation 

as exalted Kabbalists referred to in Kabbalistic 

literature as: “Scholars of the West”; these Kabbalists 

corresponded with Rabbi Shalom Sharabi and scholars 

of Beit-El. Glosses of first copy contain many listings 

of intentions and unifications for prayers and Mitzvot 

of festivals. Glosses of second copy explain questions 

and commentaries. Many glosses begin with words: 

“commentary”, “it appears to me”, “it is possible that 

he meant”, “it is difficult”; some signed at end: “Amen 

V’Amen”. 
Two incomplete copies, (originally: [1], 156, [1] leaves). 

Copy one: 14-156 leaves, 19cm. Fair condition, wear and 

tear, stains and moth damage. Unbound. Copy two: 2-114, 

136-139, 143-146 leaves. 19.5cm. Fair condition, wear and 

tear, stains. Antique leather binding. 

Opening Price: $500

281. Karnei Re’em – Inscription in 

Handwriting of Author Rabbi Raphael 

Ankava – “HaMalach Raphael” 

Karnei Re’em Responsa, by Rabbi Raphael Ankava Av 

Beit Din of Salé (Morocco), Jerusalem 1910. Colorful 

title page. Beyond title page, printed inscription in 

handwriting of author to “perfect scholar” Rabbi 

Aharon Hasin, including his signature “Raphael 

Ankava”. Several lengthy erudite glosses in Oriental 

handwriting, signed “Moshe Egozi” [among scholars 

of Meknes and Zafra, father-in-law of Kabbalist Rabbi 

Yitzchak Nachmani]. 

The Ga’on Rabbi Raphael Ankava (1848-1935), among 

greatest rabbis of Morocco; from 1880 served as Av Beit 

Din of Salé, his native city, and many of the rabbis of 

Morocco were his disciples. Leading Halachic authority 

in Morocco and in 1918 was appointed as Chief Av Beit 

Din of Supreme Beit Din in capital city of Rabat, and as 

chief rabbi of Morocco. Composed many books. Was 

known as “HaMalach Raphael”, and is referred to by this 

name in the approbations of the rabbis to this book. (For 

additional information about him, see attached material). 

Recipient of inscription: Rabbi Aharon ben Hasin (1891-

1964), author of “Mateh Aharon”; upon recommendation 

of the author, Rabbi Raphael Ankava, was appointed as 

rabbi of city El Ksar in Spanish Morocco; from there he 

relocated and served as rabbi and Chief Av Beit Din of 

city of Debdou and as Chief Av Beit Din of Essaouira. For 

additional information about him, see attached material. 
[4], 251 leaves. 33.5cm. Dry paper, good-fair condition, few 

tears and wear. 

Opening Price: $250

281. קרני ראם - הקדשה בכת“י המחבר רבי רפאל אנקאווא 

- ”המלאך רפאל“
שו“ת קרני ראם, לרבי רפאל אנקאווא אב“ד סאלי (מרוקו), ירושלים, 
מילוי  עם  מודפסת,  הקדשה  לשער  מעבר  צבעוני.  שער   .1910 תר“ע 
בכת“י המחבר של הקדשה ל“החכם השלם והכולל“ רבי אהרן חסין, 
למדניות  הגהות  מספר  סי“ט“.  אנקאווא  רפאל  ”הצעיר  ובחתימתו 
ארוכות בכת“י מזרחי, חתומות ”משה אזוגי“ [מחכמי מקנאס וצפרו, 

חמיו של המקובל רבי יצחק נחמני]. 
מרוקו,  רבני  מגדולי  תרצ“ה),   - (תר“ח  אנקאווא  רפאל  רבי  הגאון 
מולדתו ורבים מרבני מרוקו היו  כיהן משנת תר“מ כאב“ד סאלי עיר 
מתלמידיו. בסמכותו ההלכתית היה ראש וראשון לרבני מרוקו ובשנת 
תרע“ח מונה לראב“ד בית הדין הגבוה בעיר הבירה רבאט, ולרב ראשי 
רפאל“,  ”המלאך  בכינויו  נודע  רבים.  ספרים  חיבר  מרוקו.  מדינת  של 
אודותיו  (ראה  שלפנינו.  לספר  הרבנים  בהסכמות  מובא  אף  זה  וכינוי 

חומר מצורף). 
”מטה  בעל  (תרנ“א-תשכ“ד),  חסין  בן  אהרן  רבי  ההקדשה:  מקבל 
אהרן“, מונה עפ“י המלצת הרב המחבר רבי רפאל אנקאווא לרב בעיר 
אלקצר במרוקו הספרדית, משם עבר לכהן כרב בעיר דבדוו כראב“ד 

ובעיר מוגאדור (אצווירא). ראה אודותיו חומר מצורף. 
[4], רנא דף. 33.5 ס“מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, מעט קרעים ובלאי. 

פתיחה: $250
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282. קרני ראם / ליצחק ריח - שני ספרים עם הגהות למדניות 

ארוכות, מרבי חיים יקותיאל ברדוגו, רבה הראשי של מרוקו
ירושלים,  רבאט.  אב“ד  אנקאווא,  רפאל  לרבי  ראם,  קרני  ◆ שו“ת 

וממלא  חברו  של  בכתב-ידו  ארוכות  למדניות  הגהות   .1910 תר“ע 
בתארים  המחבר  לדברי  המתייחס  ברדוגו,  יקותיאל  חיים  רבי  מקומו 

”ידידי ורוחי“ ”אחי“ ועוד. 
עותק חסר ופגום, רנ דף (במקור: [4] רנא דף), 33 ס“מ, מצב בינוני-גרוע, 

פגעי פטריה, קרעים חסרים ובלאי. 
הפוסקים.  כללי  ומערכות  תשובות  חלקים,  ב‘  ריח,  ליצחק  ◆ ספר 

לרבי יצחק אבן דנאן מרבני פאס. ליוורנו, תרס“ב (1902). חותמות רבי 
בכתב-ידו.  ארוכות  למדניות  הגהות  ועשרות  ברדוגו,  יקותיאל  חיים 

(רישומים שונים בכת“י בנו רבי ”רפאל ברדוגו“). 
[4], צח דף; [1], קכט, [1] דף. 31.5 ס“מ, מצב בינוני, דפים בלויים ופגועים 

בתחילתו ובסופו. 
ותלמידו  בן-אחיו  (תרי“ח-ת“ש),  ברדוגו  יקותיאל  חיים  רבי  הגאון 

282. Karnei Re’em / LeYitzchak Re’ach – Two 

Books Containing Long Erudite Glosses 

by Rabbi Chaim Yekutiel Berdugo, Chief 

Rabbi of Morocco

◆ Karnei Re’em Responsa, by Rabbi Raphael Ankava, 

Av Beit Din of Rabat. Jerusalem 1910. Lengthy erudite 

glosses in handwriting of his friend and successor Rabbi 

Chaim Yekutiel Berdugo, who refers to author as “my 

friend and spirit”, “my brother” and more. 
Incomplete damaged copy, 250 leaves (originally: [4] 251 

leaves), 33cm. Fair-poor condition, mildew damage, missing 

tears and wear. 

◆ Sefer LeYitzchak Re’ach, 2 sections, responses and 

structure for rabbinical rulings, by Rabbi Yitzchak Ibn 

Danan among rabbis of Fes. Livorno, 1902. Stamps of 

Rabbi Chaim Yekutiel Berdugo and dozens of lengthy 

erudite glosses in his handwriting. (Various notations 

in handwriting of his son Rabbi “Raphael Berdugo”). 
[4], 98 leaves; [1], 129, [1] leaves. 31.5cm. Fair condition, 

worn and damaged leaves at beginning and end. 

The Ga’on Rabbi Chaim Yekutiel Berdugo (1858-1940), 

son of brother and prominent disciple of Rabbi Yosef 

Berdugo Av Beit Din of Rabat, author of “Yavin Shmu’a”. 

In 1910, along with Dayanim of Rabat, he signed the 

approbation of the book of their friend and rabbi, “Karnei 

Re’em”, by Rabbi Raphael Ankava. Following the demise 

of Rabbi Raphael in 1935, Rabbi Yekutiel succeeded him 

as Chief Av Beit Din of the Supreme Beit Din in the 

capital city of Rabat and as chief rabbi of Morocco. 

Opening Price: $550

283. תפילות ומנהגי חברה קדישא, פיוטי תוכחה וקינות - רבי 

רפאל ברדוגו אב“ד מקנס (מרוקו)
כתב יד, תפילות ומנהגי חברא קדישא, בעת יציאת נשמה וטהרת המת, 

תפילות שונות ופיוטי קינה ותוכחה. [מרוקו, ראשית המאה ה-20]. 
חתימת בעלים: ”שלי אני ע“ה הצב“י רפאל בלא“א הרה“ג נר המערבי 
ובריא  יחשל“א  ברדוגו  יהושע  כמוהר“ר  ראשו  על  אלדיו  נזר  וקדושו 
אולם“ - רבי רפאל ברדוגו (תרע“ה-תשס“ה), רבה הראשי של מקנס, 
עד  מקנס  כאב“ד  שכיהן  (תרל“ח-תשי“ג,  ברדוגו  יהושע  רבי  של  בנו 
על  למרוקו,  הראשי  הרב  במשרת  לכהן  לרבאט,  תש“א  בשנת  שעבר 
בשנת  ישראל  לארץ  עלה  ברדוגו).  יקותיאל  חיים  רבי  קרובו  מקום 

תשנ“ב והתיישב בעיר בני ברק. 
[7], קיב, [5] דף כתובים. 13 ס“מ. נייר איכותי, מצב בינוני, פגעי עש ונזקי 

רטיבות. כריכת עור מעוטרת, מעט פגועה. 

פתיחה: $400

283. Prayers and Customs of Chevra 

Kadisha, Poems of Rebuke and 

Lamentations – Rabbi Raphael Berdugo Av 

Beit Din of Meknes (Morocco). 

Manuscript, prayers and customs of Chevra Kadisha, 

for moment of death and ritual washing of dead prior to 

burial; various prayers and poems of lamentation and 

rebuke. [Morocco, early 20th century]. 

Ownership signature: “Mine, … Raphael son of… 

Rabbi Yehoshua Berdugo…”. – Rabbi Raphael Berdugo 

(1915-2005), Chief Rabbi of Meknes, son of Rabbi 

Yehoshua Berdugo (1878-1953; served as Chief Av Beit 

Din of Meknes until he moved to Rabat in 1941 in 

order to serve as chief rabbi of Morocco succeeding his 

relative Rabbi Chaim Yekutiel Berdugo). Immigrated to 

Eretz Yisrael in 1992 and settled in Bnei Brak. 
[7], 112, [5] written leaves. 13cm. Quality paper, fair 

condition, moth and mildew damage. Slightly damaged 

ornamented leather binding. 

Opening Price: $400

בשנת  שמועה“.  ”יבין  בעל  רבאט  אב“ד  ברדוגו  יוסף  רבי  של  הגדול 
תר“ע חתם בראש דייני רבאט בהסכמתם לספר ”קרני ראם“, של ֵרָעם 
תרצ“ה,  בשנת  רפאל  רבי  פטירת  לאחר  אנקאווא.  רפאל  רבי  ם  וַרבָּ
מילא רבי חיים יקותיאל את מקומו בתפקיד ראב“ד בית הדין הגבוה 

בעיר הבירה רבאט ובמשרת רב ראשי למדינת מרוקו. 

פתיחה: $550
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הגהות  כת“י,  דפי   –  1931 –מקנאס,  ישראל  ישמח  ספר   .284

וחתימות רבי רפאל בירדוגו
ספר ישמח ישראל, בקשות ופיוטים לזמנים שונים, עם [שער נפרד]: 
[תרצ“א  מקנס,  טולידאנו.  יעקב  מרבי  ורננים  שירים  יעקב,  יגל  ספר 

 .[1931
שני השערים נדפסו בדיו סגולה ואדומה. 

טולידאנו  יעקב]  [ב“ר  מאיר  רבי  המו“ל  הקדשת  השער  שלפני  בדף 
לרבי יהושע בירדוגו אב“ד מקנס. ◆ חתימות וחותמות של רבי יהושע 
בירדוגו. ◆ חתימות וחותמות רבות של בנו - רבי רפאל בירדוגו אב“ד 
ייחוסו  סדר  ובה  בירדוגו,  רפאל  רבי  בכת“י  יוחסין  רשימת   ◆ מקנס. 
תיקונים  הגהות,   ◆ המשבי“ר.  הרב  בירדוגו-  משה  רבי  עד  בקודש 
והוספות על הפיוטים שבספר בכת“י רבי רפאל בירדוגו [נראה שחלק 
נכרכו  ובסופו  הספר  בתחילת   ◆ יהושע].  רבי  אביו  בכת“י  מההגהות 
בספר.  מופיעים  שאינם  פיוטים  העתקות  ובהם  בכת“י,  השלמה  דפי 

כנראה אף הם בכתב ידו של רבי רפאל בירדוגו. 
מקנס  של  הראשי  כרבה  כיהן  (תרל“ח-תשי“ג)  בירדוגו  יהושע  רבי 
עד שנת תש“א – אז עבר לרבאט, לכהן במשרת הרב הראשי למרוקו 
בירדוגו  יהושע  רבי  בנו,  ברדוגו.  יקותיאל  חיים  רבי  קרובו  מקום  על 
(תרע“ה-תשס“ה) מילא את מקומו כאב“ד מקנס. עלה לארץ ישראל 

בשנת תשנ“ב והתיישב בעיר בני ברק. 
[4], 371, 24, [11] עמ‘. + כ-30 עמ‘ בכת“י. 19 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים 

ובלאי. כריכה רופפת ובלויה. 

פתיחה: $500

284. Sefer Yismach Yisrael – Meknes, 

1931 – Handwritten Leaves, Glosses and 

Signatures of Rabbi Raphael Berdugo 

Sefer Yismach Yisrael, supplications and poems for 

various occasions, with [separate title page]: Sefer Yagel 

Ya’akov, songs by Rabbi Ya’akov Toledano. Meknes, 

[1931]. 

Both title pages printed in purple and red ink. 

Leaf preceding title page contains inscription of 

publisher Rabbi Meir [son of Rabbi Ya’akov] Toledano 

to Rabbi Yehoshua Berdugo Av Beit Din of Meknes. ◆ 

Stamps and signatures of Rabbi Yehoshua Berdugo. ◆ 

Many stamps and signatures of his son – Rabbi Raphael 

Berdugo Av Beit Din of Meknes. ◆ Handwritten list of 

genealogy of Rabbi Raphael Berdugo, which contains his 

lineage until Rabbi Moshe Berdugo. ◆ Glosses, revisions 

and additions to poems in book of manuscript of Rabbi 

Raphael Berdugo [it appears that some of the glosses 

are in handwriting of his father Rabbi Yehoshua]. ◆ 

Handwritten completion leaves bound at beginning 

and end of book which contain copies of poems which 

do not appear in the book. Apparently they too are in 

handwriting of Rabbi Raphael Berdugo. 

Rabbi Yehoshua Berdugo (1878-1953) served as chief 

rabbi of Meknes until 1941 – 

upon moving to Rabat to serve 

as chief rabbi of Morocco as 

successor to his relative Rabbi 

Chaim Yekutiel Berdugo. His 

son, Rabbi Yehoshua Berdugo 

(1915-2005) succeeded him 

as Av Beit Din of Meknes. 

Immigrated to Eretz Israel in 

1992 and settled in Bnei Brak. 
[4], 371, 24, [11] pages. Includes 

approx. 30 handwritten pages. 

19cm. Good-fair condition, stains 

and wear. Loose and worn binding. 

Opening Price: $500
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285. Et L’Chol Chefetz – Ya’abetz Poems 

– Alexandria, 1893 – Dedication by Rabbi 

Shlomo Ibn Tzur

Et L’Chol Chefetz, compilation of poems and piyutim 

by Rabbi Ya’akov Ibn Tzur. Na-Amon [Alexandria], 

[1893]. Only edition. 

This book contains approx. 400 piyutim written by the 

greatest of Moroccan rabbis, Rabbi Ya’akov Ibn Tzur – 

the Ya’abetz. Published by his grandson Rabbi Shlomo 

ben Rabbi Refael Ibn Tzur and Rabbi Refael Aharon 

Ibn Shimon – Rabbi of Egypt. Attached to this printing 

is the book “Tziltzilei Shama” [separate title page; 

Alexandria, 1892], containing poems by other scholars 

of the Ya’abetz family [Rabbi Moshe Ibn Tzur etc. ]. 

On reverse side of title page is a nice dedication 

handwritten by the publisher Rabbi Shlomo Ibn Tzur, 

with his signature and stamp, and another dedication 

in Oriental handwriting. 
[1], 14, 118, [1] leaves; 74, [1] leaves. 21.5cm. Good-fair 

condition. Stains and wear, tears [some restored with tape], 

several loose leaves. Damaged binding. 

Opening Price: $200

285. עת לכל חפץ – שירי היעב“ץ – נא-אמון, תרנ“ג – הקדשת 

רבי שלמה אבן צור
ספר עת לכל חפץ, קובץ שירים ופיוטים מאת רבי יעקב אבן צור. נא-

אמון [אלכסנדריה], [תרנ“ג 1893]. מהדורה יחידה. 
בספר זה כונסו כארבע מאות פיוטים מפרי עטו של גדול רבני מרוקו 
רבי יעקב אבן צור – היעב“ץ. המוציאים לאור הם נכדו רבי שלמה ב“ר 
רפאל אבן צור ורבי רפאל אהרן ן‘ שמעון – רבה של מצרים. להדפסה זו 
נספח ספר ”צלצלי שמע“ [שער נפרד; נא-אמון, תרנ“ב], המכיל שירים 

מחכמים נוספים מבני משפחת היעב“ץ [רבי משה אבן צור ועוד]. 
שלמה  רבי  המו“ל  של  ידו  בכתב  נאה  הקדשה  השער  לעמוד  מעבר 

אבן צור, עם חתימתו וחותמתו, והקדשה נוספת בכתב-יד מזרחי. 
[1], יד, קיח, [1] דף; עד, [1] דף. 21.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, 
קרעים [חלקם עם שיקום בדבק נייר], מספר דפים רופפים. כריכה פגומה. 

פתיחה: $200

286. אוסף חוברות ודפים בודדים - (מרוקו)

◆ מספד וקינה, על ”מופת דורנו וגאון עוזנו“ רבי רפאל אנקאוא. רבי 
די  דרוש   ◆  .[1935 [תרצ“ה  (קזבלנקה),  אלביצ‘א  צ‘אר  סבעוני.  מאיר 
המן, פיוטים היתוליים לפורים בערבית-יהודית. רבי אברהם בוחבוט. 
אזדיד 5691 [פאס, תרצ“א 1931]. ◆ חכאית אמאן אלנסא וכיאנתהם 
בלערבי,   - יהודית  דת  ספר   ◆ חמוש“ד].  [סוסא,  בערבית-יהודית. 
 .[1894 [תרנ“ד  אלגיר,  גיג.  אליהו  רבי  בערבית-יהודית.  לנשים  דינים 
קסידא   ◆ בכת“י.  והוספות  אזולאי,  דוד  רבי  חתימת  מעטפת.  ללא 
כמוהר“ר  אדוננו...  למעלת  הקודש,  בלשון  אחר  ופיוט  בלערבייא 
תפלה   ◆ חמוש“ד].  בערך,  תרצ“ה  [פאס,  פאס.  חצירא.  אבי  יעקב 
שמירה   ◆ ביבליוגרפית].  ידוע  לא  [חמוש“ד,  טוניס,  ההיכל,  לפתיחת 
אדוננו  למעלת  פיוטים,   ◆ קזבלנקה.  חאדידא,  דפוס  וליולדת.  לילד 
קוריאט.  יצחק  ורבי  אוחנה  מסעוד  רבי  ולמעלת  [הנביא],  אליהו  רבי 

[קזבלנקה, תר“ץ בערך]. 
8 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

286. Collection of Booklets and Single 

Leaves – (Morocco) 

For complete list, see Hebrew description. 
Eight items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

אביטבול,  ישועה  שאול  לרבי  שיש  אבני  ספר  יד  כתב   .287

אב“ד צאפרו (מרוקו)
כתב יד, קטעים מספר אבני שיש חלק ב‘, לרבי שאול ישועה אביטבול, 
אלבאז,  מיכאל  יקותיאל  רבי  ע“י  תרצ“ד,  בשנת  בירושלים  שנדפס 
עם סימוני  הספר,  מן  העתקות  כולל  כתה“י  אלבאז.  אבא  רבי  של  בנו 
שלמה  ר‘  צאפרו:  מרבני  הקדמות  צבע].  עמרם  יצחק  [רבי  המדפיס 
אבן דנאן ור‘ ישועה שמעון חיים עובדיה. הקדמה בכתב-ידו וחתימתו 
בכת“י  והקדמה  מצפרו,  אלבאז  אבא  רבי  הגאון  המו“ל,  אבי  של 
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287. Manuscript Sefer Avnei Shayish by 

Rabbi Shaul Yeshu’a Abitbul Av Beit Din of 

Safro (Morocco)

Manuscript, passages from book Avnei Shayish section 2, 

by Rabbi Yeshu’a Abitbul, printed in Jerusalem in 1934, 

by Rabbi Yekutiel Michael Elbaz, son of Rabbi Aba Elbaz. 

Manuscript includes copies from book with markings 

of printer [Rabbi Yitzchak Amram Tzaba]. Forewords 

by Rabbis of Safro: Rabbi Shlomo Ibn Danan and Rabbi 

Yeshu’a Shimon Chaim Ovadia. Preface in handwriting 

and signature of father of publisher, Rabbi Aba Elbaz 

of Safro, and preface in handwriting and signature of 

publisher Rabbi Yekutiel Mordechai. Signed letter by 

publisher to printer regarding printing of book. 

The author, the Ga’on Rabbi Shaul Yeshu’a Abitbul 

served as Av Beit Din of Safro (1739-1809). The book was 

printed in Jerusalem between years 1930-1934, based 

upon copies of manuscript which were in possession of 

Rabbi Aba Elbaz (1851-1939), among senior Dayanim in 

Safro adjacent to Fes. His library which was abundant 

with books and manuscripts is famous and mentioned 

many times in book “Malchei Rabanan”. 
Approx. one hundred leaves, 23cm. Poor condition, severe 

mildew damage and wear. 

Attached: Remnants of Ketubah from city Al-Shtaria 

(Yemen), 1900.

Opening Price: $800

אל  מהמו“ל  חתום  מכתב  מרדכי.  יקותיאל  רבי  המו“ל  של  וחתימתו 
המדפיס בעניני הדפסת הספר. 

(תצ“ט- צאפרו  אב“ד  אביטבול  ישועה  שאול  רבי  הגאון  המחבר 
תקס“ט). הספר נדפס בירושלים בשנים תר“ץ-תרצ“ד, עפ“י העתקות 
(תרי“א-תרצ“ט),  אלבאז  אבא  רבי  הגאון  של  באוצרו  שהיו  מכת“י 
העשירה  ספרייתו  לפאס.  הסמוכה  צפרו  בעיר  הדיינים  מוותיקי 

בספרים וכתבי יד מפורסמת ומוזכרת רבות בספר ”מלכי רבנן“. 
כמאה דף, 23 ס“מ. מצב גרוע, פגעי פטריה ובלאי קשים. 

מצורף: שרידי כתובה מהעיר אל-שטארייה (תימן), שנת שני אלפים 
ומאתים וחד עשר לשטרות (תר“ס 1900). 

פתיחה: $800

288. ”שבחי פסח“ בערבית-יהודית, כת“י מעוטר ממרוקו

”טהיר של פסח“ - כתב-יד, עם עיטורים עממיים רבים ושער מעוטר, 
עם חתימות רבות של הכותב ”מסעוד בן יעקב כנאפו“. מרוקו, שנת 

ערכת“י ני“ר למשיח“י [תרפ“ח? / או ת“ש?]. 
סדר ”שבחי פסח“ הוא קובץ הפטרות החג הנאמרות בחגיגיות מרובה 
בבית הכנסת בתרגום לארמית וערבית-יהודית, כדי להרבות בפרסומי 
ניסא והוא מנהג קדמון של חכמי פאס הראשונים. במקור קראו לסדר 
זה ”חקת הפסח“ הנקרא בערבית ’טאהיר‘ או ’דאהיר‘ שמובנו: ”חק“. 
כריכה  בשוליים.  פגיעות  ומעט  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   18 דף,   24

חדשה. 

פתיחה: $400

288. Shivchei Pesach in Jewish-Arabic, 

Ornamented Manuscript from Morocco

Manuscript, with many folklore ornaments and 

decorated title page, “Tahir Shel Pesach”, with many 

signatures of writer “Masoud ben Ya’akov Knafo”. 

Morocco, [1928? or 1940?]. 

Seder “Shivchei Pesach” is an anthology of Pesach 

Haftarot festively recited in synagogue with translation 

into Aramaic and Jewish-Arabic, in order to publicize 

the miracle; this is an ancient custom of early scholars 

of Fes. Originally, this order was called “Chukat 

HaPesach”, referred to in Arabic as ‘Tahir’ or ‘Dahir’ 

which means “law”. 
Twenty-four leaves, 18cm. Good-fair condition, stains and 

some damage on margins. New binding. 

Opening Price: $400
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290. הגדה של פסח, בערבית-יהודית, כ“י מעוטר - מרוקו

כת“י, הגדה של פסח עם פיוטים ותרגומים בערבית-יהודית. עמודים 
מאויירים במסגרות בעיטורים עממיים. [מרוקו, ראשית המאה ה-20]. 
כ-40 עמודים כתובים. כ-20 ס“מ. ההתחלה חסרה, כתה“י מתחיל בפיוטי 

ה“יחץ“. מצב טוב-בינוני. בלאי, כל הדפים מנותקים. 

פתיחה: $200

291. אוסף כתבי יד - מרוקו

אוסף כתבי יד ודפי כת“י, של חיבורים בהלכה ובקבלה, פיוטים ועוד. 
[מרוקו וצפון-אפריקה]. תקופות שונות [המאה ה-18-20]. 

בשינויים,  [נדפסו  ודרוש  הלכה  חידושי  מחברת   ◆ היד:  כתבי  בין 
בספר ”ויחכם שלמה“ לרבי שאול נחמיאש]. ◆ העתקה קדומה מספר 
”עמודיה שבעה“ [נדפס בלובלין, תכ“ו]. ◆ כת“י עניני קבלה, (תפילות 
וייחודים, חידושים על התורה וגורלות). ◆ דרוש לפרשת וירא. ◆ ”אות 

ברית קודש“, סדר ברית מילה ופיוטים. ◆ דפים בודדים ועוד. 
כ-12 פריטים, עשרות דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

ערבית-יהודית  פסח‘,  ’ליל  פסח  של  הגדה   – כתב-יד   .289

– מרוקו 
כתב-יד, הגדה ’ליל פסח‘, עם תרגום לערבית-יהודית. [מרוקו, המאה 

ה-19 או ראשית המאה ה-20]. 
בסוף  פיסקה.  אחר  פיסקה  בערבית-יהודית  ותרגום  ההגדה  נוסח 
הגדייא  ואחד  הגדייא  [”ואחד  בערבית  ”חד-גדיא“  השיר  כתב-היד 
אלי שרא באבא בזוז פלוס“]. נכתב עבור חיים בן חייתו עשוש, על ידי 

חויתה בן ראובן [א]ל-מגרבי הכהן [חתום מספר פעמים]. 
שימוש  כתמי  טוב,  מצב  ס“מ.  מו-מז). 15  דפים  (חסרים:  דף  מח-נד  מה, 

ועקבות רטיבות. כריכה בלויה ורופפת. 

פתיחה: $200

290. Passover Haggadah, in Jewish-Arabic, 

Decorated Manuscript – Morocco

Manuscript, Passover Haggadah with piyutim and 

Jewish-Arabic translations. Pages are illustrated with 

frames with popular decorations. [Morocco, beginning 

of 20th century].
Some 40 written pages. Approximately 20cm. The beginning 

is missing, the manuscript begins with the piyutim of 

“Yachatz”. Good-fair condition. Worn, all the leaves are 

detached.

Opening Price: $200

291. Collection of Manuscripts – Morocco 

Collection of manuscripts and manuscript leaves of 

compositions of Halacha, Kabbala, poems and more. 

[Morocco and North-Africa]. Various periods [18th-

20th century]. 

Manuscripts include: ◆ Booklet of Chiddushei Halacha 

and Drush [printed with revisions in book “VaYechkam 

Shlomo” by Rabbi Shaul Nachmiash]. ◆ Old copy of 

Sefer “Amudeha Shiva” [printed in Lublin, 1666]. 

◆ Manuscript on matters of Kabbala, (prayers and 

unifications, Chiddushim on the Torah and destinies). 

◆ Drush for Parashat VaYera. ◆ “Ot Brit Kodesh”, order 

of circumcision and poems. ◆ Single leaves and more. 
Approx. 12 items, dozens of leaves. Various sizes and 

conditions. 

Opening Price: $500

289. Manuscript – Passover Haggadah ‘Leil 

Pesach’, Jewish-Arabic – Morocco

Manuscript, Haggadah ‘Leil Pesach’, with Jewish-Arabic 

translation. [Morocco, 19th century of beginning of 

20th century].

The Haggadah text and Jewish-Arabic translation 

passage after passage. At the end of the manuscript is 

the song “Chad Gadya” in Arabic. Written for Chaim 

ben Chayto Ashush, by Chavita ben Reuven Lamgarbi 

HaCohen [signed a number of times].
45, 48-54 leaves (missing: leaves 46-47). 15cm. Good 

condition, usage stains and moisture traces. Worn and loose 

binding.

Opening Price: $200
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292. אוסף כת“י ומכתבים – רבני מרוקו

אוסף מכתבים, מסמכים ודפי כת“י מרבני מרוקו. 
◆ מעשה בית דין משנת ת“ץ (1730) בחתימת רבי אברהם בן גיגי ורב 
ורבי  שטרית  בן  אברהם  רבי  בחתימת  נוסף  מסמך  לדף  מעבר  נוסף. 
ספר  ומחבר  בדבדו  רב  הכהן,  שלמה  מרבי  מכתבים   ◆ הכהן.  בנימין 
ויחל שלמה ושו“ת ויאסוף שלמה. ◆ כתובה לנישואי יצחק סקלי עם 
ואישור  עדים  חתימות   .(1931) תרצ“ב  דבדו,  סקלי,  צולטאנא  הכלה 
מרבנים  הכהן  שלמה  רבי  אל  מכתבים   ◆ הכהן.  שלמה  רבי  בחתימת 
שונים. ◆ צרור דפי כת“י עם הספדים על אישים שונים, כנראה בכת“י 
רבי שלמה הכהן [אחד ההספדים הוא על רבי רפאל אנקווא]. ◆ ועוד. 

כ-50 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

292. Collection of Manuscripts and 

Letters – Rabbis of Morocco   

Collection of letters, documents and manuscripts from 

rabbis of Morocco. 

For complete list, see Hebrew description. 
Approximately 50 items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

293. Manuscripts – Morocco 

◆ Manuscript Chibur Ner Tamid, sermons and 

eulogies by Rabbi Machlof son of Rabbi Nissim Didi. 

Original manuscript along with copy prepared for 

print. [Apparently not printed]. 

◆ Manuscript of sermons on the Torah signed by its 

writer Rabbi Shlomo Atzraf (son of Rabbi Yosef). 

◆ Sefer Marpeh LaNefesh, Livorno, (1927). Bound with 

leaves of poems and supplications in handwriting of 

abovementioned Shlomo Atzraf. 

Dozens of handwritten leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

293. כתבי יד - מרוקו

◆ כת“י חיבור נר תמיד, דרשות והספדים מרבי מכלוף ב“ר נסים דידי. 

נדפס].  שלא  לדפוס. [כנראה  מוכנה  העתקה  עם  יחד  המקורי  כתה“י 
◆ כת“י דרשות על התורה בחתימת כותבם רבי שלמה אצראף (ב“ר 

יוסף). ◆ ספר מרפא לנפש, ליוורנו, תרפ“ז (1927). כרוך עם דפים של 
פיוטים ובקשות בכת“י רבי שלמה אצראף הנ“ל. 

עשרות דפי כת“י, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

294. Manuscripts, Poems – Morocco 

Anthology of notebook and leaves containing various 

poems. Poem by Rabbi Elazar Di Avila [son of sister of 

the Ohr HaChaim], annulment of vows and poems for 

Rosh HaShanah and Yom Kippur. [Morocco, 18th-20th 

century]. 
Dozens of leaves, varying size and condition. 

Opening Price: $200

294. כתבי יד, פיוטים - מרוקו

אוסף מחברות ודפים של פיוטים שונים, פיוט מרבי אלעזר די אבילה 
השנה  לראש  ופיוטים  נדרים  התרת  החיים“],  ה“אור  של  אחותו  [בן 

וליום כיפור. [מרוקו, המאה ה-18-20]. 
עשרות דפים, גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $200

292293294



158 | נובמבר 2012

296. אוסף ספרים חכמי מרוקו וטבריה - הקדשות וחתימות 

סמוכים,  דורש   ◆ תרס“ה.  ירושלים,  ברדוגו.  רפאל  רבי  מנוחות,  מי   ◆
ירושלים, תרצ“ג. הקדשה בדפוס ובכ“י מהמחבר רבי שמעון וועקנין. 
פתח   ◆ מוזהב.  שער  תרנ“ו.  ירושלים,  ילוז.  אליהו  רבי  אליהו,  פתח   ◆
כת“י מבן המחבר.  הקדשה במילוי  תר“צ.  אליהו, חלק שני. ירושלים, 
אליהו  רבי  המחבר  תמונת  תרצ“ב.  ירושלים,  שני.  חלק  מאין  יש   ◆
רבי ”יעקב  חותמת  תר“ע.  סוואלייווע,  משה.  קהלת   ◆ הקדשה.  ילוז. 
וועקנין“ מטבריה. ◆ קנה אברהם, רבי אברהם חי בן אמוזג, ירושלים, 

תרפ“ג. הקדשה מודפסת עם מילוי בכת“י. 
7 ספרים, גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $250

פיוטים  שמירות,   - מרוקו  יהדות   - דפוס  דברי  אוסף   .295

וקבלות
(טבריה,  ישראל  וארץ  ממרוקו  דפוס,  ודברי  מודפסים  דפים  אוסף 
מהדפים  בחלק   .[1910-1950] התר“ע-תש“י  שנות  וירושלים),  חברון 

חתימות רבי ”מכלוף אדאהן“ ורישומים נוספים בכת“י. 
לראש  ופיוטים  תפילות  דפי   ◆ מודפסות.  וקמיעות  שמירה  דפי   ◆
והזמנה  ישראל.  מארץ  קבלות   ◆ ועוד.  בעומר  לל“ג  לחנוכה,  השנה, 
החתן  של  רבו  ביבאס,  רפאל  רבי  מזמין  בה  תרע“ד  משנת  לחתונה 
יתום  נתגדל  ”אשר  שטרית  אסתר  עם  לנישואיו  אוחנא,  אהליאב 
במוסדנו הקדוש מעודו עד הים הזה, והענקנו לו כל צרכי חופתו מבית 
’התלמוד תורה הכללי‘... החופה תהיה ביום 12 אדר שנת 674... בבית 

מנהל הת“ת רפאל ביבאס יצ“ו“. 
15 פריטים, גודל ומצב משתנים. חלק מהפריטים בהדפסות צבעוניות עם 

עיטורים תמונות וציורים. 

פתיחה: $200

296. Collection of Books of Moroccan 

and Tiberias Scholars – Dedications and 

Signatures

For complete list, see Hebrew description. 

7 books, varied size and condition.

Opening Price: $250

295. Collection of Printed Items – 

Moroccan Jewry – Safeguards, Poems and 

Receipts 

Collection of printed leaves and printed items, from 

Morocco and Eretz Yisrael (Tiberias, Hebron and 

Jerusalem), [1910-1950]. Some leaves contain signatures 

of Rabbi “Machlof Adahan” and additional handwritten 

notations. 

◆ Printed leaves of safeguard and amulets. ◆ Leaves of 

prayers and poems for Rosh HaShanah, Chanukah, Lag 

Ba’Omer and more. ◆ Receipts from Eretz Yisrael and 

invitation to wedding which took place in 1914 in which 

Rabbi Raphael Bibas, rabbi of groom Ohaliav Ochana, 

invites to marriage with Esther Shitrit “who was raised as 

an orphan in our holy institute from the time of his birth 

until today; we have provided him with all necessities 

of his wedding from the ‘General Talmud Torah’… the 

Chupah will take place on 12th of Adar 674… at home 

of director of Talmud Torah Raphael Bibas”. 
Fifteen items, various sizes and conditions. Some 

items printed in color and decorated with pictures and 

photographs. 

Opening Price: $200
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296

297



מכירה מס‘ 27 | 159 

יש“א  הרב  מאת  בירושלים,  המערבים  לקהלות  תקנות   .297

ברכה
צפון- המג‘רב,  ארצות  [יוצאי  המערבים  לקהלות  תקנות  כת“י, 

אפריקה]. ירושלים, כסלו תרכ“ז (1866). 
העתקת נוסח התקנות והעתקת חתימות הרבנים. הראשון-לציון רבי 
שאול יעקב ֶאְלָיָשר (הרב יש“א ברכה), ורבני וראשי העדה המערבית 
שמעון  רבי  פינטו,  יעקב  אברהם  רבי  מלכה,  משה  רבי  בירושלים: 
ע“י  נקבעו  התקנות  אבישדיד.  שלמה  ורבי  עמוס  דוד  רבי  חרוש, 
היש“א ברכה, לאחר שהתעוררו חילוקי דעות בקשר לסמכויות גבאי 
העדה בניהול הכנסות והוצאות העדה. בתקנות שלפנינו נקבעו סדרי 
גבאים  המלך,  ומסי  הכולל  להוצאות  מיוחדים  גבאים  ומינוי  החלוקה 

מיוחדים לתלמוד תורה ולתלמידי חכמים, וגבאים מיוחדים לעניים. 
מסמך מעניין וחשוב לתולדות עדת המערבים בירושלים. 

2 עמ‘, 30 ס“מ. מצב בינוני, קרעים בשוליים ובקפלי הנייר. 

פתיחה: $200

297. Regulations for Congregations of 

Maghrebis in Jerusalem, by Rabbi Shaul 

Ya’akov Elyashar – Yisa Beracha

Manuscript, regulations for congregation of Maghrebis 

[natives of countries of northwest Africa; Morocco, 

Algeria and Tunisia]. Jerusalem, Kislev (1866). Copy of 

version of regulations and copy of signatures of rabbis. 

Chief Rabbi, Rabbi Shaul Ya’akov Elyashar (Rabbi Yisa 

Beracha), and rabbis and leaders of sect of Maghrebis in 

Jerusalem: Rabbi Moshe Malka, Rabbi Avraham Ya’akov 

Pinto, Rabbi Shimon Charosh, Rabbi David Amos and 

Rabbi Shlomo Abishadid. Regulations were stipulated 

by the Yisa Beracha after disagreements arose regarding 

the authority of sect supervisors to manage revenue 

and expenditures. These regulations determined the 

organization and appointment of supervisors for Kollel 

expenditures and royal taxes, supervisors for Torah 

study and Torah scholars, and appointees in charge of 

the poor. Interesting and significant document on 

history of sect of Maghrebis in Jerusalem. 
Two pages, 30cm. Fair condition, tears on margins and folds. 

Opening Price: $200

298. מכתב עם תשובה הלכתית על מנהגי מרוקו, מרבי שלום 

משאש, רבה של ירושלים
מכתב הסכמה לספר, עם תשובה הלכתית ארוכה, בכתב ידו וחתימתו 

של הגאון רבי שלום משאש. ירושלים, תשנ“ה (1995). 
מנהגים  בה  ומוזכרים  שונים  הלכות  פסקי  הכותב  מביא  בתשובה 
באב  תשעה  לפני  תספורת  איסור  במנהגי  (לדוגמא:  מרוקו.  ממנהגי 
מי“ז  להסתפר  שלא  החמירו  במרוקו  החכמים  שרוב  כותב  הוא 
נזהרו  כולם  עם  פשוטי  אף  אמנם  אחריהם,  נוהג  אני  וכן  ואילך,  תמוז 
חודש  ראש  וביום  בשר.  באכילת  כמו  אב,  חודש  מראש  מלהסתפר 
היינו אוכלים בשר בסעודה קודם השקיעה וקורין לה ”סעודת סילוק 

הסכין של שחיטה“). 

298. Letter with Halachic Response 

Regarding Moroccan Customs  by Rabbi 

Shalom Mashash, Rabbi of Jerusalem 

Letter of approbation for book, with lengthy Halachic 

response, in handwriting and signature of the Ga’on 

Rabbi Shalom Mashash. Jerusalem, (1995). 

In the response, the author presents various Halachic 

rulings and mentions Moroccan customs. (For example: 

in laws prohibiting haircuts before Tisha B’Av he states 

that majority of scholars of Morocco were stringent not 

to get haircuts from 17th of Tamuz, and I follow their 

opinion, however also simple people were meticulous 

not to get haircuts from month of Av, as with eating 

meat. And on Rosh Chodesh we would eat meat in the 

meal before sunset). 

Rabbi Shalom Mashash (1909-2003), among leading 

Dayanim and rabbinical authorities of his generation. 

From 1955 served as Chief Rabbi and Av Beit Din of 

Casablanca, Morocco. In 1976 immigrated to Holy 

City of Jerusalem to serve as Chief Rabbi and chief 

Av Beit Din. Composed many books in Halacha and 

Aggada: “Mizrach Shemesh”, “Beit Shemesh”, “VeCham 

HaShemesh”, “Tevu’ot HaShemesh Responsa”, “Shemesh 

U’Magen Responsa” and more. 
Four leaves, 28cm. Very good condition. 

Opening Price: $200

ההלכה  ופוסקי  הדיינים  מגדולי  (תרס“ט-תשס“ג),  משאש  שלום  רבי 
בשנת  מרוקו,  קזבלנקה  ואב“ד  ראשי  כרב  כיהן  תשט“ו  משנת  בדור. 
תשל“ו עלה לעיר הקודש ירושלים לכהן בה כרב ראשי וראש אבות בתי 
הדין. חיבר ספרים רבים, בהלכה ובאגדה: ”מזרח שמ“ש“, ”בית שמש“, 

”וחם השמש“, ”שו“ת תבואות שמש“, ”שו“ת שמ“ש ומגן“ ועוד. 
4 דף, 28 ס“מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200
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ליקוט  מגילות,  וחמש  התורה  על  רש“י  פירוש  כתב-יד,   .299

פירושים ומדרשים – תימן, המאה ה-18
פירושים  ליקוט  עם  מגילות,  וחמש  התורה  על  רש“י  פירוש  כתב-יד, 
ב‘נ“ד- תימן],   – הכהן. [שבאם  יוסף  ב“ר  אברהם  רבי  מאת  ומדרשים 

ב‘ס“א לשטרות [תק“ד-תקי“א 1744-1751]. 
כתב-יד שלם של פירוש רש“י על התורה, בכתיבה נאה של הסופר רבי 
מלוקט  פירוש  עם  שבתימן,  ’שבאם‘  מהעיר  הכהן  יוסף  ב“ר  אברהם 
מבוסס  הגליונות.  שבשולי  ובהגהות  מיוחדות,  בעמודות  ששולב 
בעיקר על פירושו של רבי יצחק אברבנאל על התורה [כשהוא מקוצר 
ומותאם לפירוש רש“י], בתוספת ליקוט ממדרשים שונים, חיבורים על 
התורה ומקורות שונים בכת“י ובדפוס [כדוגמת הזוהר, רבי סעדיה גאון, 
הגדול,  מדרש  החפץ,  מדרש  אלכאפי,  אלמרשד  האר“י,  כתבי  רלב“ג, 
שלשה  ספר  ריקאנטי,  טוב,  דבק  ספר  כהן,  שפתי  ספר  ברך,  זרע  ספר 
שריגים, השל“ה, מגלה עמוקות, ועוד]. באחד המקומות מעתיק פירוש 
זצלה“ה“.  כהן  עודד  בכמ“ה  אברהם  מה“ר  זקיני  אדוני  יד  ”מכתיבת 
קולופון בסוף הפירוש על התורה: ”תם ובזה נשלם מה שראיתי לבאר 
במלאכת ה‘ את פי‘ ספר אלה הדברים והיתה השלמתו יום ששי דהוא 

ט“ו לחודש סיון שנת ואלה שמות בני אהרן הבכור נד“ב לשטרי“. 
רחב  ליקוט  כשבצדיו  מגילות,  לחמש  רש“י  פירוש  מופיע  מכן  לאחר 
ממדרשים שונים בנושאי המגילות. ב“חתימת הספר“ הארוכה כותב 
על מגמת החיבור [”... וגם על זאת פקחתי עיני... לסדר... מה שחדשתי 
והילקוט  אברבנאל  יצחק  ורבי  רבה  מבראשית  רש“י  פירוש  אצל 
דברים שהן קשי המובן ומקצת דברים הנוגעים ואינם נוגעים לפרוש 
רש“י...“] ולבסוף חותם: ”כה עתירת לב נשבר... אברהם בן לאדוני אבי 
י“א  יעקב  ויצא  סדר  ששי  יום  השלמתו  ותהי  יצ“ו...  הכהן  יוסף  ה“ר 
לחדש כסליו שנת בס“א לשטרי במאתא שבאם תתקיים עד דתתבני 

קרתא ירושלם...“. 
בנושאים  ליקוטים  הכריכה“]  [”דפי  והאחרונים  הראשונים  בעמודים 
”ענין  נותר“;  לענין  ”טעם  יינקו“;  ימים  שפע  כי  על  [”טעם  שונים 

ארבעה נכנסו לפרדס“; ”טעם לענין הקשת“ ועוד]. 
כ-380 עמ‘ כתובים. 21 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, קרעים ובלאי, פגעי 

עש. מספר דפים מנותקים. ללא כריכה. 

פתיחה: $1000

יהדות תימן, כתבי יד ומכתבים
Yemenite Jewry, Letters and Manuscripts

299. Manuscript, Rashi Commentary on the 

Torah and the Five Megillot, Anthology 

of Commentaries and Midrashim – Yemen, 

18th Century

Manuscript, Rashi commentary on the Torah and 

the five Megillot, with a compilation of explanations 

and Midrashim by Rabbi Avraham ben Rabbi Yosef 

HaCohen. [Shibam – Yemen], 1744-1751.

Complete manuscript on Rashi’s commentary on the 

Torah, in handsome writing of the scribe Rabbi Avraham 

ben Yosef HaCohen of the city of Shibam in Yemen, with 

a compiled commentary integrated in special columns, 

with glosses on sheet margins. Based primarily on the 

commentary of Rabbi Yitzchak Abarbanel on the Torah 

[abridged and adapted to Rashi’s commentary], with 

an anthology of various midrashim, compositions on 

the Torah and various sources in manuscripts or print 

[such as the Zohar, Rabbi Se’adia Gaon, Ralbag, Kitvei 

Ha’Ari, Elmarshad ElChafi, Midrash HaChefetz, Midrash 

HaGadol, Zera Berech, Siftei Cohen, Devek Tov, Rikanati, 

Shlosha Serigim, the Shla, Megale Amukot, etc.]. In one 

place, he copies a commentary “from the manuscript 

of my grandfather Oded Cohen”. A colophon at the 

end of the commentary on the Torah: “Finished and 

completed what I wished to explain of the commentary 

on Devarim and it was completed on Friday the 15th of 

the month of Sivan”.

Afterward, Rashi’s commentary on the five megillot 

appears, accompanied by a broad anthology of various 

Midrashim on the megillot. In the book’s long epilogue 

he writes the objective of the work [“… and I have 

opened my eyes also to that… to arrange… my novellae 

on Rashi’s commentary from Bereshit Raba and Rabbi 

Yitzchak Abarbanel and Yalkut Devarim which are 

difficult to comprehend and some of their words which 

are relevant and those which are irrelevant to Rashi’s 

commentary…”] and in the end he signs: “This is the 

supplication of a broken heart… Avraham son of 

Rabbi Yosef HaCohen… completed on Friday Seder 

VaYeshev Ya’akov 11th of the month of Kislev…”.

On the first and last pages [“binding leaves”] are 

compilations on various topics.
Approximately 380 written pages. 21cm. Good-fair 

condition, stains, wear and tear, moth damage. Several 

detached leaves. Unbound. 

Opening Price: $1000
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300. שרידי דרשה בכתב-יד – ארמית וערבית יהודית – תימן

[תימן?],  המזרח  ארצות  כריכות“.  מ“גניזת  שהוצאו  כתב-יד,  שרידי 
[המאה ה--17 18?]. 

מופיעה  הדפים  באחד  וערבית-יהודית.  ארמית  בעברית,  דרשה 
נעלם  לא  השם...  ברוכי  קדש  זרע  ונכבדי,  ”מורי  ארוכה:  פתיחה 
ולאמאן  ובער..  נער  אנא  ועומדי...  קומי  סבת  תורתכם  כבוד  ממעלת 
ייא רבותי מן סכת די לחקת לקיום המצות ובפרט האד למצוה לעזיזא 
היום...  כמוני  פתי  מחכימת  היא  אשר  התמימה...  התורה  ציצית...  די 
מאן מלכי דא רבנן היושבים ראשונה במלכות, ואחר כך מקהל קדוש... 

ברך ה‘ חילם... אכי“ר...“. 
8 דף. 15 ס“מ. מצב משתנה, כתמים ופגעי עש. 

פתיחה: $200

300. Remnants of Handwritten Sermon – 

Aramaic and Jewish-Arabic – Yemen

Manuscript remnants, removed from the “bindings 

geniza”. Oriental countries [Yemen?], [17th-18th? 

Century]. 

Sermon in Hebrew, Aramaic and Jewish-Arabic. One 

leaf has a long introduction. 
8 Eight leaves. 15cm. Various conditions, stains and moth 

damage. 

Opening Price: $200

וארצות  תימן   – להרמב“ם  תורה  משנה   – דפים  שרידי   .301

המזרח, המאה ה-15
כריכות. [תימן  מגניזת  שהוצאו  דפים  שרידי  להרמב“ם,  תורה  משנה 

וארצות המזרח, המאה ה-15?]. 
בדיו  עשר“  חמשה  ”פרק  כותרת  עם  ולוה,  מלוה  מהלכות  אחד  דף 
עתיקה:  מזרחית  בכתיבה  נוספים,  דפים  שרידי  [תימן].  אדומה. 

קטעים מהלכות מתנות עניים ותרומות. 
6 קטעים, גודל ומצב משתנים (דרגות פגיעה שונות). 

פתיחה: $300

301. Leaf Remnants – Mishne Torah 

L’HaRambam – Yemen and Oriental 

Countries, 15th Century

Mishne Torah L’HaRambam, leaf remnants removed 

for “bindings geniza”. [Yemen and Oriental countries, 

15th century?]. 

One leaf of Hilchot Melaveh V’Loveh, with title 

“Chapter Fifteen” in red ink. [Yemen]. Remnants of 

additional leaves, in ancient Oriental writing: sections 

of Hilchot Matnot Aniyim and Terumot. 
6 Six sections, various sizes and conditions (various levels 

of damage). 

Opening Price: $300

302. Manuscript Sefer Haftarot (Yemen) / 

Poetry Manuscripts 

◆ Manuscript, Sefer Haftarot, with translation. Yemen, 

[c. 19th century]. Originally written without vowels, 

however majority vowelized during later period (in 

different ink). Notations of ownership and sale “Musa 

ben Ha’aron”. 

◆ Manuscript, divan of songs and poems. [Yemen, c. 

19th century]. 

◆ Manuscript in scribal writing and Oriental writing. 

[c. 19th century]. Poems: “Ani Mafkid Yechidati”, “Pana 

Be’od Shimshi, Kdoshei Merim Roshi” and more. 

◆ Various handwritten leaves. 

Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

302. כתב יד ספר הפטרות (תימן) / כתבי יד פיוטים

בערך].  ה-19  [המאה  [תימן,  תרגום.  עם  הפטרות,  ספר  ◆ כתב-יד, 

יותר (בדיו  מאוחרת  בתקופה  נוקד  רובו  אך  ניקוד,  ללא  נכתב  במקור 
שונה). רישומי בעלות ומכירה ”מוסא ן‘ הארון“. 

◆ כתב-יד, דיואן שירים ופיוטים. [תימן, המאה ה-19 בערך]. 

בערך].  ה-19  [המאה  מזרחית.  וכתיבה  סת“ם  בכתיבת  ◆ כתב-יד 

פיוטים: ”אני מפקיד יחידתי“, ”פנה בעוד שמשי, קדושי מרים ראשי“ 
ועוד. 

◆ ניירות שונים בכת“י. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

300301302



162 | נובמבר 2012

303. שני כת“י תימן – ספר הפטרות / שלש מגילות

◆ כתב יד ספר הפטריות עם תרגום. בעמוד האחרון קולופון הסופר 

בכת“י  קליגרפית  חתימה  עם   .(1900 (תר“ס  ב‘רי“א  סיון  ג‘  מתאריך 
מזרחי-תימני, לא מפוענחת. חתימות בעלים מתקופות שונות. 

89 דף, 23.5 ס“מ. מצב בינוני, כתמים בלאי ונקבי עש. כריכת עור מקורית, 
עבודת תימן. 

תרגום  עם  וקהלת,  רות  השירים  שיר  מגילות,  שלש  יד,  ◆ כתב 

ופירושים. תימן, [המאה ה-19 בערך]. 
52 דף, 22 ס“מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. קרעים 
בד  כריכת  השירים.  משיר  ראשון  דף  חסר  דפים.  מספר  בשולי  גזורים 

חדשה. 

פתיחה: $450

303. Two Yemenite Manuscripts - Book of 

Haftarot / Three Megillot

◆ Manuscript, Book of Haftarot with translation. 

On last page is the scribe’s colophon from the 3rd of 

Sivan 1900. With a calligraphic signature in Yemenite-

Oriental handwriting, undeciphered. 

Owners’ signatures from various times. 
89 leaves, 23.5cm. Fair condition, stains, wear and moth 

holes. Original leather binding, made in Yemen. 

◆ Manuscript, three Megillot, Shir HaShirim Ruth and 

Kohelet, with Translation and commentaries. Yemen, 

[c. 19th century]. 
52 leaves, 22cm. Light-colored high-quality paper, good-

fair condition, stains and wear. Cutoff tears on margins 

of several leaves. Lacking first leaf of Shir HaShirim. New 

fabric binding. 

Opening Price: $450

304. כתב יד – שלוש מגילות – תימן, המאה ה-19

תרגום  ”עם  וקהלת,  רות  השירים,  שיר  מגלות,  שלש  ספר  כתב-יד, 
המאה  [תימן,  ז“ל“.  רש“י  עלאי  דבי  אריא  ופירוש  התנאים  שתיקנו 

ה-19?]. 
גוף  מעוטרות.  פתיחה  כותרות  בצבע,  מאוייר  שער  שלם,  כתב-יד 
פירוש  מתחתיהם  מקבילים,  טורים  בשני  כתובים  והתרגום  הנוסח 
רש“י. בחלק מהמקומות נוספו בשוליים תוספת רמזים, ראשי תיבות 

וגימטריות על פסוקי המגלות. בנוסף, הגהות מכמה כותבים. 
[55] דף. 23 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים בשוליים. סימני 
עש, בעיקר בכריכה הפנימית. באחד הדפים קרע גדול עם חסרון טקסט. 

כריכה עתיקה, בלויה. 

פתיחה: $250

304. Manuscript – Shalosh Megillot – 

Yemen, 19th Century 

Manuscript, Sefer Shalosh [three] Megillot; Shir 

HaShirim, Ruth and Kohelet, “with translation 

composed by the Tana’im and commentary Aryeh 

Devei Illai Rashi”. [Yemen, 19th? century]. 

Complete manuscript, colorful title page, ornamented 

titles. Body of text and translation written on two 

parallel columns; beneath them, Rashi’s commentary. 

On margins of some sections added allusions, acronyms, 

Gematriot [assignation of numeric values to Hebrew 

letters] on verses of the Megillot. Includes glosses by 

several writers. 
[55] leaves. 23cm. Good-fair condition. Stains. Wear and tear 

on margins. Moth marks, especially on inner binding. Large 

tear with missing text on one leaf. Antique worn binding. 

Opening Price: $250

305. שלשה כתבי יד - תימן

סדר   ◆ בערך].  ה-18-19  [המאה  אשמורות,  ללילי  סליחות  תיקון   ◆
בערך]. ה-17-18  [המאה  מפוארת,  סת“ם  בכתיבת  דפסחא,  אגדתא 

◆ ספר גורלות, [המאה ה-19 בערך]. 
3 כתבי יד, גודל ומצב משתנים. שני כתה“י הראשונים חסרים בסופם. 

פתיחה: $200

305. Three Manuscripts – Yemen

◆ Tikkun Slichot for night-time, [c. 18th-19th century]. 

◆ Seder Agadeta D’Pescha, in elegant scribal writing, 

[c. 17th-18th century]. ◆ Sefer Goralot, [c. 19th century]. 
Three manuscripts, various sizes and conditions. First two 

manuscripts incomplete at end. 

Opening Price: $200
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306. שרידי כת“י מגניזת כריכות – תימן

שרידי כת“י, על קלף ונייר, שהוצאו מ“גניזת כריכות“. [תימן]. 
קטע מתלמוד בבלי, מסכת יומא; דפים מספרי תאג‘ והפטרות [בחלקם 
”תקון  עם  דף  קטע  מאוייר;  שער  שרידי  מסורה];  וציוני  עליון  ניקוד 

ראש חדש“; קטעים מפירוש המשניות להרמב“ם בערבית-יהודית. 
18 קטעים, 9 - קלף ו-9 - נייר. גודל משתנה, מצבי פגיעה שונים בין הדפים. 
שנדפס  סינא.  אבן  של  הקאנון  מספר  מודפס  דף  שרידי  מצורף 

בעברית, בנפולי, רנ“ב (1492). 

פתיחה: $300

306. Manuscript Remnants from the 

Binding Geniza – Yemen

Manuscript remnants, on parchment and paper, 

removed from the “Binding Geniza”. [Yemen].

A section of the Babylonian Talmud, Tractate Yoma; 

leaves from the Taj books and Haftarot [some have 

nikud elyon and mesorah marks]; remnants of an 

illustrated title page; a section of a leaf with “Tikun 

Rosh Chodesh”; sections of Rambam’s commentary on 

the mishnayot in Jewish-Arabic.
Eighteen sections, 9 – parchment and 9 – paper. Various 

sizes, varied degrees of damage to leaves.

Attached are remnants of a printed leaf from the Kanon 

of Ebn Sina printed in Hebrew, in Naples, 1492. 

Opening Price: $300

308. כת“י ספר תולעת יעקב, תימן 

כתב יד, ספר תולעת יעקב, פירוש על התפילות עפ“י חכמת הקבלה, 
לרבי מאיר ן‘ גבאי. העתקה ממהדורת קושטא שנת ש“כ (1560), עם 
קולופון  האחרון  בעמוד  בערך].  ה-19  תימן, [המאה  בשוליים.  הגהות 

”משה בכמהר“ר --- יוסף ---“. 
ראשונים  דפים  טוב,  במצב  הספר  רוב  משתנה,  מצב  ס“מ.   21 דף.   105

ואחרונים בלויים יותר. כתמים. כריכה פשוטה ובלויה. 

פתיחה: $400

307. שערי קדושה עם לחם תודה - כת“י תימן

צאלח  יחיא  לרבי  וטרפות,  שחיטה  הלכות  קדושה,  שערי  ספר  כת“י 
רבי  בן  יחיא  לרבי  בתרא)  (מהדורא  תודה  לחם  פירוש  עם  המהרי“ץ, 
בחיי  עוד  נעתק  כנראה  כתה“י  ה-19].  המאה  [תימן,  בדיחי.  יהודה 
שונה  בכת“י  הגהות  (תקס“ג-תרמ“ח).  בדיחי  יהודה  רבי  המחבר 

ורישומי לידות משנת ב‘רמא (תר“ץ 1930). 
כ-88 דף, 16.5 ס“מ. מצב בינוני, כתמים ונזקי עש. כריכת עור גס, עבודת 

תימן. 

פתיחה: $200

308. Manuscript Tola’at Ya’akov, Yemen

Manuscript, Tola’at Ya’akov, commentary on prayer 

according to Kabbalah, by Rabbi Meir Ibn Gabai. Copy 

from the 1560 Constantinople edition, with marginal 

glosses. Yemen, [c. 19th century]. On final page is 

colophon “Moshe --- Yosef ---“.
105 leaves. 21cm. Varied condition, most of the book is 

in good condition, first and last leaves more worn. Stains. 

Simple worn binding.

Opening Price: $400

307. Sha’arei Kedusha with Lechem Todah – 

Yemenite Manuscript 

Manuscript of Sha’arei Kedusha, laws of shechita 

and t’refot, by Rabbi Yichye Tzalach the Maharitz, 

with Lechem Todah commentary (second edition) by 

Rabbi Yichye ben Rabbi Yehuda Badichi. [Yemen, 19th 

century]. This manuscript has apparently been copied 

when the author, Rabbi Yehuda Badichi (1803-1888) was 

still alive. Glosses in different handwriting and a list of 

births from 1930.
Approx. 88 leaves, 16.5cm. Fair condition, stains and moth 

damage. Coarse leather binding, made in Yemen. 

Opening Price: $200
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ְּכַלאל - תימן המאה ה-19 309. כת“י סידור תִּ

כתב יד, סידור, כולל תפילות לימי חול, שבת, מועדים וימים נוראים. 
עם שיר השירים ו“אגדתא דפסחא“, ועוד. תימן, המאה ה-19. [נכתב 
ע“י כמה כותבים בתקופות שונות, רוב הסידור בכתיבה נאה במיוחד]. 
בשנת  נכתב  שהסידור  [מסתבר  תרכ“ב-תרנ“ו.  לשנים  המולדות  לוח 

תרכ“ב 1862]. 
שימוש  כתמי  בינוני,  מצב  ס“מ.   16 דפים.  מספר  חסר  עותק  דף,  כ-185 
קשים. קרעים ובלאי. כריכה עתיקה מעור גס עם לולאות, עבודה תימנית. 

פתיחה: $300

309. Manuscript Siddur Tiklal – Yemen, 

19th Century 

Manuscript, prayer book, containing prayers for 

weekdays, Shabbat, festivals and High Holy Days. 

Includes Shir HaShirim and Aggadeta D’Pischa, and 

more. Yemen, 19th century. [Written by several writers 

during various periods, majority of prayer book in 

especially fine writing]. 

Chart of new moons for years 1862-1896. [It appears 

that the prayer book was printed in 1862]. 
Approx. 185 leaves, copy missing several leaves. 16cm. 

Fair condition, severe usage stains. Wear and tear. Ancient 

binding of coarse leather with loops, Yemenite craftsmanship.

Opening Price: $300

310. אוסף כתבי יד - פרס ותימן

ביאורי   ◆  .1849 תר“ט  [פרס],  שחיטה.  הלכות  ישראל,  לבני  זכרון   ◆
חידושים  וליקוטי  פסח  ליל  ולסדר  תפילין  להנחת  ויחודים,  קבלה 
המאה  [תימן?,  קבלה.  ליקוטי   ◆ ה-18?].  המאה  [תימן?,  וחידות. 
השנים  לוח   ◆ ה-19?].  [המאה  וסגולות.  קמיעות  רשימת   ◆ ה-18?]. 
[המאה  ומזלות.  שנים  ועניני  תקמ“ט-תרכ“ד,  מהשנים  והמולדות 
ה-19]. ◆ ספר הפטרות וליקוטים בעניני מזלות וחכמת היד. [ראשית 

המאה ה-20]. 
6 כתבי יד, גודל ומצב משתנים, בחלקם חסרים דפים. 

פתיחה: $800

310. Collection of Manuscripts – Persia 

and Yemen 

◆ Zichron LeBnei Yisrael, laws of slaughtering. [Persia], 

1849. ◆ Kabbalistic explanations and special intentions, 

for laying of phylacteries and for Pesach Seder night as 

well as collection of Chidushim and riddles. [Yemen? 

18th century?]. ◆ Kabbalistic collection. [Yemen?, 18th 

century?]. ◆ List of talismans and Sgulot [auspicious 

omens]. [19th century?]. ◆ Chart of years and new moons 

for years 1789-1864, and matters pertaining to year 

calculations and zodiac constellations. [19th century].

◆ Book of Haftarot and collection pertaining to matters 

of zodiac constellations and chiromancy [palm-

reading]. [Early 20th century]. 
6 manuscripts, various sizes and conditions, some missing 

leaves. 

Opening Price: $800

311. אוסף הגדות של פסח בכת“י – תימן

כמנהג  פסח  של  הגדה  דפסחא“,  ”אגדתא  של  שונים  יד  כתבי  אוסף 
תימן. [המאה ה-18-19]. חתימות כותבים ובעלים ממשפחת סרי הלוי 

(אלסרי אלוי). 
4 כתבי יד, גודל ומצב משתנים. 3 מהם עם כריכות חדשות. 

פתיחה: $200

311. Collection of Passover Haggadot 

Manuscripts – Yemen

Collection of various manuscripts of “Aggadeta 

D’Pescha”, Passover Haggadah according to Yemenite 

custom. [18-19th century]. Signatures of writers and 

owners from the Seri HaLevi family (Alseri Alevi).
Four manuscripts, various sizes and conditions. 3 have new 

bindings.

Opening Price: $200
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312. כתב-יד – משניות סדר מועד עם ביאור בערבית-יהודית 

– תימן
כתב-יד, משניות סדר מועד, עם תרגום וביאור בערבית-יהודית. צנעא 

[תימן], תרפ“ז [1927]. 
נאה  סופר  בכתיבת  מועד,  סדר  מסכתות  כל  של  שלם  כתב-יד 
בערבית- וביאורה  תרגומה  מופיעה  משנה  כל  לאחר  ומרשימה. 

מספר  להמחשה.  איורים  הסופר  הוסיף  שונים  במקומות  יהודית. 
”ותהי  האחרון:  בדף  קולופון  העמודים.  בשולי  משלימות  הגהות 
על  צנעא...  במדינת  ונכתבה  תרפ“ז  שנת  שלישי...  יום  השלמתה 
יצחק...“  הקל  אני  לעצמי...  לי  כתבתיו  הקודש,  במלאכת  העוסק  ידי 

[חתימה קליגרפית לא מפוענחת]. 
ובדפים  [בכריכה  עש  פגעי  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  ס“מ.   23 עמ‘.   [450]

ראשונים]. כריכה במצב טוב. 

פתיחה: $300

312. Manuscript – Mishnayot Seder Mo’ed 

with Jewish-Arabic Explanation – Yemen

Manuscript, mishnayot Seder Mo’ed, with translation 

and explanation in Jewish-Arabic. Sana’a [Yemen], 1927. 

Complete manuscript on all tractates of Seder Mo’ed, 

in handsome impressive scribal writing. After each 

Mishna, its translation and explanation in Jewish-

Arabic appears. In various places, the scribe added 

illustrations. Several supplementary glosses on page 

margins. Colophon on last leaf: “This was completed on 

Tuesday… 1927 and written in Sana’a… I, Yitzchak…” 

[Calligraphic non-deciphered signature]. 
[450] pages. 23cm. Good condition. Few stains. Moth damage 

[on binding and first leaves]. Binding in good condition.

Opening Price: $300

313. Shulchan Aruch Orach Chaim, 

Manuscript, Yemen

Manuscript, Shulchan Aruch Orach Chaim, 

“composition by prominent Ga’on Rabbi Yosef Karo 

– laws including glosses”, chapters 1-428. Fine and 

cursive writing. [Yemen, c. 18th-19th century]. Glosses 

on leaf margins. 

Title page contains colophon by writer who requests 

that studier of book “not disparage me, G-d forbid, 

since I put all my efforts into this work for the sake of 

Heaven. If an error is detected, he should correct it and 

be blessed”. He concludes with an unreadable signature. 

Leaf 6 contains an additional colophon: “The writer, 

insignificant… of scholars and scribes – [unreadable 

signature] – Alkakri, may I and my offspring merit 

to study Torah until the end of the days, Amen”. 

Ownership notations and signatures of book owners 

from various periods: “Ha’Aron Ibn Daud Ibn Tzalach 

Daud known as Alkaratz in Yemen”; “Shalom Ibn 

Tzadok Ibn Ya’akov”; “Sadian Shalom”; and more. 
[6], 269 leaves. 16.5cm. Quality pale paper, fair condition, 

extensive usage stains and wear. Unbound. 

Opening Price: $300

313. שלחן ערוך אורח חיים, כת“י תימן

יוסף  הר“ר  המובהק  הגאון  ”חיבור  חיים,  אורח  ערוך  שלחן  יד,  כתב 
נאה  כתיבה  א‘-תכ“ח.  סימנים  הגהות“,  עם  הלכות   - זת“ל  קארו 

ורהוטה. [תימן, המאה ה-18-19 בערך]. הגהות בשולי הדפים. 
בשער קולופון הכותב מבקש את הלומד בספר ”שלא אחד מכם ילעיג 
או יוציא לעז עלי ח“ו, לפי שאני נותן כל מאמצי כוחי במלאכה הזאת, 
אשר היא מלאכת שמים, שאם ימצא טעות ח“ו יתקננה כיד ה‘ הטובה 
 6 בדף  מפוענחת.  לא  בחתימה  ומסיים  טוב“  ברכת  תבא  ועליו  עליו, 
 – והסופרים  החכמים  רגלי  עפר  הקלים  קל  ”והכותב  נוסף:  קולופון 
[חתימה לא מפוענחת] - אלקכרי, יזכיני השם לכתוב ולהגות בתורתו 
אני וזרעי וזרע זרעי עסכ“ה אמן וכן יהי רצון“. רישומי בעלות וחתימות 
דאוד  ן‘  צאלח  ן‘  דאוד  ן‘  ”הארון  שונות:  מתקופות  הספר  בעלי  של 
”סעדיאן  יצ“ו“;  יעקוב  ן‘  צדוק  ן‘  ”שלום  בת‘מן“;  אלק‘רץ  המכונה 

שלום יצ“ו“; ועוד. 
[6], רסט דף. 16.5 ס“מ. נייר איכותי ובהיר, מצב בינוני, כתמי שימוש רבים 

ובלאי. לא כרוך. 

פתיחה: $300
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314. כת“י חיבור על שו“ע חושן משפט - מחבר לא מזוהה, שנות הת‘

מאות  בערך,  הת‘  [שנות  קדומה,  אשכנזית  כתיבה  מזוהה.  לא  מחבר  משפט,  חושן  ערוך  שולחן  על  כת“י, 
 .[17-18

חיבור שלם מסימן א‘ עד סימן ר“נ, סיכום דינים בלשונו של הכותב עפ“י השו“ע והרמ“א, בהוספת חידושי 
דינים משלו. כתיבה אוטוגרפית של המחבר, עם הוספות בין השורות ומחיקות. 

סט דף. 16.5 ס“מ. נייר עבה ואיכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים, פגעי בלאי. כריכת בד חדשה. 

פתיחה: $1000

Manuscripts  
(See Also Chapters: Objects, Single Leaves, Chabad, Moroccan Jewry, Yemenite Jewry)

314. Manuscript on Shulchan Aruch Choshen Mishpat – 

Unidentified Author, 17-18th Centuries

Manuscript, on Shulchan Aruch Choshen Mishpat, unidentified author. Early 

Ashkenazi writing, [17-18th centuries]. 

Complete composition from Siman 1 until Siman 250, summary of laws in the author’s 

own words according to the Shulchan Aruch and the Remah, adding his own novellae. 

Author’s autographic writing with additions between the lines and erasures. 
Sixty-nine leaves. 16.5cm. High-quality thick paper, good-fair condition, stains, wear damages. 

New fabric binding. 

Opening Price: $1000

כתבי יד
(ראה עוד בפרקים: חפצים, דפים בודדים, חסידות חב“ד, יהדות מרוקו, יהדות תימן, קהלות ישראל)
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315. כתב-יד – ”נעים זמירות“ ו“חוג הארץ“ לבעל מרכבת המשנה – מפות מאויירות

מפות  עם  המשנה“.  ”מרכבת  בעל  מחעלמא  שלמה  רבי  הגאון  מאת  חיבורים  שני  ומרשים,  נאה  כתב-יד 
מאויירות.

בחלקו הראשון של כתב היד: ”תשלום נעים זמירות מה שלא נדפס בשלחן עצי שטים“. ”נעים זמירות“ הוא 
חיבור ארוך בצורת שיר-חידה על ל“ט אבות מלאכות, שכתב רבי שלמה מחעלמא, בתוספת ביאור מפורט 

על רמזי השיר. מילות השיר באותיות מרובעות, ותחתיהן הביאור בכתיבה אשכנזית רהוטה.
הדפסת החיבור החלה בברלין תקכ“ב בראש ספרו של רבי שלמה ’שלחן עצי שטים‘, אך מסיבות לא ברורות 
נפסקה באמצע [שם נכתב: ”נטרפה השעה והדפסתי רק עד פה“]. לפנינו המשכו של החיבור [נדפס בשנת 

תש“מ]. 
בחלק השני של כתב היד: ספר חוג הארץ, חיבור לקסיקוני על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, נחלות השבטים 
וגבולות הארץ. כתיבה אשכנזית רהוטה. בדפי החיבור משולבות שמונה מפות מרשימות, מאוירות ביד אמן, 

עם תיאור מפורט של ערי הארץ, הנחלות והגבולות. [נדפס תשמ“ח].
חותמות בעלים של רבי בנימין פוקס אב“ד גרוסווארדיין. 

עוד  עם  יחד  ההשמדה  למחנה  שנלקח  אלמוני  יהודי  המסופר,  לפי  מהשואה.  פלאי  באופן  ניצל  זה  יד  כתב 
יהודים מעירו, שמר על כתב היד והעביר אותו זמן קצר לפני הירצחו ליהודי בשם אונגר שהיה אסיר באותו 

מחנה. אונגר שרד את המחנה והצליח לשמור על כתב-היד עד שחרורו [ראה חומר מצורף].
בתורכיה  תקל“ט  בשנת  עבר  הנודעים,  פולין  מגאוני  (תע“ו-תקמ“א),  ֶחֶלם   - מחעלמא  שלמה  רבי  הגאון 

315. Manuscript – “Na’im Zemirot” and “Chug Ha’Aretz” by Author 

of Merkavat HaMishna – Illustrated Maps 

Fine and impressive manuscript containing two compositions by the Ga’on Rabbi 

Shlomo of Chelm author of Merkavat HaMishna. Includes illustrated maps. 

First section of manuscript: “Sections of Na’im Zemirot which were not printed 

in Shulchan Atzei Shittim”. Na’im Zemirot is a lengthy composition in the form of 

a poem-riddle on 39 prototypes of creation forbidden on Shabbat, written by Rabbi 

Shlomo of Chelm, with the addition of a detailed explanation of allusions to poem. 

Words of poem in square letters; beneath, explanation in fluent Ashkenazi writing. 

Printing of composition began in Berlin in 1762 at beginning of book of Rabbi Shlomo 

‘Shulchan Atzei Shittim’, however, for reasons which are unclear the printing was 

interrupted in middle [written there: “Time was of essence and I managed to print only 

until this point”]. This manuscript contains continuation of composition [printed in 

1980]. 

Second section of manuscript: Sefer Chug Ha’Aretz, lexicon composition on geography 

of Eretz Israel, allocation of land to each of the Tribes and borders of the country. Fluent 

Ashkenazi writing. Eight impressive maps, illustrated by artist;  detailed description of 

cities of country, allocated areas of land and borders integrated throughout leaves of 

composition. [Printed in 1988].

Ownership stamps of Rabbi Binyamin Fuchs Av Beit Din of Grosswardein. 

This manuscript was miraculously saved from the Holocaust. According to legend, an 

anonymous Jew who was taken to an extermination camp together with additional 

Jews of his town, guarded the manuscript and just prior to his murder transferred it 

to a Jew by the name of Ungar who was also a prisoner in that camp. Ungar survived 

the camp and succeeded in maintaining the manuscript until his release [see attached 

material]. 

The Ga’on Rabbi Shlomo of Chelm (1716-1781), among famous Torah giants of 

Poland, passed through Turkey in 1779 on his way to Eretz Israel. He was delayed in 

Constantinople and in Izmir for an extended period and formed a close relationship 

with local Torah giants. Several months after arriving in Eretz Israel was forced to leave. 

He arrived with his family in Thessaloniki and began preparing the second section of 

his book Merkavat HaMishna on the Mishnah and his remaining compositions for 

print, however he perished in a plague which erupted in the city. 
25 leaves; 44 + [7] leaves. Good condition, stains and wear. New binding. 

Opening Price: $1000

בדרכו לארץ ישראל. הוא התעכב זמן ארוך בקושטא ובאיזמיר ויצר קשר הדוק עם גדולי הרבנים במקום. 
מספר חודשים לאחר שהגיע לארץ ישראל נאלץ לעזבה, הגיע לשאלוניקי עם משפחתו, והחל להכין לדפוס 

את החלק השני של ספרו מרכבת המשנה ואת שאר חיבוריו, אך נספה במגפת דבר שפרצה בעיר.
כה דף; מד + [7] דף. מצב טוב, כתמים ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000
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316. כת“י תפילות, הנהגות וחידושי תורה 

ותיקוני  לווידוי  נוסחאות  הקבלה,  עפ“י  והנהגות  תפילות  כתב-יד, 
ראשי- לפי  לאמירה  משניות  ופרקי  ופסוקים  תפילה  פסוקי  חטאים, 

כת“י  ועוד.  תורה  חידושי  לאה“.  בן  לימא  ”יהודה  השם  של  תיבות 
כתה“י  בסוף  ה-17-18].  המאה  הת‘  שנות  [פולין?,  קדום  אשכנזי 
המאה  [ארה“ב?,  יותר  מאוחרת  בכתיבה  ביידיש  דרשה  של  רשימה 

ה-19-20]. 
אדם  של  תלמידיו  או  משפחתו  מבני  אחד  ע“י  נכתב  שכתה“י  יתכן 
ששמו היה רבי ”יהודה לימא“. [באותה תקופה חי ופעל בפולין לעורר 
את העם לתשובה, הגאון הקדוש רבי יהודה לימא אב“ד ווענגרוב, בנו 
של בעל ”חלקת מחוקק“ על השו“ע, ותלמידו הגדול של המקובל רבי 

יהודה החסיד משעדליץ, מייסד ה“חורבה“ בירושלים]. 
מצב  ס“מ.  כ-17  כתובים.  עמודים  מ-110  למעלה  מתוכם  דף,  כ-180  כרך 

טוב-בינוני, כתמים בלאי ומעט פגעי עש. לא כרוך. 

פתיחה: $700

316. Manuscript of Prayers, Conduct and 

Novellae

Manuscript, prayers and conduct according to Kabbalah, 

versions for confessions and correcting sins, prayer 

verses and Biblical verses and chapters of mishnayot to 

say according to the initials of the name “Yehuda Lima 

ben Leah”. Torah novellae etc. An early Ashkenazi 

manuscript [Poland?, the 17-18th centuries]. At the end 

of the manuscript, a sermon written in Yiddish in later 

handwriting [US?, the 19-20th centuries]. 

Possibly, the manuscript was written by a family 

member or a disciple of a man called “Rabbi Yehuda 

Lima”. [At that time, Rabbi Yehuda Lima Av Beit Din 

of Vengrov lived in Poland and attempted to awaken 

people to repent. He was the son of the author of 

“Chelkat Mechokek” on the Shulchan Aruch and the 

great disciple of the mekubal Rabbi Yehuda HaChassid 

of Szedlice, founder of the “Churva” in Jerusalem]. 
Volume approx. 180 leaves, of which more than 110 written 

pages. Approx. 17cm. Good-fair condition, stains, wear and 

few moth damages. Unbound. 

Opening Price: $700

317. שרידי כתב-יד על קלף – משנה תורה להרמב“ם – המאה 

ה-15
שרידי כתב-יד על קלף, פירוש המשניות להרמב“ם. כתיבה אשכנזית-

איטלקית. [המאהה-15?]. 
מכיל קטעים מהלכות שקלים [פרק ראשון וחלק מפרק שני] ומהלכות 
בראש  רציפים.  לא  עמ‘  ב-4  שני],  ומפרק  ראשון  מפרק  [חלק  מגילה 
שקלים“,  הלכות  וחנוכה,  מגילה  ”הלכות  כותרת:  הראשון  העמוד 
שונה  סדר  לפנינו  שקלים.  מהלכות  ראשון  פרק  מתחיל  ואחריה 
מהרגיל בכתבי היד ובדפוסים שבהם מופיעים הלכות מגילה וחנוכה 

רק לאחר הלכות קידוש החודש והלכות תעניות. 
[4] עמ‘. 30 ס“מ. מצב בינוני [חלק מהטקסט דהוי מאד], כתמים וקרעים 

גסים. 

פתיחה: $800

317. Remnants of Parchment Manuscript – 

Mishne Torah L’HaRambam – 15th Century

Remnants of parchment manuscript, Perush 

HaMishnayot L’HaRambam. Italian-Ashkenazi 

writing. [15th century?]. 

Contains sections of Hilchot Shekalim [first chapter and 

part of second chapter] and of Hilchot Megillah [part 

of the first and second chapter], on 4 non-consecutive 

pages. At the top of the first page is the title: “Hilchot 

Megillah V’Chanuka, Hilchot Shekalim”, followed by 

the beginning of the first chapter of Hilchot Shekalim. 

This manuscript has a different order than usual in the 

manuscripts and printings, where Hilchot Megillah and 

Chanuka appear only after Hilchot Kiddush HaChodesh 

and Hilchot Ta’aniot. 
[4] pages. 30cm. Fair condition [some of text is very faded], 

stains and rough tears. 

Opening Price: $800
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318. שרידי כתב-יד – הגהות מיימוניות קושטנטינא– אירופה, 

המאה ה-15
עתיק  כת“י  שרידי  להרמב“ם.  החזקה  היד  על  מיימוניות  הגהות 

שהוצאו מכריכת ספר. [אירופה, שנות הר‘, המאה ה-15]. 
דף במצב טוב וכריכה עם שרידי דף נוסף. כתיבה אשכנזית-איטלקית 
נאה. ”הגהות מיימוניות“ על פרק ראשון ושני מהלכות שחיטה, וקטע 

מהלכות שבועות. 
רש“י,  דברי  ליקוט  ובהן  הרמב“ם,  על  הוספות  הן  מיימוניות,  הגהות 
וחכמי  מרוטנבורג  המהר“ם  והסמ“ק,  הסמ“ג  התוספות,  בעלי 
אשכנז. חיבור זה מיסודו של הרמ“ך (רבי מאיר הכהן) תלמיד מהר“ם 
נדפסו  לראשונה  אשכנז.  חכמי  ע“י  נוספות  עריכות  עבר  מרוטנבורג, 
ההגהות במהדורת הרמב“ם שנדפסה בקושטא (שנת רס“ט 1509) והן 
במהדורת  קושטנטינא“.  מיימוניות  ”הגהות  בשם  הידועות  ההגהות 
הרמב“ם שנדפסה בוונציה (שנת רפ“ד 1524) נדפסו הגהות מיימוניות 
בכל  זה  נוסח  נדפס  ומאז  קושטא,  ממהדורת  לחלוטין  שונה  בנוסח 

המהדורות הבאות של ספרי הרמב“ם עד ימינו. 
ברוב כתבי היד של ”הגהות מיימוניות“ נמצא נוסח ונציה, ומסיבה זו 
המקורי,  החיבור  של  מאוחר  עיבוד  הנו  קושטא  נוסח  כי  שטענו  היו 
חומר  [ראה  זו  טענה  מפריכים  קושטא  נוסח  שבהם  כתבי-יד  אך 
מיימוניות  ”הגהות  לנוסח  דווקא  תואם  שלפנינו  היד  כתב  מצורף]. 

318. Remnants of Manuscript – 

Maimonidean Glosses, Constantinople 

– Europe, 15th Century

Maimonidean glosses on the Yad HaChazakah by the 

Rambam. Remnants of ancient manuscript removed 

from book binding. [Europe, 15th century].

Leaf in good condition and binding with remnants 

of additional leaf. Fine Italian-Ashkenazi writing. 

Maimonidean glosses on first and second chapters of 

laws of slaughtering and passage on laws of vows.

Maimonidean glosses contain additions to the 

Rambam, including a collection on Rashi, Ba’alei 

HaTosafot, Samag [Sefer Mitzvot Gadol], Samak [Sefer 

Mitzvot Katan], Maharam of Rotenberg and scholars 

of Ashkenaz. This book, composed by Rabbi Meir 

HaKohen, disciple of the Maharam of Rotenberg, was 

re-edited by scholars of Ashkenaz. The glosses, known 

as “Maimonidean glosses – Constantinople”, were 

printed for the first time in the edition of the Rambam 

printed in Constantinople (1509). In the edition of the 

Rambam printed in Venice (1524) a totally different 

version of Maimonidean glosses was printed, which 

was the version printed in all following editions of the 

Rambam until today. 

Majority of manuscripts of Maimonidean glosses are of 

the Venice version, and therefore some claimed that the 

Constantinople version was a more recent adaptation 

of the original composition, however manuscripts 

in the Constantinople version refute this claim [see 

attached material]. This manuscript actually matches the 

version of “Maimonidean glosses – Constantinople” and 

therefore bears significance. The extent of precedence of 

the manuscript and its relation to the Constantinople 

edition were not researched. 
Complete leaf, [2] pages. 29cm. Good condition, stains, ink 

smears, tears and moth stains. Includes part of binding with 

remnant of additional leaf in poor condition. 

Opening Price: $600

ושאלת  זה  כת“י  של  קדימותו  מידת  חשיבותו.  ומכאן  קושטנטינא“ 
יחסו למהדורת קושטא לא נחקרו. 

דף שלם, [2] עמ‘. 29 ס“מ. מצב טוב, כתמים, טשטוש דיו, קרעים וסימני 
עש. + חלק מכריכה עם שריד דף נוסף במצב גרוע. 

פתיחה: $600

319. כתב-יד – דרשות, חיבור לא ידוע – ספרד, המאה ה-15

כתב-יד, דרשות. [ספרד? המאה ה 15-?]. 
מ“גניזת  שהוצאו  עמודים]  מחמישים  [למעלה  דפים  שרידי   22

כריכות“. 
קטעים מחיבור לא-ידוע שכלל כנראה דרשות מאחד מחכמי ספרד. 
רעיונות  עם  הגירוש,  שלפני  בדור  ספרד  לחכמי  אופייני  בסגנון 
פילוסופיים, משלים ותוכחות מוסר. בחלק מהדפים ביאורים נרחבים 
הדרשה  נמצאת ”חתימה“ [של  העמודים  באחד  הדברות.  עשרת  על 

או החיבור]: ”ישימנו האל מהשומרים מצותיו ומהיראים ממנו...“. 
שיקום  ס“מ.   20 בטקסט.  שונות  פגיעה  בדרגות  עמודים,  מ-50  למעלה 

דפים מקצועי. 
בניירות  מים  לסימני  מקביל  שבדפים  המים  בסימני  הטבעת  מוטיב 

שיוצרו באירופה במחצית השניה של המאה ה-15. 

פתיחה: $2000
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319. Manuscript – Homiletics, Unknown 

Work – Spain, 15th Century

Manuscript, homiletics. [Spain? 15th century?]. 

22 leaf remnants [more than 50 pages] removed from 

the “bindings geniza”. 

Sections of an unknown work which apparently included 

homiletics written by a Spanish Torah scholar. The style 

is characteristic of Spanish scholars in the generation 

before the Spanish Expulsion with philosophic ideas, 

allegories and ethical teachings. Some of the leaves have 

extensive explanations on the Ten Commandments. 

One of the pages has a “signature” [of the homiletic or 

the composition]: “G-d shall place us amongst those 

who keep his mitzvoth and those who fear him…”. 
Over 50 pages, with various levels of damage to text. 20cm. 

Professional leaf restoration. Ring motif on watermarks on 

leaves corresponds to the watermarks on paper produced in 

Europe in the second half of the 15th century.

Opening Price: $2000

ספרד,  מקובלי   – לא-ידוע  קבלי  מחיבור  כתב-יד  שרידי   .320

המאה ה-15
שרידי כתב-יד עתיק שהוצאו מ“גניזת כריכות“. חיבור לא ידוע, בעל 
צפון  [ספרד,  ספרד.  מקובלי  בחוגי  כנראה  שמקורו  קדום,  קבלי  תוכן 

אפריקה או תורכיה, המאה ה-15?]. 
תשובה  דרכי  פירוט  נמצא  באחד  החיבור,  מן  קטעים  שני  מכיל 
על  קבלי  ביאור  הנו  השני  החלק  ואילו  שונות,  בעבירות  לחוטאים 
הכח  סבת  ”ומביא  והנפש  הגוף  בריאת  ואופן  והנשמה  הרוח  מהות 
בזו...  זו  ונכללות  הרוח  בסוד  ונדבקת  ממנה  ופורחת  נשמה  הנקראת 

בסוד זכר ונקבה... וזה הוא סוד עניין גדול ונכון למוצאי דעת...“. 
בטקסט,  פגיעות  עם  קרעים  כתמים.  בינוני.  מצב  ס“מ.   18 עמ‘.   [4]

משוקמים באופן מקצועי. 
שיוצר  בנייר  שהוטבעו  מים  לסימני  דומה  הדף  במרכז  המים  סימן 

באירופה במחצית השניה של המאה ה-15. 

פתיחה: $300

320. Manuscript Remnant of an Unknown 

Kabbalistic Composition – By Spanish 

Mekubalim, 15th Century

Ancient manuscript remnant removed from the 

“bindings geniza”. Unknown composition, early 

kabbalistic content apparently originating from 

Spanish mekubalim. [Spain, North Africa or Turkey, 

15th century?]. 

Contains two sections of the composition, one has detailed 

ways of repentance for various transgressions. The second 

section is a kabbalistic explanation on the essence of the 

ruach and neshama and the manner of creation of body 

and soul “and he brings the reason of the power called 

neshama and it leaves him and clings to the secret of 

the ruach and they are included one in another… in the 

secret of male and female… this is the secret of a great 

matter for those who find knowledge…”. 
[4] pages. 18cm. Fair condition. Stains. Tears with damage to 

text, professionally restored. 

The watermark in the center of the leaf is similar to 

watermarks impressed on paper produced in Europe in 

the second half of the 15th century. 

Opening Price: $300

שמועות  עם   - בויסק  אב“ד  יעקב  רבי  דרשות  כת“י   .321

מהגר“א מווילנא ורבי יצחק מוואלוזין
מחברת כתב-יד, דרשות ”חלק הדרושים מכ“ק של הגאון ר‘ יאקעלי 
משלים“.  וקצת  השכל  במוסר  יקרים  דרושים  בו  נמצאו   - בויסקער 

[בויסק, מהשנים תקצ“ז-תרי“א]. 
מאביו  התייתם  (תק“ן-תרכ“א),  בענדיטמן  יעקב  רבי  הקדוש  הגאון 
חסיד  שמואל  רבי  המפורסם,  אבי-אביו  של  בביתו  וגדל  רך  בגיל 
בערך  תק“ץ  ומשנת  בשאוויל  כדיין  כיהן  הגר“א.  תלמיד  מראסיין 
הותיר  בפטירתו  לטביה).  (צפון-ליטא,  בויסק  העיר  לרבנות  נתמנה 
נכדו  הדפיס  תרל“ד  בשנת  ודרושים.  ושו“ת  חידושים  כתבים  אחריו 
על  גם  נכתב  הרבנים  בהסכמות  יעקב“,  ”זכרון  ספרו  את  בווילנא 
והחידושים.  השו“ת  רק  בו  מופיעים  למעשה  אך  הדרושים  הדפסת 
(בהקדמת המו“ל הוא כותב שכתביו של המחבר נפוצו ונאבדו, והוא 
מדפיס רק מהנמצא תחת ידו). בהסכמות רבי יצחק אלחנן וגדולי דורו 
מתארים את רבי יעקב בתארים: ”קדוש ה‘, הגאון הצדיק המפורסם“, 
חתנו הגאון רבי אלכסנדר משה לפידות כותב עליו בהסכמה כי ”ידוע 
צדקתו פרישותו ויגיעתו בתורה לשמה“. בדרושים שלפנינו מופיעים 
גם רעיונות קבליים רבים, המתאימים לדברי המו“ל כי רבי יעקב עסק 

גם בחכמת הנסתר. 
”ושמעתי  מווילנא:  הגר“א  בשם  סיפורים  מובאים  שלפנינו,  בכתה“י 
שכשרצו  מרדכי,  מו“ה  החסיד  וחבירו  נ“ע  החסיד  מ“ו  אא“ז  משם 
לנסוע מהגאון זצללה“ה רשכב“ה בווילנא, והיה סמוך לתפילת מנחה, 
יסעו  אם  לנסוע,  אותנו וממהר  דוחק  העגלה  שבעל  יען  ממנו  ושאלו 
רק  קטון  דבר  הוא  לשונו:  במתק  להם  והשיב  בציבור,  תפילה  קודם 
נד  בדף  גם  מובא  זה  סיפור  כא/2),  (דף  אחד...“  לדבר  מומר  נעשים 
בכתה“י בלשון אחר ”כי אינו נעשה רק מומר לדבר זה להתפלל בלא 
מנין“, ושם הוא גם מספר: ”וידוע על הגאון החסיד רשכב“ה מוהר“א 
מווילנא שתמיד היה מהדר בדרך להתפלל במנין, ופעם אחד לא מצא 
כדי  במלון  מנין  להביא  כפרי]  [=איכר  פויהר  עם  ושלח  במלון  מנין 

שיתפלל בעשרה“. 
ליטא  מרבני  ששמע  דברים  מביא  הוא  בכתה“י  אחרים  במקומות 
הגאון  משם  ”ושמעתי  מראסיין:  חסיד  שמואל  רבי  הצדיק  ומזקנו 
העשיל  מ‘  המנוח  הרב  של  בכת“י  ראיתי  ”זה  טו/1).  (דף  מוהרי“ח“ 
האר“י  תלמידי  כי  מ“ו...  מאא“ז  ”ושמעתי  לב/1).  (דף  מפלונגיאן“. 
זצלה“ה עשו פעם גולם ע“י צירופי האותיות“ (דף לג/1). ”וכן שמעתי 
בפומפיאן“  אב“ד  שהיה  יעקב  מ‘  המאה“ג  הרב  משם  נעימה  אמירה 
(דף סה/2). ”ושמעתי מפי הרב דזאגור ישן“ (דף עב/1). בדף סט מוזכר 
הספדו על הגאון רבי צבי אב“ד סלנט ובדף עא הוא מזכיר את פטירת 

הגאון החסיד רבי דוד אב“ד מיר. 
מוואלוז‘ין  מוהר“י  של  משמו  מענינת  מימרא  מביא  הוא  יא/1  בדף 
אוהב  הוא  כי  לרשע  אומר  שהיה  מנובהרדוק,  ה“דיבוק“  רוח  אודות 
אותו ולמי שהוא ירא שמים וצדיק היה אומר כי הוא שונא אותו. והיה 
פלא לפעמים כשהיה צועק על אדם שהוא אוהב אותו, והיה מתהפך 
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321. Manuscript of the Sermons of Rabbi 

Ya’akov Av Beit Din of Bauska – With Torah 

thoughts from the Vilna Gaon and Rabbi 

Yitzchak of Volozhin

A handwritten notebook, sermons “Some of the 

sermons by Rabbi Yakely Bausker – with valuable 

sermons in Mussar and a few parables”. [Bauska, 

1837-1851]. 

Rabbi Ya’akov Benditman (1790-1861), was orphaned of 

his father at a young age and raised in the home of his 

famous grandfather, Rabbi Shmuel Chassid of Raszyn 

disciple of the Gra. He served as dayan of Shavel and 

from 1830 was appointed to the rabbinate of Bauska 

(Northern Lithuania, Latvia). After his death, he left 

writings, novellae, responsa and sermons. In 1874, his 

grandson in Vilna printed his book “Zichron Ya’akov”, 

and with the rabbis’ approbations was also going to 

include the printing of the sermons, although actually 

only the responsa and novellae appear. (In the publisher’s 

introduction, he writes that the author’s writings were 

scattered and lost and he printed only what he had). 

In the approbations, Rabbi Yitzchak Elchanan and the 

outstanding rabbis of his time describe Rabbi Ya’akov 

as: “Holy, famous genius and tzaddik”. His son-in-law 

Rabbi Alexander Moshe Lapidot writes about him in 

his approbation that “his righteousness, asceticism 

and toil in Torah are famous”. In these homiletics, 

many Kabbalistic ideas also appear that correlate the 

publisher’s words that Rabbi Ya’akov also studied the 

hidden secrets of the Torah. 

Stories in the name of the Vilna Gaon are told in this 

manuscript: “I have heard…that when they wanted 

to travel from the Vilna Gaon close to the time of the 

Mincha prayer, and they asked him that since the horse 

driver was urging them to leave and was in a hurry, if 

they may travel before praying with the tzibbur. The 

Gaon answered them in his sweet manner: It is only 

a minor thing, one only becomes a “mumar l’davar 

echad” …” (leaf 21/2). This story also appears on leaf 

54 in his handwriting in different words: “He only 

אשר  האדם  כי  ידוע  שהיה  ”יען  אותו,  שונא  הוא  כי  וצועק  רגע  תוך 
צעק עליו שאוהבו הוא ידוע שמסתמא אינו ירא שמים, והיה האיש 
בלבו...“.  תשובה  עשה  זה  וע“י  פניו...  והלבינו  מאד  מתבייש  ההוא 
בדפים כג/-2כד/2 הוא מביא משל נחמד ששמע ”מהרב כמ“ו מרדכי 

אוריה משם הרב הגאון המנוח מהר“י אב“ד דוואלאזין זצללה“ה“. 
[1], א-לה, לז-עו דף. כ-150 עמודים כתובים. 22.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, 

בלאי וכריכה רופפת וקרועה. 

פתיחה: $1000

becomes a mumar in this matter of praying without 

a minyan”.  There he also relates: “It is a known fact 

about the Vilna Gaon that he was always meticulous 

to pray with a minyan when traveling. Once he could 

not find a minyan at the inn and he sent a peasant to 

bring a minyan to the inn so he could pray with ten 

men”. 

In other places in the manuscript, he writes things 

heard from Lithuanian rabbis 

and from his grandfather the 

Tzaddik Rabbi Shmuel Chassid 

of Raszyn. 

On leaf 11/1, he brings an 

interesting saying in the name 

of Rabbi Yitzchak of Volozhin 

about the “Dibbuk” of Novardok 

who would say to wicked men 

that he loves them and to G-d 

fearing tzaddikim he would say 

that he hates them. At times, it 

was amazing when he would 

yell at a man that he loves him 

and a minute later he would yell 

the opposite that he hates him, 

“since it was known that the man 

to whom he yelled his love knew 

that this was a sign that he lacked 

fear of Heaven so he would be 

very ashamed and blanch from 

shame… thereby repenting in 

his heart…”. On leaves 23/2-24/2 

he brings a nice parable heard 

from “Rabbi Mordechai Uriah 

in the name of Rabbi Yitzchak 

Volozhin”. 
[1], 1-35, 37-76 leaves. Approx. 150 

written pages. 22.5cm. Good-fair 

condition, wear and loose torn 

binding. 

Opening Price: $1000
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322. הספד ותולדות בעל ה“קרבן נתנאל“ - בכתב ידו של בנו רבי ידידיה טיאה ווייל

משפחתו  נתנאל“,  ”קרבן  בעל  ווייל  נתנאל  רבי  הגאון  של  חייו  תולדות  כל  את  בקצרה  הכולל  הספד,  כת“י 
של  רבה  ווייל,  טיאה  ידידיה  רבי  המפורסם  הגאון  בנו  של  ידו  בכתב  אודותיו.  ומעשיות  קורותיו  ורבותיו, 

קרלסרואה. 
”הגאון אב“א מ“ו החסיד הפרוש חריף ובקי מוהר“ר נתנאל זללה“ה, היה בן חמש שנים כשנהרג אביו הקדוש, 
ובן תשע היה כשהוליכתו אמו לפראג לדודו מהר“ש... והוא גדלו בדרך ישר ולמדו תורה וש“ס כי ראה ששכלו 
חריף... עד שנעשה בחור שנון ואז למד אצל הגאון רבן של כב“ה מוהר“ר אברהם, שמנה עשר שנים“, בהמשך 
מספר רבי ידידיה על נישואי אביו לבת-אחותו של רבו רבי אברהם ברודא ועל נסיעתו למיץ, לפראג ולפפד“מ 
יחד עם דודו ורבו וכן על הגאון רבי שמואל קראקובער שהיה סגי-נהור וביקש ממנו לחבר את חיבורו הגדול 

על פסקי הרא“ש ”וכל ישראל נהנין מריח ניחוח על קרבנו - קרבן נתנאל“. 

322. Eulogy and Biography of Author of “Korban Netanel” – In 

Handwriting of his Son Rabbi Yedidya Tia Weil

Eulogy manuscript which includes a brief biography of the Ga’on Rabbi Netanel 

Weil author of “Korban Netanel”, his family and rabbis, history and tales about him. 

Written in handwriting of his son, the famous Ga’on Rabbi Yedidya Tia Weil, Rabbi of 

Karlsruhe. 

“The great… Rabbi Netanel was five years old when his holy father was killed, and 

nine years old when his mother accompanied him to Prague to his uncle... who 

raised him on the proper path and taught him Torah and Talmud as he recognized 

his sharp mind… and then he studied by the rabbi of the entire Diaspora, Rabbi 

Avraham, for eighteen years”, later on Rabbi Yedidya relates the marriage of his 

father to daughter of sister of his rabbi, Rabbi Avraham Broda and his journey to Metz, 

Prague and Frankfurt am Main together with his uncle and rabbi. He also mentions 

the Ga’on Rabbi Shmuel Krakover who was blind and requested that he author his great 

composition on rulings of the Rosh “the entire Jewish nation were privileged to enjoy 

and gain from Korban Netanel”. 

A reliable testimony to his greatness in wisdom of the Kabbalah, is presented by Rabbi 

Yedidya on behalf of Rabbi Moshe Ginzburg who together with his father “studied 

Kabbalah by the holy Rabbi Moshe Chassid. He was proficient in writings of the Ari 

and would pretend that he is ignorant in Kabbalah. To that extent he was humble…”. 

He relays that each of the sons of the Korban Netanel had to be totally proficient in one 

Seder of the Shas, “I was designated with Seder Nashim, my exalted brother, Rabbi 

Lipman, with Seder Kodshim, my brother Rabbi Shimon Hirsch, Seder Mo’ed, 

and my deceased brother, Rabbi Avraham, Dayan of congregation of Lisser, Seder 

Nezikin. He had two other sons who passed away in their youth, and he mourned 

that he lost out on two additional Sedarim”. 
Two pages, 22cm. Good-fair condition, folding creases, damage on margins and stains. 

It is interesting to compare this eulogy to autobiographic list written by Rabbi Netanel 

Weil himself which he printed at end of his book Korban Netanel (Karlsruhe 1755) – 

see attached photocopy. 

Opening Price: $4000

עדות נאמנה על גדולתו בחכמת הקבלה, מביא רבי ידידיה בשם רבי משה גינצבורג שיחד עם אביו ”למדו 
קבלה אצל הקדוש מו“ה משה חסיד ז“ל, והגאמ“ו זצ“ל למד יותר ממאה עלין כתבי האר“י ז“ל, והיה עושה 

עצמו כאילו לא ידע שום דבר בקבלה. כל כך היה הצנע לכת...“. 
הוא מספר כי כל אחד מבניו של ה“קרבן נתנאל“ היה צריך להיות שגור על פיו סדר שלם בש“ס, ”על גורלי 
מועד,  סדר  הירש  שמעון  מוהר“ר  הרבני  ולאחי  קדשים,  סדר  ליפמן  מוהר“ר  המופלג  לאחי  נשים,  סדר  נפל 
ולאחי המנוח מוהר“ר אברהם ז“ל דיין דק“ק ליסע, סדר נזיקין. והיה לו עוד שני בנים ומתו בנעוריהם, ויתאבל 

עליהם הגאמ“ו זצ“ל - וי אזל מני שני סדרים“. 
2 עמ‘, 22 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קמטי קיפול, פגיעות בשוליים וכתמים. 

מעניין להשוות הספד זה לרשימה אוטוביוגרפית שכתב רבי נתנאל ווייל בעצמו והדפיסה בסוף ספרו קרבן 
נתנאל (קרלסרוה תקט“ו) – ראה צילום מצורף. 

פתיחה: $4000
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323. Manuscript of the Eulogy by the Nodah B’Yehuda on Rabbi 

Meir Fishels – “Ma’aseh H’Chalom”

Manuscript, “Eulogy by Rabbi… Yechezkel Landau Rabbi of Prague on Rabbi Meir 

Fishels Ra’avad of our community, at his burial on the 18th of Kislev 1769”. Prague, 

Kislev 1769. 

Rabbi Meir ben Fishel of Bumsla, close disciple of Rabbi Yehonatan Eibeshitz, served 

for forty years as Head of yeshiva in Prague and most of Prague’s scholars were his 

disciples. Served also as Ra’avad of the city. Died on Shabbat the 17th of Kislev 1769 

and was buried the next day, Sunday the 18th of Kislev. The city rabbi, the renowned 

Rabbi Yechezkel Landau, author of the Nodah B’Yehuda (1714-1793) eulogized him at 

the funeral and in his words included heavenly revelations that appeared in his dream 

two weeks previously in regard to his eulogy. This is what he said: “Even though I do 

not have the strength to eulogize him as fitting and it is better to keep quiet, but from 

Heaven I was warned to eulogize him. Otherwise, I would not have known what to say 

about him. But I was informed in my dream from Heaven what to say in my eulogy… 

and I will relate to you an awesome tale which came to me in my dream 15 days ago on 

Shabbat night the 3rd of Kislev. I was sleeping in my bed and in my dream they told me 

the verse… ‘I hereby remove all reliance of bread’… and do you not know the meaning 

of ‘reliance of bread’? Bread in the bread of Torah and they told me the verse ‘And I will 

send a famine in the Land, not hunger for bread and not thirst for water but to hear the 

words of G-d’… And know that Rabbi Meir Fishels will die and at the time of his eulogy 

say this scripture. The rest of what I saw in my dream I will not reveal G-d forbid, just 

take to heart all the things I will say…”. 

To reinforce the truth of the tale of his dream, the Nodah B’Yehuda adds: “… And all 

my household members will testify that I fasted on that Shabbat and on the following 

Sunday…”. 

This awe-inspiring eulogy was printed in the book Midrash Yehonatan (Belogorye 

1933) according to a manuscript from the Breslau Seminary. It was printed a second 

time with changes according to the manuscript by Buksbaum in Moriah (Issue 62-64, 

Av 1975) and in Chidushei Rabbi Meir Fishels (Jerusalem 2003). Here the eulogy is in 

another ancient manuscript [seems earlier than the copies from past printings] with 

many changes from the printed version. 
4 pages, 36.5cm. Fair condition, wear and tear, hard stains that hide a little of the text. 

Opening Price: $1000

323. כת“י הספד של ה“נודע ביהודה“ על רבי מאיר פישלס – ”מעשה החלום“

כתב יד, ”הספד מהרב הגאון הגדול מופת דורינו גאון עוזינו תפארת ראשינו נ“י... כש“ת מ“ו מוהר“ר יחזקאל 
ראב“ד  זצ“ל  פישלס  מאיר  מוהר“ר  הגאון  הרב  אמ“ו  ה“ה  המאה“ג  הרב  על  פראג,  בק“ק  ור“מ  אב“ד  לאנדו 

דקהלתנו יצ“ו, בשעת קבורתו ח“י כסלו תק“ל“. פראג, כסלו תק“ל 1769. 
הגאון רבי מאיר ב“ר פישל מבומסלא, תלמידו ומקורבו של רבי יהונתן אייבשיץ, כיהן כארבעים שנה כראש 
ישיבה בפראג ורוב חכמי פראג היו מתלמידיו. כיהן גם כראב“ד בעיר. נפטר בשב“ק י“ז בכסלו תק“ל, ונקבר 

למחרתו ביום ראשון י“ח כסלו. 
ההלוויה  בעת  הספידו  (תע“ד-תקנ“ג),  ביהודה“  בעל ”נודע  לנדא  יחזקאל  רבי  הנודע  הגאון  העיר,  של  רבה 
ואמר בתוך הדברים גילוי ְשֵמיִמי ונורא בענין הספדו, שהתגלה לו בחלום הלילה, שבועיים קודם, וכה אמר: 
אע“פ ש“אין בי כח להספידו כראוי וטובה השתיקה, אבל מן השמים התרו בי להספידו ולולא זאת לא הייתי 
יודע מה אדבר ומה אומר עליו. אבל הודיעו לי בחלום מן השמים ֹאמר אשר אומר בהספידו... ואספר לכם 
מעשה נורא אשר בא אלי בחלום הלילה זה חמשה עשר יום בליל ש“ק ג‘ כסלו ואני כי ישן על מטתי ואמרו 
לחם. ונבהלתי מאוד בחלומי אבל עם כל זה לא ה[תעוררתי], אבל  לי בחלומי פסוק... הנני מסיר כל משען 
הייתי משתומם על המראה מה הוא ומה החידה אנכי לא ידעתי פירושו, ושאלתי מה הוא משען לחם... וכי 
לא ידעת מה הוא פרושו של משען לחם ולחם הוא לחמה של תורה ואמרו לי הפסוק ושלחתי רעב בארץ לא 
רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר ד‘... ודע כי ר‘ מאיר פישלש ימות, ובשעה שתספידו תאמר 
הדברים  לכל  לב  אם שימו  כי  אגלה  לא  ח“ו  אני  בחלומי  אח“כ  ראיתי  אשר  הדברים  ויתר  הזה.  המקרא  עליו 

אשר אדבר...“. 
לחיזוק אמיתת סיפור החלום, מוסיף ה“נודע ביהודה“ לספר: ”... ויעידו כל בני ביתי כי התעניתי בשבת ההוא 

וביום א‘ דאחריו...“. 
הספד נורא זה, נדפס בספר מדרש יהונתן (בילגורייא תרצ“ג) עפ“י כת“י מסמינר ברסלוי. ופעם שניה נדפס 
בשינויים עפ“י כת“י בוקסבוים ב“מוריה“ (גליון סב-סד, אב תשל“ה) ובחידושי רבי מאיר פישלס (ירושלים 
תשס“ג). לפנינו נמצא ההספד בכת“י עתיק נוסף [הנראה מוקדם להעתקות שמהם נדפס בעבר] ובו שינויים 

רבים מהנדפס שם. 
4 עמ‘, 36.5 ס“מ. מצב בינוני, בלאי וקרעים, כתמים קשים המסתירים מעט מן הטקסט. 

פתיחה: $1000

323



174 | נובמבר 2012

324. כתב יד רבי שלמה גנצפריד בעל קיצור שולחן ערוך

כתב יד אוטוגרפי של הגאון רבי שלמה גנצפריד. רשימות לתשובה להשגות על ספרו קסת הסופר, רשימות 
דרוש להגדה של פסח, וחידושי הלכה בעניני חמץ ומצה. 

הגאון רבי שלמה גנצפריד נולד בשנת תקס“ד לאביו רבי יוסף שהיה דיין ומו“ץ באונגוואר. בהיותו בן שמונה 
שנים מת עליו אביו, וחינוכו עבר לידי הרב צבי הירש הלר [ר‘ הירשלי חריף] מחבר הספר הידוע ”טיב גיטין“. 
זכה  הספר  אפען,  בעיר  תקצ“ד  בשנת  לאור  יצא  סת“ם  כתיבת  הלכות  על  הסופר“  ”קסת  הראשון  ספרו 
להסכמת מרן ה“חתם סופר“ אשר כתב כי לא יתנו קבלת סופר לתלמידים עד שיהיו בקיאים בספר הזה ואף 
עיטרו בהגהותיו. כיהן כראב“ד אונגואר משנת תר“י עד פטירתו בשנת תרמ“ו. עמד בראש מערכות הרבנות 

האורטודקסית בהונגריה. 
ערוך“  שולחן  ”קיצור  המפורסם  העממי  ספרו  בשל  בא  פרסומו  עיקר  אך  חשובים,  חיבורים  עשרות  חיבר 
אשר זכה למהדורות רבות מאז שיצא לראשונה באונגוואר שנת תרכ“ד. [ב“אוצר ישראל“ ניו יורק תרס“ט 
מביא שעד זמנו יצאו לאור כחצי מיליון טפסים מספר קיצור שו“ע ועל פי ד“ר יצחק ריבקינד עד שנת תש“כ 

הופיעו ממנו למעלה ממיליון טפסים]. 
3 דף כ-6 עמ‘. גודל ומצב משתנים, טוב עד בינוני, באחד הדפים חסרון טקסט בשוליים. 

פתיחה: $3000

324. Manuscript of Rabbi Shlomo Ganzfried, Author of Kitzur 

Shulchan Aruch

Autographic manuscript by Rabbi Shlomo Ganzfried. Lists of answers to critique 

on his book Keset HaSofer. Lists of homiletics for Pesach Haggadah, and Halachic 

Chiddushim regarding Chametz [leavened food] and Matzah [unleavened bread]. 

The Ga’on Rabbi Shlomo Ganzfried was born in 1804 in the city of Ungvar, to his father 

Rabbi Yosef, who was a dayan and halachic authority in Ungvar. His father died when 

he was eight years old, and his upbringing was given over to Rabbi Tzvi Hirsh Heller [R’ 

Hirscheli Charif], author of the well-known book “Tiv Gittin”. Rabbi Ganzfried’s first 

book, “Keset HaSofer”, on laws of writing Sta’’m (Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzot), 

was published in 1834 in the city of Appen. The book received the Chatam Sofer’s 

approbation who filled the book with his comments, and wrote that no Jewsh scribe 

should be ordained if he is not proficient in this book. Rabbi Ganzfried served as Rosh 

Av Beit Din of Ungvar from 1850 until his passing in 1886. He headed the Orthodox 

rabbinate in Hungary. 

Although he authored dozens of important books, he is mainly known for his 

“Kitzur Shulchan Aruch”, a summary of the Shulchan Aruch easily understood by 

all, which was printed in many editions since its first publishing in 1864, in Ungvar. 

[In “Otzar Yisrael”, New York 1909, it is stated that half a million copies had already 

been published, and according to Dr. Yitzchak Rivkind, in 1960, a million copies had 

already been published]. 
Three leaves, approx. 6 pages. Various sizes and conditions, good to fair. One leaf missing text 

on margins. 

Opening Price: $3000
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325. תשובה הלכתית בכתב ידו של רבי שלמה גנצפריד בעל ”קיצור שלחן ערוך“

כתשובה  שנכתבה  גנצפריד,  שלמה  רבי  של  ידו  בכתב  שחוק“,  קידושי  ”בדין  הלכתית  תשובה  של  יד,  כתב 
לפני  [אונגוואר,  והוספות.  מחיקות  עם  אוטוגרפית  כתיבה  פ“ח,  אב“ד  דיאמנט  שבתי  רבי  חתנו  לשאלת 

תרכ“ה]. 
עיר  אונגואר  כראב“ד  תר“י)  (משנת  שנה  ושש  שלשים  כיהן  (תקס“ד-תרמ“ו),  גנצפריד  שלמה  רבי  הגאון 
מולדתו. חיבר עשרות חיבורים חשובים, אך עיקר פרסומו בא בשל ספרו העממי המפורסם ”קיצור שולחן 

ערוך“. ראה אודותיו פריט קודם.
ה“חתם  תלמיד  (פעטשי-חדש).  פעטשי-ניידארף  אב“ד  (תקע“ה-תרכ“ה),  דיאמנט  שבתי  רבי  הגאון  חתנו 
סופר“ ומהר“ם א“ש. מגדולי התורה ומחשובי הדיינים בדורו. נשא ונתן בהלכה עם גדולי דורו ותשובותיהם 
אליו בהערצה מרובה בולטים בספרי השו“ת: כתב סופר, דברי חיים, אמרי אש ועוד. בסוף ספרו של חותנו 

”לחם ושמלה“ הדפיס קונטרס גדול שלו בדין ”חקקו ולבסוף קבעו“. 
4 עמ‘, 37 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים ובלאי. כריכת עור מפוארת. 

זמן כתיבת התשובה לפני תרכ“ה, שכן חתנו מוזכר בתשובה בברכת החיים ”חתני נ“י“ והוא נפטר בחיי חותנו 
בשנת תרכ“ה. 

פתיחה: $2000

325. Halachic Responsum in the Handwriting of Rabbi Shlomo 

Ganzfried Author of the “Kitzur Shulchan Aruch”

Manuscript, of a halachic responsum on the laws of “kiddushei sechok”, in Rabbi 

Shlomo Ganzfried’s handwriting, written in response to the query of his son-in-law 

Rabbi Shabtai Diamond Av Beit Din of Petsy-Neidorf, autographic writing with 

erasures and additions. [Uzhgorod, before 1865]. 

Rabbi Shlomo Ganzfried (1804-1886), served 36 years (from 1850) as Rosh Av Beit 

Din of Uzhgorod, his native city. Wrote dozens of important works but he is especially 

renowned for his famous book “Kitzur Shulchan Aruch”. See previous item.

His son-in-law was Rabbi Shabtai Diamond (1815-1865), Av Beit Din of Petsy-Neidorf 

(New Petsy), disciple of the “Chatam Sofer” and Maharam Ash. A leading Torah scholar 

and an important dayan of his generation. He had halachic exchanges with the great 

Torah figures of his times and their responses emphasize the great esteem in which he 

was held by the Chatam Sofer, the Divrei Chaim, Imrei Esh etc. At the end of his father-

in-law’s book “Lechem V’Simla”, he printed his own large booklet on the laws of the topic 

“chikeku v’levasof kav’u”. 
Four pages, 37cm. Good condition, few stains and wear. Elaborate leather binding. 

The responsum was written before 1865, since his son-in-law is mentioned in the 

responsum followed by the acronym Nun and Yud (Nero Ya’ir, said after the name of a 

living person) and he died in 1865 when his father-in-law was still alive. 

Opening Price: $2000
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החתם  תלמיד  רוזנפלד  יהודה  רבי  חידושי   – כתב-יד   .326

סופר – עם דברי תורה מרבו ה“חתם סופר“
רוזנפלד.  יהודה  רבי  ובאגדה.  בהלכה  התורה,  על  חידושים  כתב-יד, 

[פרשבורג, תק“ץ 1830]. 
עשיתי  הלז  ”הפנקס  וחתימות:  רבים  רישומים  הראשונים  בעמודים 
לכתוב בו כל החידושים והתורות מאדוני הגאון מו“ה משה סופר אב“ד 
ור“מ דק“ק פ“ב [פרשבורג] ד‘ ירום הודו ויגדל כסאו עד למעלה ויאריך 
החידושים  כל  בו  לכתוב  עשיתי  הלז  ”הפנקס  אמן“;  ושנותיו  ימיו 
בשנת  פרעשבורג  בק“ק  שהייתי  בעת  חידשתי  אשר  והתורות 
ראזענפעלד,  ”יודא  ראזענפעלד“;  שמשון  ב“ר  יודא  הק‘  לפ“ק  תק“ץ 
קסו].  עמ‘  ותלמידיו,  סופר  החתם  [ראה:  [קלויזנבורג].  קארליסברג“ 

רישומי פטירות של אביו ואמו. 
במסכת  הדפים  סדר  לפי  נסך,  יין  בהלכות  חקירות  היד  כתב  בראש 
כל  עם  נסך  דיין  ושרשו  מקורו  על  אדברה  כל  ”טרם  זרה:  עבודה 
עסק  רוזנפלד  יהודה  רבי  [הכותב  משגיאה“  יצילני  וד‘  המסתעף 
במסחר היין ובדפים האחרונים של כתב-היד רשם חשבונות ושמות 
מציעא.  בבא  מסכת  על  חידושיו  מופיעים  מכן  לאחר  לקוחות]. 

[חידושים אלו לא נדפסו]. 

327. כת“י רבי חיים בצלאל פאנעט - מתלמידי ה“חתם סופר“

דף כת“י חידושי תורה, אוטוגרף בכתב ידו של הגאון רבי חיים בצלאל 
פאנעט. [המאה ה-19]. 

בנו  (תקס“ג-תרל“ד),  טאשנאד  אב“ד  פאנעט  בצלאל  חיים  רבי 
”מראה  בעל  קרלסבורג  אב“ד  פנט  יחזקאל  רבי  האדמו“ר  של  בכורו 
את  עמו  מכין  והיה  מאד  שחבבו  סופר“  ה“חתם  תלמיד  יחזקאל“. 
”ים  ספר  יבחר“,  ”דרך  שו“ת  מחבר  בדורו.  הרבנים  מגדולי  שיעוריו. 

הרחב“ על מסכתות גיטין וחולין, ועוד ספרים. 
דף 23.5 ס“מ. נייר איכותי במצב טוב, כתמים, קמטים בשוליים. 

כתה“י זהה לכתב ידו המצולם בספר החתם סופר ותלמידיו, עמ‘ קמז. 

פתיחה: $500

326. Manuscript – Novellae of Rabbi 

Yehuda Rosenfeld Disciple of the Chatam 

Sofer – With Divrei Torah of his Rabbi

Manuscript, novellae on Torah, halacha and aggada. 

Rabbi Yehuda Rosenfeld. [Pressburg, 1830]. The first 

pages have many notations and signatures: “I have made 

this notebook to write all the novellae and Torah from 

my teacher Rabbi Moshe Sofer Rabbi of Pressburg, 

G-d should raise his glory… and he should live long 

days and years amen”; “Yehuda Rosenfeld, Karlisberg” 

[Klausenberg]. [See: HaChatam Sofer V’Talmidav, p. 

166]. Records of yahrtzheits of his father and mother. 

At the beginning of the manuscript is research done 

on the topic of yayin nesech, according to the order 

of the leaves in Tractate Avoda Zara: “First, I will 

discuss the source and root of yayin nesech with all 

its branches and G-d should save me from mistakes” 

[Written by Rabbi Yehuda Rosenfeld who dealt with 

trading wine and on the last leaves of the manuscript 

he listed accounts and names of customers]. Afterward, 

his novellae on Tractate Bava Metzia appear. [These 

novellae were not printed].

Most of the manuscript has novellae and homiletics 

on the Torah from his teacher the Chatam Sofer. The 

content of the novellae were printed in the various 

books of the Chatam Sofer [Torat Moshe, Chatam Sofer 

Al HaTorah, Derashot Chatam Sofer etc.], but here some 

of them appear in the personal version of the writer as 

he heard them from his teacher the Chatam Sofer or as 

he copied them from the writings of the Chatam Sofer’s 

disciples [for additional details see attached material].
Some 140 written pages. 25cm. Good condition, stains. New 

binding.

Opening Price: $400

רוב כתב היד מכיל חידושים ודרושים על התורה מרבו החתם סופר. 
תוכן החידושים נדפס בספרי החתם סופר השונים [תורת משה, חתם 
בחלקם  מופיעים  הם  כאן  אך  ועוד],  חת“ס  דרשות  התורה,  על  סופר 
בנוסח האישי של הכותב, כפי ששמע מרבו החתם סופר או העתיק 

מכתבי תלמידיו [לפירוט נוסף ראה חומר מצורף]. 
כ-140 עמ‘ כתובים. 25 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $400
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327. Manuscript by Rabbi Chaim Bezalel 

Panet – Disciple of the “Chatam Sofer” 

Manuscript leaf of Torah novellae, autograph in the 

handwriting of Rabbi Chaim Bezalel Panet. [19th 

century]. 

Rabbi Chaim Bezalel Panet Av Beit Din of Tashnad 

(1802-1873), firstborn son of Rebbe Yechezkel Panet Av 

Beit Din of Karlsburg, author of “Mareh Yechezkel”. 

Disciple of the “Chatam Sofer” who was very fond of 

Rabbi Panet and prepared his shiurim with him. A 

leading rabbi in his generation. Author of responsa 

“Derech Yivchar”, “Yam HaRachav” on Tractates Gittin 

and Chulin, and other books. 
One leaf, 23.5cm. High-quality paper in good condition, 

stains, creases to margins. 

Handwriting is identical to his handwriting 

photographed in the book HaChatam Sofer V’Talmidav, 

page 147. 

Opening Price: $500

328. כתב יד מיניאטורי – תולדות ישו / חידות א“ב / השכמת 

הפוקר – באהסלאב, תרמ“ח-תרמ“ט
מעוטרים.  ושערים  רש“י  באותיות  נאה  כתיבה  מיניאטורי,  כתב-יד 

[באהסלאב?, תרמ“ח-תרמ“ט]. 
מכיל שלושה חיבורים: 

◆ ”סיפור מהאיש פלוני אלמוני הידוע, אשר המדינות שבמדינותינו 

תועים אחריו“, זהו החיבור העתיק ”תולדות ישו הנוצרי“ (שנקרא גם 
שונות.  ובגירסאות  בכתבי-יד  כלל  בדרך  שנפוץ  ועוד)  תלוי“  ”מעשה 
ותרגמו  העתיקו  כי  המציין  המעתיק“  ”הקדמת  בתוספת  לפנינו 

(מיידיש) מכתב-יד ישן ומטושטש. 
אותיות  כל  על  חידות   22 קטן...“,  קונטרס  והוא  הא“ב,  על  ◆ ”חידה 

הא“ב. 
הסימן  על  המבוססת  פרודית  סאטירה  הפוקר“,  ”השכמת  ◆ ספר 

המנהגים  כל  והולך  ”מונה  כליו,  ונושאי  ערוך  בשולחן  הראשון 
כל  היאך  לראות  בכדי  האפיקורסים...  ועושים  שנוהגים  והשטותים 
בספר  נדפס  דומה  חיבור  השו“ע...“.  ונגד  התורה  נגד  מעשיהם... 
תרמ“ה).  (צ‘רנוביץ  גלבראט  ישראל  רבי  מאת  והמשכיל“  ”החסיד 
לפנינו מופיע בשינויים רבים, ולא ברור אם מדובר בעיבוד של החיבור 

הנ“ל, או של מקור שלישי שהיה לפני מעתיק כת“י זה. 
חותם:  המעתיק  מיוחדים.  שערים  והשלישי  הראשון  לחיבור 
חומר  ראה   – מבאהסלב  צבי  משה  בן  אפרים  [כנראה:  ”א‘ב‘מ‘צ‘“ 
מצורף]. התאריכים בשער השני ובקולופונים סותרים זה את זה ואת 
הקולופון האחרון (תרמ“ט), ייתכן וכולם הם ”לפרט גדול“ ולא ”לפרט 

328. Miniature Manuscript – The History 

of Jesus / Alphabet Riddles / Hashkamat 

HaPoker – Boguslav, 1888-1889

Miniature manuscript, handsome writing in Rashi 

lettering and decorated title pages. [Boguslav?, 

1888-1889]. 

Contains three compositions:

◆ Story of the known Mr. Anonymous, after whom 

the nations in the countries where we live wander”, 

an ancient composition on the “History of Jesus the 

Christian” (called also “Ma’ase Talui” etc.) usually 

common in manuscripts and various versions. This has 

the addition of “The copier’s introduction” which states 

that they copied and translated (from Yiddish) this 

edition from an old and blurred manuscript. 

◆ Riddle on the (Hebrew) Alphabet, a small 

pamphlet…” 22 riddles on all the letters of the alphabet. 

◆ “Hashkamat HaPoker”, a parodic satire based on the 

first Siman of the Shulchan Aruch and its commentaries, 

“It counts all the customs and foolishnesses that 

the heretics do… to show how all their deeds… are 

against the Torah and the Shulchan Aruch…”. A 

similar composition was printed in the book “HaChasid 

V’HaMaskil” by Rabbi Yisrael Gelbrat (Chernovtsy 

1885). This work appears with many changes. It is unclear 

whether this is an adaptation of that composition or if it 

is taken from a third source which was before the copier 

of this manuscript. 

The first and third compositions have exceptional title 

pages. The copier signs: E. B. M. Z. [apparently, Efraim 

ben Moshe Zvi of Boguslav – see attached material]. 

The dates on the second title page and on the colophons 

contradict one another and the last colophon (1889). 

Possibly, all are dated according to “Prat Gadol” 

(including the thousands) and not “Prat Katan” and 

therefore the copy date is 1888-1889. 
[1], 25; [1] leaves. 10.5cm. Good condition, stains. Original 

binding. 

Opening Price: $400

קטן“ ולכן תאריך ההעתקה הוא תרמ“ח-תרמ“ט. 
[1], כה; [1], ה דף. 10.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כרוך בכריכה מקורית. 

פתיחה: $400
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329. כתב-יד – ספר לבנת הספיר

לספר  ותוספתא  הנעלם  מדרש  פירוש  הספיר,  לבנת  ספר  כתב-יד, 
הזוהר. [ראשית המאה העשרים]. 

ספר לבנת הספיר נדפס לראשונה בירושלים תרע“ג (1913), הוא מוזכר 
רבי  של  בנו  דוד  לרבי  מיוחס  והוא  האר“י,  תלמידי  המקובלים  בספרי 
אהרן  שלמה  רבי  מאת  זה  לספר  במבוא  כך  על  [ראה  החסיד  יהודה 
פרשת  אמצע  [עד  החיבור  של  חלקית  העתקה  לפנינו  וורטהיימר]. 
 “By A. W. Greenup” תולדות], בכתיבה נאה. [הטבעה על הכריכה

- החוקר אלברט ויליאם גרינאפ]. 
[127] דף, כתובים מצדם האחד. 25 ס“מ. מצב טוב. כריכת עור מהודרת. 

פתיחה: $400

אהרן  רבי   – ראם  לקוטי   / עולם  שנות  ימי  לוח  יד,  כתב   .330

מתתיהו וועלבער
”מילדי  וועלבער  מתתיהו  אהרן  רבי  מאת  חיבורים  שני  כתב-יד. 
מונקאטש המתגורר בפעסט מיום ט“ו אלול שנת תרל“ה“. [בודפסט, 

אחרי תרל“ו 1876]. 
וירוקה,  כחולה  שחורה,  בדיו  נאה  כתיבה  משבצות.  נייר  על  כתב-יד 

עם מסגרות וכותרות בדיו אדומה. 
◆ ”לוח ימי שנות עולם... להראות אשר החשבון אשר אנחנו בנ“י מונין 

הוא האמתי והחשבון של אוה“ע אין לה שחר“. לוח מולדות ותקופות, 
מבריאת העולם ועד שנת תתקצ“ו לאלף השישי. בראש הלוח מבוא על 
יסודות הלוח העברי, אחרי הלוח: ’תולדות אדם וחוה‘ – רשימת אישים 
מאדם הראשון ועד הדורות האחרונים, כולל ’תולדות רבינו הבעש“ט‘ - 

רשימת תלמידי הבעש“ט ותלמידי תלמידיו עד דורו של המחבר. 
גאוני  מפי  שמעתי  ואשר  ברו“ח  השי“ת  חנני  אשר  תורה  ◆ ”חידושי 

סימנים,  ח   + קסא  ר‘א‘ם‘“.  לקוטי  בשם  קראתי  עולם...  וצדיקי  ארץ 
וחידושים  להלן]  [ראה  דורו  צדיקי  מרבותיו  והנהגות  רעיונות  בהם 
משלו, על פרשיות השבוע, נ“ך, חידושי אגדות הש“ס ונוסח התפילה. 
רבי  המחבר  של  המופלאה  דמותו  עולה  שלפנינו  היד  כתב  מתוך 
תלמיד  תרע“ח),  אחרי  נפטר  תר“ה,  (נולד  וועלבער  מתתיהו  אהרן 
חכם מופלג מילידי מונקאטש, סופר סת“ם מוכשר ובקי עצום בענייני 
מסורה, הלוח העברי ותחומים נוספים. בצעירותו למד אצל המהר“ם 
רבו  החסידות.  מגדולי  דורו  צדיקי  אצל  הסתופף  מכן  ולאחר  שיק 
מקורב  והיה  מזידיטשוב,  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו“ר  היה  המובהק 
בכתב- יוסף].  אמרי  [בעל  מספינקא  מאיר  יוסף  רבי  להאדמו“ר  אף 

329. Manuscript – Sefer Livnat HaSapir

Manuscript, Sefer Livnat HaSapir, commentary on 

Midrash HaNe’elam and Tosefta on Sefer HaZohar. 

[Early 20th century]. 

Sefer Livnat HaSapir was first printed in Jerusalem 

(1913); it is mentioned in books of the Kabbalists, 

disciples of the Ari, and is attributed to Rabbi David son 

of Rabbi Yehuda HaChasid [for additional information 

see introduction to this book by Rabbi Shlomo Aharon 

Wertheimer]. This book is a partial copy of the 

composition [until middle of Parashat Toldot], in fine 

writing. [Imprint upon binding “By A. W. Greenup” – 

Researcher Albert William Greenup]. 
[127] leaves, written on one side. 25cm. Good condition. 

Elegant leather binding. 

Opening Price: $400

At the beginning of the manuscript Rabbi Aharon 

Matityahu copied letters and documents written to 

him by Torah giants of his generation, such as Rabbi 

Shlomo Ganzfried, for whom Rabbi Aharon Matityahu 

proofread the second edition of his book ‘Keset HaSofer’, 

Rebbe Rabbi Yosef Meir of Spinka who requested that 

he write a Torah scroll for him, Rabbi Yekutiel Yehuda 

Teitelbaum of Siget author of ‘Yitav Lev’, who notes that 

Rabbi Aharon Matityahu proofread his Torah scroll, 

and more. End of manuscript contains birth and death 

listings as well as other family notations. 

Biography of Rabbi Aharon Matityahu Welber as well 

as comprehensive collection of this manuscript were 

published in collection Tzfunot 9, Bnei Brak 1991, pp. 

87-95. Many passages of the manuscript have not yet 

been printed. 
4; 35; 34, [11] leaves (approx. 150 written pages). 23cm. 

Good condition, few stains and ink smears. Original binding 

[damaged]. 

Opening Price: $500

היד מביא עובדות, הנהגות ודברי תורה בשם רבותיו אלו, וכן דברים 
בעל  [תלמיד  פיסטין  אב“ד  ברוקשטיין  יוסף  חיים  רבי  מפי  ששמע 
התניא], מהאדמו“ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט בעל ’ייטב 

לב‘, מהאדמו“ר רבי יצחק אייזיק מקומרנא ועוד. 
בראש כתב היד העתיק רבי אהרן מתתיהו מכתבים ותעודות שכתבו 
לו גדולי דורו, כדוגמת רבי שלמה גנצפריד, שרבי אהרן מתתיהו הגיה 
רבי  והאדמו“ר  הסופר‘,  ’קסת  ספרו  של  השניה  המהדורה  את  עבורו 
רבי  תורה,  ספר  עבורו  לכתוב  ממנו  שביקש  מספינקא  מאיר  יוסף 
יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט בעל ’ייטב לב‘, שכותב כי רבי אהרן 
מתתיהו הגיה את הספר תורה שלו, ועוד. בסוף כתב היד תאריכי לידה 

ופטירה ורשימות משפחתיות. 
תולדותיו של רבי אהרן מתתיהו וועלבער וכן ליקוט נרחב מכתב היד 
שלפנינו פורסמו בקובץ צפונות ט‘, בני ברק תשנ“א, עמ‘ פז-צה, אך 

קטעים רבים מכתב-היד טרם נדפסו. 
ד; לה; לד, [11] דף (כ-150 עמ‘ כתובים). 23 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים 

ומריחות דיו. כריכה מקורית [עם פגמים]. 

פתיחה: $500
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330. Manuscript, Hebrew World Calendar 

/ Likutei Re’em – Rabbi Aharon Matityahu 

Welber 

Manuscript. Two compositions by Rabbi Aharon 

Matityahu Welber “among natives of Munkacs residing 

in Pest from 15 of Elul 1875”. [Budapest, after 1876]

Manuscript upon graph paper. Fine writing in black, 

blue and green ink with frames and headings in red ink. 

◆ “Hebrew world calendar… demonstrating that the 

calculation of the Jewish nation is the correct one and the 

calculation of the non-Jews has no basis. Chart of new 

moons and seasons, from creation of the world until year 

2235. Preface containing basis of calculation of Hebrew 

calendar preceding chart. Following chart: ‘Genealogy 

of Adam and Chava’ – list of descendants from Adam 

until recent generations, including ‘genealogy of the Ba’al 

Shem Tov’ – list of disciples of the Ba’al Shem Tov and 

their disciples until generation of author. 

◆ Chidushei Torah with which G-d endowed me and 

which I have heard from world renowned geniuses and 

righteous giants… I have named it Likutei Re’em”. 161 + 

8 chapters, including concepts and manners of conduct 

from his rabbis, righteous Torah giants of his generation 

[see following] as well as his own Chidushim on weekly 

Torah portions, Nevi’im, Ketuvim, Aggadot of the Shas 

and prayer. 

The exceptional character of the author, Rabbi Aharon 

Matityahu Welber (born in 1845, passed away post 

1918), is apparent from the manuscript. Exalted Torah 

scholar, native of Munkacs, talented scribe who was 

proficient in matters of Massorah, Hebrew calendar and 

other fields. In his youth studied by the Maharam Shik 

and afterwards spent much time with righteous Torah 

giants of his generation. His prominent rabbi was Rebbe 

Rabbi Yitzchak Eizik of Zidichov. He was also closely 

associated with Rebbe Rabbi Yosef Meir of Spinka 

[author of Imrei Emet]. The manuscript contains facts, 

manners of conduct and Divrei Torah on behalf of these 

rabbis, as well as sayings which he heard from Rabbi 

Chaim Yosef Brukstein Av Beit Din of Pistin [disciple 

of Ba’al HaTanya], Rabbi Yekutiel Yehuda Teitelbaum of 

Sighet author of Yitav Lev, and Rebbe Rabbi Yitzchak 

Eizik of Komarna and more. 

דף  עם  ראשונה  מהדורה   - רביעי  חלק  יהושע  פני   .331

הסכמות לא ידוע ביבליוגרפית - יחד עם מכתב חידושי תורה 
שנכתב לבעל ”דבר אברהם“

ספר פני יהושע, חלק רביעי, ”פנים חדשות אשר לא יצא לאור עולם“, 
עם  המחבר.  יד  מכתבי  ראשונה  מהדורה   .(1780 (תק“מ  פיורדא, 
החלקים  בג‘  גם  נדפסו  שחלקן  הסכמות  ביבליוגרפית)  ידוע  (לא  דף 
”נודע  בעל  לנדא  יחזקאל  מרבי  בלתי-ידועה  והסכמה  הראשונים, 
בן  המו“ל  על  דבריו  בתוך  הכותב  תקל“ז,  תשרי  ז‘  מתאריך  ביהודה“ 
פולין  במדינת  שבהיותי   ...” הנובר:  אב“ד  ליבוש  רבי  הגאון  המחבר 
אשר  רברוותא  הלכתא  וכמה  לפעמים,  מוהר“ל  הגאון  עם  נזדמנתי 

פלפלנו יחד וראיתי עוצם בינתו ורב חילו“. 
[2], פא דף. 30 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש קשים. 

◆ בין דפי הספר, נמצא כת“י (4 עמודים) של מכתב בדברי תורה (חסר 

אב“ד  אברהם“  בעל ”דבר  אל  הרבנים,  מאחד  שנשלח  וסוף),  תחילה 

אברהם“  ה“דבר  של  הידוע  בחידושו  דן  הוא  הדברים  בתוך  קובנא. 
בענין ”מילה שלא בזמנה“, והוא כותב על הנהגתו בזה בעיר רבנותו: 
”... הנה אצלי כבר קרה כמה פעמים, והנני מַצֶוה לעשות בזמנה קודם 
מנהגו  על  כותב  הוא  מכתב  באותו  דפה“.  המוהלים  אצל  נהוג  וכן   -
ב“מכירת חמץ“, [לא ידוע לנו מי הכותב, אך מתוך הדברים מפורש כי 

הוא כיהן ברבנות עיר גדולה וחשובה]. 
[4] עמ‘, 20.5 ס“מ. מצב טוב-מאד. 

פתיחה: $200
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332. אוסף דפים בכתב-יד

הדפים:  בין  שונות.  ומתקופות  שונים  מכותבים  בכת“י  דפים  אוסף 
דרשה לשבת שובה בכת“י אשכנזי, חתומה ע“י רבי ”אנשיל הירש...“ 
הלכות  איטלקית;  בכתיבה  דרוש   ;[1786 [תקמ“ו  תצליח“  ”אז  משנת 
בדיקת הריאה (כתיבה איטלקית); דף הקדשה לספר בחתימת המחבר 
רבי ”אליהו“ מקאלליס; רישומי לידות של ילדי ונכדי רבי ”איצק הרש 
קמיעות,  ונוסח  קבליות  סגולות  תקצ“ג-תרכ“ח;  מהשנים  שווארץ“ 

בכתיבה מזרחית עתיקה. 
כ-12 דף. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

333. כתב-יד רבי שלום יונג אב“ד וערבאץ

לדעת  לאדם  החונן  ה‘  שחנני  מה  תורה]  [חידושי  ”ח“ת  כתב-יד, 
בסוגיות והלכה ותוס‘ ממועד למועד...“, רבי שלום יונג [אוצר הרבנים 
כאב“ד  כיהן  טאפאלשאן.  אב“ד  פראגר  אברהם  רבי  חתן   ,18154

ווערבאץ בשנות התר“מ-תר“ס בערך – ראה חומר מצורף]. 
וזה  ”זה  ציבורין“,  דתשע  ”סוגי‘  בקהילתו:  שמסר  ”סוגיות“  מכיל 
גורם... לשבת הגדול“, ”בסוגי‘ אין ביעור חמץ“, ומספר חידושים על 
נדרש  אשר  לפרשה...  מפרשה  תורה  ”חידושי  הכותרת:  [עם  התורה 

ונדבר מידי שבת בשבתו... בקיבוץ עם ה‘ יחדיו“]. 
מחברת 24 ס“מ, כ-20 עמ‘ כתובים. מצב טוב. בכריכה חדשה נאה, עליה 
הודבקו חלקים מן הכריכה המקורית, עם הטבעה ”שייך ל-- שלום יונג“. 

מצורפים שני פתקים בכת“י. 

פתיחה: $250

332. Collection of Handwritten Leaves

Collection of handwritten leaves by various writers 

from various periods. Includes: Sermon for Shabbat 

Shuva in Ashkenazi handwriting, signed by Rabbi 

“Anshil Hirsch...” from 1786; homiletic literature in 

Italian writing; laws of lung examination (Italian 

writing); leaf of inscription for book signed by author 

Rabbi “Eliyahu” of Kalisz; birth listings of children 

and grandchildren of Rabbi “Itzik Hirsch Schwartz” 

between 1833-1868; Kabbalistic Segulot and versions of 

amulets in old Oriental writing. 
Approx. 12 leaves. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

331. Pnei Yehoshua Section Four – First 

Edition with Bibliographically Unknown 

Approbation Leaf – Includes Letter of 

Chiddushei Torah Written to Author of 

“Devar Avraham”

Sefer Pnei Yehoshua, section four. Fürth, (1780). 

First edition of author’s manuscripts. Includes 

(bibliographically unknown) leaf of approbations, 

some of which were also printed in first three sections, 

as well as unknown approbation by Rabbi Yechezkel 

Landau author of “Noda B’Yehudah” dated 7th of Tishrei 

1777, who mentions the publisher, son of the author, the 

Ga’on Rabbi Leibush Av Beit Din of Hanover: “… while 

I was in Poland I happened to meet Rabbi Leibush, 

and we had an in-depth discussion and I observed the 

scope and intensity of his wisdom”. 
[2], 81 leaves. 30cm. Fair-poor condition, severe moth 

damage. 

◆ Leaves include manuscript (consisting of 4 pages) 

of letter of Divrei Torah (missing beginning and end), 

which was sent by one of rabbis, to author of “Devar 

Avraham”, Av Beit Din of Kaunas. In the letter he 

discusses the known Chiddush of the Devar Avraham 

regarding postponed circumcision, and he notes: “… 

This has occurred in my city a number of times, and I 

command to perform the circumcision on time – and 

so is customary by the circumcisers here”. In the same 

letter he mentions his custom of “selling of Chametz”, 

[name of author unknown, however it is stated that he 

served in the rabbinate of a large and prominent city]. 
[4] pages, 20.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $200
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333. Manuscript by Rabbi Shalom Yung Av 

Beit Din of Varvažov

Manuscript, “Torah novellae for which Hashem 

granted me wisdom on topics and halacha…”, Rabbi 

Shalom Yung [Otzar HaRabbanim 18154, son-in-law of 

Rabbi Avraham Prager Av Beit Din of Topolcany. Served 

as Av Beit Din of Varvažov – see attached material]. 

Has topics that he taught in his community and several 

novellae on the Torah [titled: “Torah novellae from 

parsha to parsha… which I spoke each Shabbat… 

when the people gathered together”]. 
Notebook 24cm. approx. 20 written pages. Good condition. 

New fine binding, upon which parts of the original binding 

are pasted with stamping “Belongs to – Shalom Yung”. 

Attached are two handwritten notes. 

Opening Price: $250

334. מצוות הרוב ומהותה - חיבור שלא נדפס, מרבי אליעזר 

זלמן גראייבסקי בעל ”גנת אגוז“
בהעתקה  כת“י  רוב,  הלכות  על  שלם  חיבור  ומהותה,  הרוב  מצוות 
דפים   ,87 מעמ‘  החל  החיבור  בסוף  בכת“י,  הגהות  עם  ליטוגרפית 
בכת“י של הערות נוספות לחיבור, עם הכותרת ”גרעיני הערוגה“. בעמ‘ 
על  מחיבורי  לקטתי  אשר  רובא,  בשיטת  פלפולים  ”איזה  כותרת   :95

ש“ס הנקוב בשם ’גנת אגוז‘ וליקטתים אחת לאחת“. 
בין הדפים נמצא מכתב בדברי תורה אל בנו רבי שמעון גרייבסקי מאת 

רבי ”מרדכי הומינער“. 
שהוסמך  ליטאי  גאון  (תר“ג-תרנ“ט),  גראייעבסקי  זלמן  אליעזר  רבי 
ברוסיה-הלבנה.  ואורשא  קלצק  לרבנות  נתקבל   ,21 בגיל  לרבנות 
מראשי  היה  תקופה  ובאותה  באנגליה  ליברפול  קהלת  ברבנות  כיהן 
מערכת הקובץ ”גנזי כנסת ישראל“. פעל רבות למען ישוב ארץ ישראל 
והיה  בירושלים  התיישב  תר“ן  בשנת  הברית.  לארצות  כך  לשם  ונסע 
מראשוני שכונת ”מזכרת משה“. חיבר את הספרים: ”גנת אגוז“ ח“א 
לעלם“  ”קדיש  תרנ“א),  בירושלים  חוזרת  והדפסה  תרמ“ז,  (ברלין 
(ירושלים, תרנ“א), ו“שיח אליעזר“ על ההושענות. מלבד זאת פרסם 
נוספים  חיבורים  ועוד.  באנגליה  היהודית  בעתונות  מאמרים  עשרות 

חיבר על הש“ס (גנת אגוז חלק ב‘) ועוד אך נותרו בכת“י. 
בנו רבי שמעון חיים גראייבסקי (תרכ“ז-תש“ג), תלמיד הנצי“ב בישיבת 
וולוז‘ין. חתן הגאון הנגיד רבי שמואל יעקב בראמזון מהעיר רייאגארד 
”חברה  של  כרבה  שימש  זו  בעיר   ,(335 פריט  אודותיו  ראה  (פולין, 
למצרים  הוגלה  המלחמה  בשנות  אך  לירושלים,  עלה  בתרע“ג  ש“ס“. 
בשל נתינותו הבריטית, בסיום המלחמה כיהן כרב ראשי של הגדודים 
העבריים בצבא הבריטי. מחידושיו נדפסו בספר ”גנת אגוז“ של אביו. 

334. Mitzvat HaRov U’Mahuta – Unprinted 

Composition by Rabbi Eliezer Zalman 

Grayevsky Author of “Ginat Egoz” 

Mitzvat HaRav U’Mahuta, complete composition on laws 

of majority; lithographic copy including handwritten 

glosses. At end of composition, from page 87, 

handwritten leaves consisting of additional comments on 

the composition, with title “Garinei Ha’Aruga”. On page 

95: Heading: “In-depth study… which I have collected 

from my composition on the Shas named ‘Ginat Egoz’, 

which I have individually selected”. 

Leaves include letter consisting of Divrei Torah to his 

son Rabbi Shimon Grayevsky by Rabbi “Mordechai 

Hominer”. 

Rabbi Eliezer Zalman Grayevsky (1843-1889), 

Lithuanian genius who was ordained to the rabbinate 

at the age of 21, was appointed to the rabbinate of 

Kletsk and Warsaw in Belarus. Served in the rabbinate 

of congregation of Liverpool, England and during that 

period headed the editorial staff of “Ginzei Knesset 

Yisrael”. Very active on behalf of settlement of Eretz 

Yisrael and travelled to the United States for this 

purpose. In 1890 settled in Jerusalem and was among 

pioneer inhabitants of Mazkeret Moshe neighbourhood. 

Composed books: “Ginat Egoz”, section 1 (Berlin 1887, 

and additional printing in Jerusalem 1891), “Kadish 

La’Elem” (Jerusalem 1891), and “Si’ach Eliezer” on the 

Hosha’anot. In addition, he published dozens of articles 

in the Jewish press in England and more; authored 

additional compositions on the Shas (Ginat Egoz, 

section 2) and more, which remain in manuscript form. 

His son, Rabbi Shimon Chaim Grayevsky (1867-1943), 

disciple of the Netziv in the Yeshiva of Volozhin. Son-

in-law of philanthropist Ga’on Rabbi Shmuel Ya’akov 

Bramzon from city of Rajgród (Poland, for additional 

information about him see item 335). In this city served 

as rabbi of “Chevra Shas”. In 1913 immigrated to 

Jerusalem, however during years of war was exiled to 

Egypt due to his British citizenship. Upon termination 

of war served as chief rabbi of Hebrew battalion in 

the British army. His Chiddushim were printed in his 

father’s book “Ginat Egoz”. 

[2], 101 pages. (Of which approx. 85 pages in lithographic 

copy with handwritten comments). 28cm. Good-fair 

condition, detached leaves and wear. Detached binding. 

Opening Price: $300

[2], 101 עמ‘. (מתוכם כ-85 עמ‘ בהעתקה ליטוגרפית עם הערות בכת“י). 
28 ס“מ. מצב טוב-בינוני, דפים מנותקים ובלאי. כריכה מנותקת. 

פתיחה: $300
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דברים“  ששה  ”לשם  עולם“,  ”אחוזת  לעמודים“,  ”ווים   .335

- אוסף חיבורים בכתב ידו של רבי שמואל יעקב מראייגארד
מחברת כתב יד, חידושים על משניות, על הרמב“ם ושו“ע, על התורה 
בראמזון.  צבי  ב“ר  יעקב  שמואל  רבי  הגאון  של  בכתב-ידו  ודרושים, 

רייגארד, תרל“ט-תרנ“ט 1879-1899. 
על  פסח,  הלכות  הרמב“ם  על  וחידושים  הגהות  לעמודים,  ◆ ווים 

התורה  על  עולם,  אחוזת   ◆ ספרים.  ועוד  ושו“ע  טור  חלקי  ארבעה 
מערכת  השלישי“,  הגדולים  ”שם  בספר  נזכר  זה  [כת“י  ודרושים. 
מחיבורו  קטעים  מכיל  כתה“י  בנוסף   ◆ תנ“ח].  סימן  א‘  אות  ספרים, 
”לשם ששה דברים“, חיבור למדני ופירוש על סדר המשניות, ממסכת 
עד  ברכות  ממסכת  בכת“י  החיבור  [תחילת  טהרות.  וסדר  קינין 
שבועות נמכרה במכירת ”קדם“, קטלוג 10 פריט 511. ושם מוזכר בדף 
השער, כי החיבור נשלם על כל ששת הסדרים בעוד שכתב היד הנ“ל 
איפה,  נתגלה  לפנינו  נזיקין.  סדר  הרביעי,  הסדר  סוף  לקראת  נפסק 

חלק נוסף של כת“י החיבור]. 
כספיים  חשבונות  של  ובלועזית,  בעברית  דפים  עשרות  מצורפים 
(השכרת דירות, שטרות ממשלתיים ושטרות חוב) ורשימות חידושי 

תורה, הנותנים מידע רב על משפחתו וקהילתו של המחבר. 
בראייגורוד  התגורר  ברמסון,  יעקב  שמואל  רבי  הגאון  המחבר, 
בשנת  בערך  שם  ונפטר  פרוסיה)  לגבול  סמוכה  לומז‘ה,  בפלך  (עיר 
תרנ“ט (1899). חתנו הוא רבי שמעון חיים גריאבסקי (תרכ“ז-תש“ג), 
לא  כנראה  זה  חיבור  מצורף.  חומר  ראה   – אגוז“  ”גנת  בעל  של  בנו 
דשמואל“  ”שמשא  המחבר:  מהגאון  אחרים  חיבורים  ידועים  נדפס. 
מופיעים  שחלקם  נדפסו,  שלא  נוספים  וחיבורים  תרנ“ז)  (ווארשא, 

בכרך שלפנינו. 
לד-קך דף (למעלה מ-170 עמ‘ כתובים של חידושי תורה) 32.5 ס“מ. כולל 
של  בלועזית)  (מודפסים  חתומים  ושטרות  הנ“ל  בגודל  דפים  עשרות 

חשבונות כספיים. מצב בינוני, בלאי ודפים מנותקים. לא כרוך. 

פתיחה: $600
336. כתב יד חידושי תורה מרבי יעקב יהושע בידרמן מוורשא

יהושע  יעקב  רבי  מאת  הש“ס,  בסוגיות  תורה  חידושי  יד,  כתב 
בידרמאן. וורשא, [שנות התר“פ בערך 1920]. 

(נפטר  בידרמן  יהושע  יעקב  רבי  של  וחתומה  אוטוגרפית  כתיבה 
רבי  בן  דוד  משה  רבי  של  בנו  מהשואה),  שנמלט  לאחר  בארה“ב 
אב“ד  בידרמן  דוד  יעקב  רבי  בן  לאוויטש  אב“ד  בצלאל  נתן  שלמה 
ווישגרוד בעל ”הגהות מהרי“ד“ (תקס“ו-תרכ“ג). [בנו האחר של רבי 
שלמה נתן בצלאל היה הגאון החסיד רבי יעקב מאיר בידרמן (תר“ל-

חתנו  שהיה  בוורשא,  הרבנים  ועד  וחבר  פולין  גאוני  מגדולי  תש“א) 
גיסו  של  בזיווג-שני  וחותנו  אמת“  ”שפת  בעל  מגור  האדמו“ר  של 
האדמו“ר מגור בעל ”אמרי אמת“]. כותב החידושים הוא בן-דודן של 
בעל ”בית  האדמו“ר  אשת  ושל  מנחם“  בעל ”פני  מגור  האדמו“ר  ֵאם 

ישראל“ מגור. 
דפים  בלאי,  בינוני.  מצב  יבש,  נייר  ס“מ.   19.5 בדף.  טורים  ארבעה  דף,   42

מנותקים וכריכה רופפת. 

פתיחה: $300

335. “Vavim La’Amudim”, “Achuzat Olam”, 

“LeShem Shisha Devarim” – Collection of 

Compositions in Handwriting of Rabbi 

Shmuel Ya’akov of Rajgród 

Manuscript notebook, Chiddushim on Mishnayot, the 

Rambam, Shulchan Aruch, the Torah and homilies, in 

handwriting of the Ga’on Rabbi Shmuel Ya’akov son of 

Rabbi Tzvi Bramzon. Rajgród, 1879-1899. 

◆ Vavim La’Amudim, glosses and Chiddushim on the 

Rambam on laws of Pesach, on four sections of the Tur and 

Shulchan Aruch as well as additional books. ◆ Achuzat 

Olam, on the Torah and homilies. [This manuscript is 

mentioned in the book “Shem HaGedolim HaShlishi”, 

clause 1, chapter 458]. ◆ In addition, the manuscript 

contains passages from his composition “LeShem Shisha 

Devarim”, an erudite composition and commentary on 

the Mishnayot, from tractate Kinin and Seder Taharot. 

[Beginning of composition in handwriting from tractate 

Berachot until Shevuot was sold in Kedem auction, 

catalogue 10 item 511, where it is noted on title page 

that the composition was completed on the entire six 

Sedarim, whereas the abovementioned manuscript ends 

toward the end of the fourth Seder, Seder Nezikin. We 

have, in the interim, discovered an additional section of 

the manuscript]. Attached are dozens of leaves in Hebrew 

and foreign language, of monetary invoices (apartment 

rentals, government bills and promissory notes) and 

lists of Chiddushei Torah, which portray a great deal of 

information about the family and community of author. 

The author, the Gaon Rabbi Shmuel Ya’akov Bramzon, 

resided in Rajgród (a city in the Lomza region, in close 

proximity to the Prussian border) and died there c. 

1899. His son-in-law is Rabbi Shimon Chaim Grayevsky 

(1867 – 1943), son of author of “Ginat Egoz” – see 

attached material. Apparently, this composition was not 

printed. Other known compositions by author: “Shimsha 

D’Shmuel” (Warsaw, 1897) and additional compositions 

which were not printed, some of which appear in this 

volume. 
34-120 leaves (more than 170 written pages of Chiddushei 

Torah). 32.5cm. Includes dozens of leaves in abovementioned 

size as well as signed bills (printed in foreign language) 

of monetary invoices. Fair condition, wear and detached 

leaves. Unbound. 

Opening Price: $600
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336. Manuscript of Chiddushei Torah by 

Rabbi Ya’akov Yehoshua Biederman of 

Warsaw 

Manuscript, Chiddushei Torah on the Shas, by Rabbi 

Ya’akov Yehoshua Biederman. Warsaw [c. 1920]. 

Autographic writing and signature of Rabbi Ya’akov 

Yehoshua Biederman (passed away in USA after fleeing 

from the Holocaust), son of Rabbi Moshe David son of 

Rabbi Shlomo Natan Betzalel Av Beit Din of Lavice, 

son of Rabbi Ya’akov David Biederman Av Beit Din of 

Wyszogrod author of “Hagahot Maharid” (1806-1863). 

[Other son of Rabbi Shlomo Natan Betzalel was the 

righteous Ga’on Rabbi Ya’akov Meir Biederman (1870-

1941), among Torah giants of Poland and member of 

Association of Rabbis of Warsaw, who was son-in-law of 

Rebbe of Ger author of “Sfat Emet” and father-in-law, in 

second marriage, of his nephew the Rebbe of Ger author 

of “Imrei Emet”]. Writer of Chiddushim is cousin of 

mother of Rebbe of Ger author of “Pnei Menachem” and 

of wife of Rebbe author of “Beit Yisrael” of Ger. 
Forty-two leaves, four columns per page. 19.5cm. Dry paper, 

fair condition, wear, detached leaves and loose binding. 

Opening Price: $300

337. כתב יד בעניני שיעורים מה“סטייפלער“ 

בעניני  צדק“  ”איפת  הספר  הכנת  בשלבי  שנכתבו  יד,  כתב  דפי 
שיעורים, בכתב יד קדשו של המחבר הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי 

(”הסטייפלער“) בעל ”קהלות יעקב“. לפני תש“ט. 
איש“  ה“חזון  בין  ההלכתי  הפולמוס  בשיא  נכתב  צדק“,  ”איפת  ספר 
בענין  מירושלים,  נאה  חיים  רבי  הגאון  לבין  ה“סטייפלער“,  וגיסו 
גדולים  והרביעית  האמה  ששיעור  החזו“א  דעת  בעקבות  השיעורים. 
יותר מהשיעורים שפרסם רבי חיים נאה בספרו ”שיעורי תורה“, כתב 
הסטייפלר ספר ”שיעורין דאורייתא“ בשליחות גיסו להוכיח את הדין 

כדעת החזו“א. 
רבי חיים נאה בתגובה הוציא ספר ”שיעורי ציון“ בו תקף את טענותיו 
וראיותיו של הסטייפלר. ובתגובה השיב הסטייפלר בספר איפת צדק 
ציון  שיעורי  ספר  לפני  הובא  ”כעת  כותב:  הוא  שבהקדמתו  (תש“ט), 
שחיבר הרב הגאון בעהמח“ס שיעורי תורה שליט“א, והוא ערוך כולו 
זה  בספר  ואכן   – דאורייתא...“.  שיעורין  חיבורי  ועל  דברי  על  להשיג 

הוא משיב על השגותיו של הגר“ח נאה. 
הוציא  תשי“ד,  בשנת  נאה  חיים  ורבי  החזו“א  פטירת  לאחר  רק 
תורה“,  של  ”שיעורין  בספר  האחרונה  דעתו  את  מחדש  הסטייפלר 
ירושלים תשט“ז, בו כלל את כל דבריו בסוגיית שיעורי המצוות, ובלא 

דברי הפולמוס שבשני ספריו הקודמים. 
לפנינו דפי טיוטות מהספר ”איפת צדק“ עם שינויים מהנוסח שנדפס. 

מצורף צילום להשוואה. 
באחד  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   22 האחד.  מצדם  כתובים  דף,   [4]

הדפים קרעים עם פגיעה קלה בטקסט. 

פתיחה: $1500
337. Manuscript on Halachic Measures by 

the Steipler

Manuscript leaves, written in the stages of preparation 

of the book “Eifat Tzedek” on halachic measures, in 

the handwriting of the author, Rabbi Ya’akov Yisrael 

Kanievsky (the “Steipler”), author of “Kehillot Ya’akov”. 

Before 1949. The book “Eifat Tzedek”, written at the 

height of the halachic polemic between the “Chazon 

Ish” together with his brother-in-law the “Steipler”, 

and Rabbi Chaim Na’eh of Jerusalem, on the matter of 

measurements. Following the opinion of the Chazon 

Ish that the measure of an amah and a revi’it are larger 

than the measures publicized by Rabbi Chaim Na’eh in 

his book “Shiurei Torah”, the Steipler wrote his book 

“Shiurin D’Orayta” by the request of his brother-in-law 

proving that the law is according to the Chazon Ish. 

Rabbi Chaim Na’eh responded with his book “Sha’arei 

Zion” where he attacks the Steipler’s claims and proofs. 

The Steipler responded with his book Eifat Tzedek 

(1949). In the introduction he writes: “Now the book 

Shiurei Zion written by the Gaon author of Shiurei 

Torah was brought to me and its entire purpose is to 

object to my words and my book Shiurin D’Orayta…”. 

And indeed, in this book he sharply responds to the 

objections of Rabbi Chaim Na’eh.

Only after the death of the Chazon Ish and Rabbi 

Chaim Na’eh in 1954, did the Steipler republish his final 

opinion in the book “Shiurin Shel Torah”, Jerusalem, 

1957, where he included all his opinions on the subject 

of the measurements of mitzvot, without the words of 

polemic found in his two previous books.

These are draft leaves of the book “Eifat Tzedek” with 

changes from the printed version. A photocopy is 

attached for comparison.
[4] leaves, written on one side. 22cm. Good-fair condition. 

Stains. One leaf had tears with minor damage to text.

Opening Price: $1500
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הלכות  על  עזרי“  ”אבי  חידושי   – שך  הרב  מרן  כתב-יד   .338

כלאים
מרן  של  ידו  בכתב  כלאים,  הלכות  הרמב“ם  על  עזרי“  ה“אבי  חידושי 

הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך. 
בראש כל עמוד הכותרת: ”הלכות כלאים“. כולל חידושים על הלכות 
כלאים במשנה תורה להרמב“ם, פרק ט, הלכה ט; ועל פרק י, הלכה יח. 

החידושים נדפסו בספרו ”אבי עזרי“, חלק זרעים. 
עם  כריכה  ובלאי.  כתמים  מעט  ס“מ.   33 האחד.  מצדם  כתובים  דף,   [3]

כיתוב מוטבע. 

פתיחה: $1000

לשיעוריו  מקומות“  ”מראי   – שמואלביץ  חיים  רבי   .339

בכתב-ידו
חיים  רבי  הגאון  של  ידו  בכתב  לשיעורים,  מקומות  מראי  כת“י 

שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. 
ה“סבא“  נכד  (תרס“ב-תשל“ט),  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
מיר  ישיבת  כראש  רבות  שנים  כיהן  פינקל,  הגרא“י  וחתן  מנובהרדוק 
ובשיעוריו  בהתמדתו  ביותר  הנודעים  התורה  מגדולי  בירושלים. 
הגאוניים, שהקיפו סוגיות רבות בש“ס. מספריו: שיחות מוסר, שערי 

חיים. לזכרו יצא לאור ”ספר הזכרון להגר“ח שמואלביץ“. 
שיעוריו של רבי חיים בישיבת מיר בירושלים, משכו ציבור גדול מכל 
ר‘  מקפיד  היה  הגאונית  חשיבתו  למרות  בירושלים.  המדרשות  בתי 
מדוקדקת  מוקדמת  הכנה  בלי  כלשהו  ציבור  לפני  לדבר  שלא  חיים 
ומחושבת עד לפרטים. ייתכן שמסיבה זו היה כותב תמיד את מראי 
המקומות בתבנית קבועה. מראי המקומות נכתבו תדיר בשש שורות 

ובמספר מלים שוה. (ראה ’מח ולב‘ עמ‘ פב, פז). 
סיכומי  עם  כתיבה,  במכונת  מודפסים  קונטרסים,  שלושה  [מצורפים 

שיעורים של הגר“ח שמואלביץ]. 
4 דף, בגדלים שונים. 6 שורות בכל דף. מצב כללי טוב, כתמי חלודה. 

פתיחה: $350

338. Manuscript by Rabbi Shach – “Avi Ezri” 

Novellae on the Laws of Kilayim

“Avi Ezri” Novellae on the Rambam Hilchot Kilayim, 

handwritten by Rabbi Elazar Menachem Mann Shach. 

At the top of each page is the title: Hilchot Kilayim. 

Contains novellae on Hilchot Kilayim of the Mishne 

Torah L’HaRambam, Chapter 9, Halacha 9; and on 

Chapter 10, Halacha 18. The novellae were printed in 

his book “Avi Ezri”, Volume Zera’im. 
[3] leaves, written on one side. 33cm. Few stains and wear. 

Bound with stamped inscription. 

Opening Price: $1000

339. Rabbi Chaim Shmuelevitz – Sources 

for his Shiurim in his Handwriting 

Handwritten sources for shiurim, handwritten by Rabbi 

Chaim Shmuelevitz, Head of Mir Yeshiva. 

Rabbi Chaim Shmuelevitz (1902-1979), grandson of 

the “Saba” of Novardok and son-in-law of Rabbi Eliezer 

Yehuda Finkel, served many years as Head of Mir Yeshiva 

in Jerusalem. A Torah giant mainly renowned for his 

diligence and ingenious shiurim that included many 

Talmudic topics. Some of his books: Sichot Mussar, 

Sha’arei Chaim. In his memory, “Sefer HaZikaron 

L’Hagaon Rabbi Chaim Shmuelevitz” was published. 

Rabbi Chaim’s shiurim in the Mir Yeshiva in Jerusalem 

attracted a large crowd from all the study halls of 

Jerusalem. In spite of his genius way of thinking, Rabbi 

Chaim was meticulous never to speak in public without 

careful advance preparation thought through to the last 

detail. Possibly, this was the reason that he always wrote 

the sources in a set form. He generally wrote the sources 

in six lines with an equal amount of words to each line. 

(See Mo’ach VaLev pp. 82, 87). 

[Attached are three booklets, typewritten, with notes of 

Rabbi Chaim Shmuelevitz’s shiurim]. 
Four leaves, various sizes. 6 lines to each leaf. Overall good 

condition, foxing. 

Opening Price: $350

340. כתבי יד והדפסות סטנסיל - מארכיונו של רבי שמשון 

הררי
המופלג  הגאון  של  בכתב-ידו  כת“י,  ודפי  מחברות  של  גדול  אוסף 
רבי שמשון הררי, איש העיון הלמדני ותורת המוסר. האוסף גם כולל 
המוסר  מגדולי  תורה  וחידושי  שיחות  של  שונות  סטנסיל  הדפסות 

וראשי הישיבות. 
בסוגיות  ”חבורות“  מחברות  מסכתות;  על  חידושים  המחברות  בין 
תרצ“ז- מהשנים  קדשים  סדר  על  מחברות  שונות;  מתקופות  הש“ס 
ליבוביץ  בער  ברוך  רבי  משיעורי  תורה  חידושי  מחברת  תרצ“ט; 
שיחות  ורשימות  מוסר  רעיונות  של  רשימות  קדושין;  מסכת  על 
יחזקאל  ורבי  דסלר  אליהו  רבי  גרוסברד,  אבא  רבי  מהמשגיחים 

לווינשטיין. 
מופלג  גאון  (תרע“ח-תשנ“ט),  הררי-גורניאסקי  שמשון  רבי 
מובהק  תלמיד  ליטא.  ישיבות  נוסח  וב“מוסר“  ישיבתית  ב“לומדות“ 
בפתח  לומז‘ה  בישיבת  משגיח  היותו  מתקופת  גרוסברד  אבא  לרבי 
ישיבת  את  לייסד  תלמידים  קבוצת  עם  אבא  רבי  וכשעבר  תקוה, 
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340. Stencil Manuscripts and Printings – 

From Rabbi Shimshon Harari’s Archive

Large collection of notebooks and manuscript leaves 

handwritten by Rabbi Shimshon Harari, an exceptional 

Torah genius, well-versed in the study of Torah and 

mussar (ethics). The collection also contains various 

stencil printings of discourses and Torah novellae by 

Mussar leaders and heads of yeshivot. 

Amongst the notebooks are novellae on tractates; 

notebooks of discourses on Talmudic topics from 

various periods; on Seder Kodshim from 1937-1939; a 

notebook of Torah novellae from the shiurim of Rabbi 

Baruch Ber Leibowitz on Tractate Kiddushin; lists of 

Mussar thoughts and discourses by the spiritual leaders 

Rabbi Abba Grossbard, Rabbi Eliyahu Dessler and 

Rabbi Yechezkel Levenstein. 

Rabbi Shimshon Harari-Gorniasky (1918-1999), an 

outstanding genius of Lithuanian-style Torah study 

and Mussar. A close disciple of Rabbi Abba Grossbard 

from the time he studied in the Lomza Yeshiva in 

Petach Tikva where Rabbi Abba was mashgiach, and 

later when Rabbi Abba moved with a group of disciples 

to found the Ponovezh Yeshiva in Bnei Brak, Rabbi 

Shimshon moved with him. After Rabbi Abba’s demise 

and the appointment of Rabbi Dessler as spiritual head 

of Ponovezh Yeshiva, Rabbi Shimshon was appointed as 

Mussar mashgiach of Ponovezh Yeshiva [together with 

his companion Rabbi Chaim Friedlander]. During the 

years, he was dedicated to publishing and distributing 

books of Torah study and Mussar gleaned from heads 

of yeshivot and mussar leaders [most of them printed 

in stencil printings: Chiddushei HaGrach, Chiddushei 

HaGranat, Sichot HaRav Dessler, Chiddushei HaGriz 

etc. ]. He signed his name only on the series of “B’Ikvot 

Beit Abba”, where his Mussar discourses were printed 

together with the discourses of his teacher and rabbi, 

Rabbi Abba Grossbard. 
Dozens of items, hundreds of leaves, various sizes, fair 

condition, moisture damage and partly moth damaged. 

Opening Price: $300

פוניבז‘ בבני ברק, עבר עמו רבי שמשון. לאחר פטירת רבי אבא ומינוי 
לכהן  שמשון  רבי  נתמנה  פוניבז‘,  בישיבת  רוחני  למנהל  דסלר  הרב 
פרידלנדר].  חיים  רבי  רעו  עם  [יחד  פוניבז‘  בישיבת  מוסרי  כמשגיח 
ומוסר  עיון  ספרי  והפצת  להוצאת  רבות  התמסר  השנים  במשך 
מתורת ראשי הישיבות וגדולי המוסר [חלקם הגדול נדפסו בהדפסות 
סטנסיל: חידושי הגר“ח, חידושי הגרנ“ט, שיחות הרב דסלר, חידושי 
הגרי“ז ועוד]. אך את שמו חתם רק על סדרת הספרים ”בעקבות בית 
אבא“, בהם נדפסו שיחותיו המוסריות יחד עם שיחות מורו ורבו רבי 

אבא גרוסברד. 
רטיבות  פגעי  בינוני,  מצב  משתנה,  גודל  דפים,  מאות  פריטים,  עשרות 

ובחלקם פגעי עש. 

פתיחה: $300

341. Manuscript – Rabbi Aharon 

Yakobovitch 

Collection of leaves in handwriting of Ga’on Rabbi 

Aharon Yakobovitch, majority written as preparation 

for edition of commentary of Rabbi Yitzchak ben Malki 

Tzedek on tractate Damai, which was printed with his 

comments by Harry Fischel Institute in Jerusalem, 1945.

The Ga’on Rabbi Aharon Yakobovitch (1914-1973), 

among Torah giants of Jerusalem. Among editors of 

Otzar HaPoskim, and one of senior members of Harry 

Fischel Institute from time of its foundation. Son of 

Rabbi Elchanan Rosh Yeshiva of Białystok. Son-in-law 

of the “Jerusalemite Tzadik” Rabbi Aryeh Levin. 
Over one hundred leaves. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

341. כתבי יד - רבי אהרן יעקובוביץ

נכתבו  רובם  יעקובוביץ,  אהרן  רבי  הגאון  של  ידו  בכתב  דפים  צרור 
כהכנה למהדורת פירוש הריבמ“ץ למסכת דמאי, שנדפס עם הערותיו 

ע“י מכון הרי-פישל בירושלים, שנת תש“ה. 
התורה  מגדולי  (תרע“ד-תשל“ג),  יעקובוביץ  אהרן  רבי  הגאון 
בירושלים. מעורכי ”אוצר הפוסקים“, ומהחברים הבכירים במכון הרי 
ביאליסטוק.  ישיבת  ראש  אלחנן  רבי  הגאון  בן  הווסדו.  מעת  פישל 

חתנו של ”הצדיק הירושלמי“ רבי אריה לוין. 
למעלה מ-100 דף. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200
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342. כתב-יד – ניצוצי סלע – רבי חיים פינקלשטיין

חיים  רבי  הש“ס.  באגדות  חידושים  סלע“,  ”ניצוצי  כתב-יד,  מחברת 
פינקלשטיין. פריז, שנת ישועה ורחמים [תרצ“ה 1935]. 

הדברים  המוסר.  בדרך  הש“ס  אגדות  על  מקוריים  וביאורים  רעיונות 
נוסח  בהשמטת  אך  תשנ“ז),  (ירושלים  חיים‘  ’שבילי  בספר  נדפסו 
קרא  בתחילה  שלפנינו.  המחברת  בראש  המחבר  שכתב  השער 

342. Manuscript – Nitzotzei Sela – Rabbi 

Chaim Finkelstein

Handwritten notebook, “Nitzotzei Sela”, novellae on 

Talmudic aggadot. Rabbi Chaim Finkelstein. Paris, 

1935. 

Ideas and original ethical explanations on Talmudic 

aggadot. Printed in the book “Shvilei Chaim” (Jerusalem 

1997), with the omission of the version on the title page 

written by the author at the top of the notebook. First, he 

called his work by the name of “Nitzotzei Even”, hinting 

to the meaning of his name in Yiddish (Finkel-stein). 

Later, he erased the word “Even” (stone) and wrote “Sela” 

(rock) instead. He put his real name in parentheses and 

wrote a pen name next to it: “Chai ben Yashar Stein”. 

Rabbi Chaim Finkelstein (1906-1982), a prominent 

figure in the Navardok Yeshiva, a genius of Torah and 

mussar, with a sensitive and poetic soul. Close to World 

War II, he reached Paris where he married the daughter 

of Rabbi Yisrael Frankfurter. Later, he was appointed 

kashrut supervisor on the French ship “Normandy”. 

When the war erupted and the ship received political 

refuge in New York, Rabbi Chaim and his wife 

settled in the city of Lakewood (New Jersey). There 

he was renowned for his widespread efforts for Torah 

institutions amongst his other activities. 
Notebook, 22cm. [87] pages. Good condition, stains and 

wear, several detached leaves. Damaged cardboard binding. 

Opening Price: $200

343. כתב יד, ספר ברכת אברהם

אברהם  רבי  מאת  טריפות,  הלכות  על  אברהם,  ברכת  ספר  כתב-יד, 
יהודה דוכובנה (דוכובני). רמת גן, [שנות השלושים של המאה ה-20]. 
(תר“כ-תשט“ו),  דוכובני  הרב  של  חיבורו  נדפס  פיו  על  גדול,  כתב-יד 
כולה,  נדפסה  שלא  בהקדמה,  תש“י).  (ירושלים  אברהם  ברכת  ספר 
חשוך-ילדים  היותו  עובדת  את  מתנה  חייו,  פרטי  את  המחבר  כותב 
מחלוקת  על  מספר  היתר  בין  הספר.  כתיבת  סיבת  את  בכך  ותולה 

שפרצה ברמת גן ושעמד במרכזה. 
כ-400 עמ‘. 27 ס“מ. מצב טוב, כתמים, קרעים במספר עמודים. 

פתיחה: $250

343. Manuscript – Birkat Avraham 

Manuscript, Sefer Birkat Avraham, on laws of food 

ritually unfit for eating, by Rabbi Avraham Yehuda 

Duchovny. Ramat Gan, [1930s]. 

Large manuscript upon which the composition of 

Rabbi Duchovny (1860-1955), Sefer Birkat Avraham 

(Jerusalem 1950) was based. In the introduction, which 

was not printed in its entirety, the author notes details 

about his life, and ascribes the writing of this book to 

the fact that he was childless. As well, he relays a dispute 

led by him which took place in Ramat Gan. 
Approx. 400 pages. 27cm. Good condition, stains, tears on 

several pages. 

Opening Price: $250

מאה  מורביה,  לנשים -  תחינות  ספר  מיניאטורי -  כת“י   .344

ה-18
כתב יד, ספר תחינות לימים נוראים, ביידיש. כתיבה אשכנזית עתיקה 

ורהוטה. [מורביה, המאה ה-18 בערך]. 
בדף הכריכה הפנימית רישום בעלות: ”דיא תחינה גהערט [=זו התחינה 
שייכת] להצנועה הקצינה וגבירה מרת חנה אשת התורני ורבני מה“ו 
כיום  קעסטהעלי,  [קהילת  קעסטהל“.  מק“ק  נר“ו  שלייפער  מרדכי 

בסלובקיה, בה כיהנו כרבנים מתלמידי ה“חתם סופר“]. 
[1], 40 דף. 11 ס“מ. נייר עבה וירקרק, מצב טוב. כתמי שימוש ומעט בלאי. 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

(פינקל- ביידיש  שמו  למשמעות  כרמז  אבן“,  ”ניצוצי  בשם  לחיבורו 
את  ”סלע“.  במקומה  וכתב  ”אבן“  המילה  את  מחק  בהמשך  שטיין), 

שמו האמיתי שם בסוגריים ולצדו כתב שם-עט: ”חי בן ישר שטיין“. 
חניכי  בין  בולטת  דמות  (תרס“ו-תשמ“ב),  פינקלשטיין  חיים  רבי 
ופיוטית.  רגישה  נפש  בעל  ובמוסר,  בתורה  גאון  נובהרדוק,  ישיבת 
סמוך למלחמת העולם השניה הגיע לפריז ושם נישא לבתו של הגאון 
כשרות  למשגיח  נתמנה  בהמשך  פרנקפורטר.  ישראל  רבי  החסיד 
קיבלה  והאוניה  המלחמה  וכשפרצה  ”נורמנדי“,  הצרפתית  באוניה 
לייקווד  בעיירה  ורעייתו  חיים  רבי  השתקעו  יורק,  בניו  מדיני  מקלט 
(ניו-ג‘רזי). שם נודע בין השאר בפעילותו הענפה למען מוסדות תורה. 
מחברת, 22 ס“מ. [87] עמ‘. מצב טוב, כתמים ובלאי, מספר דפים מנותקים. 

כריכת קרטון פגומה. 

פתיחה: $200

342
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344. Miniature Manuscript – Book of 

Supplications for Women – Moravia, 18th 

Century 

Manuscript, book of supplications for High Holy 

Days, in Yiddish. Old cursive Ashkenazi handwriting. 

[Moravia, c. 18th century]. 

Inner binding leaf contains ownership notation: 

“This supplication belongs to modest officer and 

mistress Ms. Chana, wife of rabbinical scholar Rabbi 

Mordechai Schliefer of congregation of Kaštieľ”. 

[Kaštieľ congregation, presently located in Slovakia, 

where disciples of the “Chatam Sofer” served as rabbis]. 
[1], 40 leaves. 11cm. Thick greenish paper, good condition. 

Stains of usage and slight wear. New binding. 

Opening Price: $200

345. כת“י הספד על משה מונטיפיורי, צפת

על  הספד  ראוי“.  שהוא  למי  ”מספד  מזרחית,  רש“י  בכתיבת  יד,  כתב 
השר משה מונטיפיורי. לפי התוכן, ההספד נכתב ע“י אחד מחכמי צפת. 
12 עמ‘. 11.5 ס“מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש ובלאי משוקמים בציפוי נייר 

שקוף. כריכה. 

פתיחה: $200

345. Eulogy Manuscript on Moses 

Montefiore, Safed 

Manuscript, in Oriental Rashi writing “eulogy of the 

worthy”. Eulogy for Sir Moses Montefiore. Content 

indicates that eulogy was written by one of scholars of 

Safed. 
Twelve pages. 11.5cm. Fair-poor condition, moth and wear 

damage restored with lamination. Binding. 

Opening Price: $200

346. כ“י סליחות חברא קדישא, קאזמיר, תר“ך

כתב יד, בכתיבה מרובעת נאה, ”סליחות - שהחברא קדישא אומרים 
בערב ראש חודש ניסן“. קאזמיר (פולין), תר“ך (1860). 

קדישא  חברא  לאנשי  מיוחדת  תחינה  נמצאת  הסליחות  בקובץ 
הקדושה  החבורה  בני  אנחנו  אבותינו,  ואלוקי  ”אלקינו  הפותחת: 
בארץ  אשר  לקדושי  דאגנו  כי  להתענות...  אחד  יום  בחרנו  הקברנים 
שמא  לחוש  ויש  לקבורה,  המתים  עם  חסדים  גומלי  החברה  טמונים: 
לא עסקנו עם המתים כשורה, זלעפה אחזה בשרינו, אולי הוא חלילה 
התכריכין  בלבישת  נפלה  ורעדה  ואימה  חיל  בעבירה,  הבאה  מצוה 

והטהרה, טמונים בחפירת קברים, שגיאות מי יבין...“. 
במנהגי יום תענית וסליחות לאנשי חברא קדישא נהגו מנהגים שונים 

346. Slichot Manuscript of Chevra 

Kadisha, Kazimierz, 1860

Manuscript, in fine square writing, “Slichot – recited 

by Chevra Kadisha on day preceding Rosh Chodesh 

Nisan”. Kazimierz (Poland), 1860. 

Anthology of Slichot contains special supplication for 

members of Chevra Kadisha beginning with: “Our G-d 

and G-d of our forefathers, we, members of the holy 

association of undertakers have chosen one day on 

which to fast… due to our concern with the sacred 

bodies: The association, which buries the dead, is 

apprehensive as to whether we dealt with the dead with 

the proper respect, we are filled with trepidation…”. 

Various customs were practiced throughout the 

Diaspora on the day of fasting and Slichot for members 

of Chevra Kadisha. In many places it was customary 

to fast on 7th of Adar [yahrzheit of Moshe Rabbeinu]; 

in countries of Lithuania the prevalent custom was to 

fast on 15th of Kislev or 20th of Kislev. This custom of 

fasting on day preceding Rosh Chodesh Nisan which 

was practiced in the city of Kazimierz in Poland is 

less common. Manuscript contains unknown short 

songs of Slichot; majority of which deal with matters of 

undertakers and burial customs. 
Eighteen pages, 16cm. Good-fair condition, wear and stains. 

New fine binding. 

Opening Price: $200

[יום  אדר  ז‘  ביום  להתענות  נהגו  רבים  במקומות  ישראל.  בתפוצות 
ט“ו  ביום  להתענות  המנהג  נפוץ  ליטא  בארצות  רבינו],  משה  פטירת 
בעיר  שנהג  ידוע  פחות  מנהג  נמצא  לפנינו  בכסלו.  כ‘  ביום  או  כסלו 
קוזמיר שבפולין להתענות בערב ראש חודש ניסן. כתב היד מכיל פזמוני 

סליחות לא ידועים, שרובם עוסקים בעניני הקברנים ומנהגי הקבורה. 
18 עמ‘, 16 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים. כריכה חדשה נאה. 

פתיחה: $200
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347. כת“י סדר תקון חצות

כתב יד, בכתיבת סת“ם נאה. סדר תקון חצות, [המאה ה-19?]. 
31 דף. 18 ס“מ. נייר יבש, מצב בינוני, כתמים בלאי וקרעים. כריכת בד נאה. 

פתיחה: $200

348. כתב-יד – מחזור קורפו לחג השבועות - המאה ה-18

המאה  [קורפו,  קורפו.  קהילת  כמנהג  השבועות  לחג  מחזור  כתב-יד, 
ה-18?]. 

כתב-יד שלם על נייר עבה ואיכותי. כתיבה מרובעת מנוקדת. הוראות 
חלק  על  וקישוטים  תגים  עיטורים,  בינונית.  איטלקית  בכתיבה 

מהאותיות. 
בדפוס  בא  לא  שמעולם  וייחודי,  נדיר  נוסח  משמר  קורפו  מחזור 
ונשתמר רק בכתבי יד. מחזור זה משמר את המסורות העתיקות של 

נוסח רומניא, יוון וביזנטיון, עם נוסח מגורשי ספרד שנקלט לתוכו. 
בראש המחזור פיוטים לשבת שלפני חג שבועות, המכונה לפי מנהג 
קורפו ”שבת הגדול של שבועות“ [בכל הקהילות רק שבת שלפני חג 
ופיוטים  תפילות  מופיעים  מכן  לאחר  הגדול“].  ”שבת  מכונה  הפסח 
צויינו  בחלקם  זה.  למחזור  ייחודיים  פיוטים  ביניהם  החג,  ימי  לשני 
אלי  מתי  עד  ”לחן  סיני“,  מעמד  יום  [”לחן  והלחנים  הפייטנים  שמות 
ההוראות לפי מנהג קורפו שולבו במחזור  תשב בגלות“ ועוד]. מלבד 
[בתוך הטקסט או מעליו] כוונות על פי הקבלה. בין היתר מופיע כאן 
נוסח ארוך וקדום של ברכת ’ברוך שאמר‘. שני נוסחים בברכת ’יוצר‘, 
שנבדלה  היוונית  [הקהילה  גריגו“  ק“ק  ”כמנהג  נכתב:  מהם  אחד  על 

מהקהילה הספרדית בקורפו]. 
[149] עמ‘. 17 ס“מ. מצב טוב כתמים, קרעים בודדים. כריכת עור עתיקה 

[עם פגמים]. 

פתיחה: $1200

347. Manuscript Seder Tikkun Chatzot 

Manuscript, in fine scribal writing. Seder Tikkun 

Chatzot [midnight prayers], [19th century?]. 
Thirty-one leaves. 18cm. Dry paper, fair condition. Stains, 

wear and tear. Fine cloth binding. 

Opening Price: $200

348. Manuscript – Corfu Machzor for 

Festival of Shavu’ot – 18th Century 

Manuscript, Machzor for festival of Shavu’ot as 

customary in congregation of Corfu. [Corfu, 18th 

century?]. 

Complete manuscript upon thick quality paper. Square 

vowelized writing. Instructions in medium Italian writing. 

Ornaments, serifs and decorations on some letters. 

The Corfu Machzor maintains a rare and unique 

version, which was never printed and was preserved 

only in manuscript form. This Machzor maintains the 

ancient traditions of version of Romania, Greece and 

Byzantium integrated with version of expellees of Spain. 

Beginning of Machzor contains poems for Shabbat 

preceding festival of Shavu’ot, known as “Shabbat 

HaGadol of Shavu’ot” according to custom of Corfu. [In 

all other congregations only Shabbat preceding Pesach is 

known as “Shabbat HaGadol”]. Machzor contains prayers 

and poems for both days of holiday, including poems 

unique to this Machzor. In some, names of lyricists 

and tunes noted [“melody of day of revelation at Sinai”, 

“melody of until when, G-d, will you sit in exile” and 

more]. Aside from the instructions according to Corfu 

congregation, Kabbalistic intentions were integrated in 

the Machzor [inside or above the text]. As well, a lengthy 

ancient version of blessing of ‘Baruch She’amar’ appears. 

Two versions of blessing of ‘Yotzer’, one with listing: “As 

customary in congregation of Greco” [Greek congregation 

segregated from Spanish congregation in Corfu]. 
[149] pages. 17cm. Good condition, stains, few tears. 

Ancient leather binding [with damage]. 

Opening Price: $1200
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ההפטרות  על  בנימין“  ”מטעמי  ספר   - כת“י  כרכי  שני   .349

בפרסית-יהודית 
כתב יד, ספר ”מטעמי בנימין“, דרשות בפרסית-יהודית, על ההפטרות. 
עם  המועדים,  והפטרות  דברים  ב‘,  כרך  בראשית-במדבר.  א‘,  כרך 
דרוש על הפיוט ”“חד גדיא“. מהחכם רבי בנימין זאב בן אליהו. תרמ“ז 

 .(1887)
יעקב“  בכה“ר  ”אברהם  מהסופר   ,(191/2 (דף  ב‘  כרך  בסוף  קולופון 
ה“מ  אבא  והכשר...  הנחמד  הנעים  ”האיש  עבור  הספר  את  שכתב 
דרושי  בסוף  ליצירה“.  התרמ“ז  שנת  השני  אדר  נ“ע...  יזדי  יוסף  א‘ 
ההפטרות (דף 179/2 - 181/1): קולופון מפורט עם שם המחבר במלואו 
”מ‘ [מולא] בנימין זאב בן המ‘ א‘ אליהו“. ופירוט יחוסו של המעתיק 
הרב  בכה“ר  יצחק  מ‘  הדיין  הרב  בכה“ר  יעקב  מ‘  הרב  בכה“ר  ”אברהם 
הדיין מ‘ אברהם בן המ‘ אוסא יהודא נ“ע“ שכתב את הספר עבור ”מ‘ 
אבא בן המ‘ יוסף שהוא מאנשי יזד יע“א, אשר נדב והוזיל זהב מכיסו 
רבים  שמות  ורישומי  חתימות  השמים“.  ולמלאכת  הקודש  לתרומת 

בדפי הכריכה הפנימיים. 
שני כרכים 22 ס“מ, כרך א‘: 302 דף כתובים (חסר בסוף פרשת מסעי). כרך 
ב‘: 189 דף כתובים (חסר מאמצע פרשת דברים עד אמצע פרשת ראה). 

349. Two Volumes of Manuscript Sefer 

“Matamei Binyamin” on Haftarot in 

Jewish-Persian 

Manuscript, Sefer “Matamei Binyamin”, sermons in 

Jewish-Persian on the Haftarot. Volume 1 – Bereshit-

Bamidbar. Volume 2 – Devarim and Haftarot for 

festivals, including homily on poem “Chad Gadya” by 

scholar Rabbi Binyamin Zev ben Eliyahu. 1887. 

Colophon at end of volume 2 (leaf 191/2), by scribe 

“Avraham son of Rabbi Ya’akov” who wrote the book for 

“fine, pleasant and sincere man… Aba… A. Yosef Yazdi… 

Adar II 1887”. At end of homilies on Haftarot (leaf 179/2 – 

181/1): Detailed colophon with complete name of author 

“M [Mula] Binyamin Zev son of A. Eliyahu” and detailed 

lineage of copyist “Avraham son of honorable Rabbi 

Mr. M. Ya’akov son of Dayan Rabbi Mr. Yitzchak son 

of Dayan Rabbi Mr. Avraham son of Mr. Ousa Ye’uda” 

who wrote the book for “Mr. Aba son of Mr. Yosef of 

Yazd, who generously donated for holy causes”. Many 

signatures and name listings on inner binding leaves. 
Two 22cm. volumes. Volume 1: 302 written leaves (missing 

at end of Parashat Masei). Volume 2: 189 written leaves 

(missing from middle of Parashat Devarim until middle 

of Parashat Re’eh). Pale quality paper, good-fair condition, 

usage stains and slight wear. Coarse worn leather bindings, 

ornamented with etchings. 

Additional known manuscripts of the book “Matamei 

Binyamin” appear in Lewinger lists, HaTzofeh 

LeChochmat Yisrael, XIII, Budapest 1919, pp. 187-188, 

no. 8, which mentions an additional manuscript of 

“Matamei Binyamin” which appears in list of Adler: 

Cat. Of. Hebr. Ms. In the Collection of Elkan Adler, p. 

17 no. 173. [See attached photocopy]. 

Opening Price: $400

נייר איכותי בהיר, מצב טוב-בינוני, כתמי שימוש ומעט בלאי. כריכות עור 
גס, מעוטרות בתחריטים ומשופשפות. 

ידועים כת“י נוספים של הספר ”מטעמי בנימין“ המופיעים ברשימת 
 ,187-188 עמ‘  תרפ“ט,  בודפסט  יג,  ישראל,  לחכמת  הצופה  לווינגר, 
מס‘ 8. המזכיר גם כת“י נוסף של מטעמי בנימין הנמצא ברשימתו של 
 Cat. Of. Hebr. Ms. In the Collection of Elkan Adler:אדלר

עמ‘ 17 מס‘ 173. [ראה צילום מצורף]. 

פתיחה: $400

348

349



190 | נובמבר 2012

 - השואבה  בית  ושמחת  תורה  לשמחת  פזמונים  ספרי   .351

כתב יד
תורה“  שמחת  להקפות  ”פזמונים  של  יד,  בכתב  מחברות  שלש 
מזרחי-בבלי,  בכת“י  כתיבה  השואבה“,  בית  לשמחת  ו“פזמונים 

[בגדאד? / בומביי?, המאה ה-19]. 
חומצת  פגיעות  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.  דף. 16.5  יג   [1] דף;  יב   ,[1] דף;   21

הדיו, קרעים קלים במעטפות. 

פתיחה: $500

351. Books of Songs for Simchat Torah and 

Simchat Beit HaShoe’va – Manuscript 

Three handwritten notebooks containing “songs for 

Hakafot of Simchat Torah” and “songs for Simchat Beit 

HaSho’eva”, Babylonian-Oriental writing. [Baghdad? / 

Bombay?, 19th century]. 
21 leaves; [1], 12 leaves; [1] 13 leaves. 16.5cm. Good-fair 

condition, ink acidity damage, slight tears on covers. 

Opening Price: $500

352. כתב-יד – שיר השירים עם תרגום – בבל, תקפ“א

כתב-יד, שיר השירים עם תרגום ארמי. [בבל?, תקפ“א 1821]. 
קולופון  זה.  אחר  זה  ארמי  ותרגום  פסוק  מנוקדת.  מרובעת,  כתיבה 
בדף האחרון: ”הכותב הצעיר דוד שלום בכר עזרא ח“ר רחמים שוחט 

יצ“ו בשנת הד‘ו‘ד‘א‘י‘ם‘ נ‘ת‘נ‘ו‘ רי‘ח ליצירה“. 
[28] דף [חלק מהדפים נכרכו שלא במקומם - הדף האחרון נכרך בראש 
כתב-היד ודפים 2-4 נכרכו אחרי דף 7]. 15 ס“מ. מצב טוב, כתמים ומספר 

קרעים. חותמות ספריה. כריכת קרטון. 

פתיחה: $200

350. כת“י עץ חיים (מבוא שערים) למהרח“ו - בגדאד, תק“ח 

1748
שערים“  מבוא  והוא  אדם  תולדות  ”המכונה  חיים  עץ  ספר  כתב-יד, 
השערים  חמשת  את  כולל  כתה“י   .1748 תק“ח  בגדאד,  למהרח“ו. 
ודרושים  שערים  קך/2  ומדף  שערים“  ”מבוא  ספר  של  הראשונים 

נוספים שנדפסו בספריו האחרים של מהרח“ו. 
מעניין  קולופון  מח/2)  ב‘ (דף  שער  באמצע  עתיקה,  אשכנזית  כתיבה 
של הכותב: ”אני הצעיר יששכר בער בן כמוהר“ר מרדכי יצ“ו, העתקתי 
זה הספר עץ החיים של הרב האר“י ז“ל, בשביל החכם השלם כמהור“ר 
יהודא ליב בן כמוהר“ר יששכר בער כהן צדק, שנת התק“ח ליצירה, פה 
בבל רבתא היא בגדאד יע“א, בבית הנשיא ישראל כה“ר משה מרדכי 
יצ“ו“ – משמעות רישום זה, כי שליח אשכנזי של המקובל רבי יהודא 
ליב הכהן, נשלח לארץ בבל כדי להעתיק עבורו כתבי יד, ואותו שליח 
נתאכסן בביתו של נשיא הקהילה ישראל בן משה מרדכי [אביו הנשיא 
משה מרדכי, נזכר בסימן ל“ד בשו“ת צדקה ומשפט לרבי צדקה חוצין 

(תנ“ח-תקל“ג), ששימש כרבה של בגדאד עד שנת תק“ג]. 
אחר  כותב  מידי  כנראה  עתיק,  אשכנזי  בכת“י  דף,   2 הכרך  בתחילת 

ואינם חלק מהספר. 
כריכה  טוב-מאד.  מצב  ואיכותי,  עבה  בהיר  נייר  ס“מ.   22 דף,  קסז   ,[2]

חדשה. 

פתיחה: $600

350. Manuscript Etz Chaim (Mevo She’arim) 

by Rabbi Chaim Vital – Baghdad, 1748

Manuscript, Sefer Etz Chaim “referred to as Toldot 

Adam - Mevo She’arim” by Rabbi Chaim Vital. 

Baghdad, 1748. Manuscript includes first five chapters 

of Sefer “Mevo She’arim” and from leaf 120/2 additional 

chapters and Drushim printed in other books of Rabbi 

Chaim Vital. 

Ancient Ashkenazi writing. In middle of chapter 2 (leaf 

48/2) interesting colophon of writer: “I, Yissachar Ber 

son of Rabbi Mordechai, have copied this Etz Chaim 

book of the Ari, for the perfect scholar Rabbi Yehuda 

Leib son of Rabbi Yissachar Ber Cohen Tzedek, 

1748, Baghdad, in home of President Yisrael son of 

honorable Rabbi Moshe Mordechai” – the significance 

of this notation is that an Ashkenazi emissary on behalf 

of Kabbalist Rabbi Yehuda Leib HaCohen was sent to 

Babylon in order to copy manuscripts for him, and 

the emissary was a guest in the home of president of 

the congregation Yisrael son of Moshe Mordechai [his 

father, President Moshe Mordechai, is mentioned in 

chapter 34 in Tzdaka U’Mishpat Responsa by Rabbi 

Tzadka Chutzin (1698-1773), who served as Rabbi of 

Baghdad until 1743]. 
Beginning of volume contains 2 leaves in ancient Ashkenazi 

handwriting, apparently by another writer, which are not 

part of the book. 

[2], 167 leaves, 22cm. Thick and good quality pale paper, 

very good condition. Newbinding. 

Opening Price: $600

351 350
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352. Manuscript – Shir HaShirim with 

Translation – Babylon, 1821

Manuscript, Shir HaShirim with Aramaic Translation. 

[Babylon?, 1821]. 

Square writing, vowelized. Verse and Aramaic 

Translation one after another. Colophon on last leaf: 

“Young writer David Shalom Bechar Ezra… Rabbi 

Rachamim Shochet…”. 
[28] leaves [some leaves were bound in the wrong place – the 

last leaf was bound at the beginning of the manuscript and 

leaves 2-4 were bound after leaf 7]. 15cm. Good condition, 

stains and several tears. Library stamps. Cardboard binding. 

Opening Price: $200

353. כת“י אזהרות בפרסית-יהודית

כתב-יד ”אזהרות“ [פיוטים לחג השבועות], בפרסית-יהודית, [המאה 
ה-19 בערך]. 

בן  שלמה  לרבי  אזהרות  אמון,  בקודה  אלעזר  בן  דוד  לרבי  אזהרות 
יהודה זצ“ל ועוד. חתימות ורישומי שמות בדף הכריכה. בדף האחורי 

טקסט מעוטר בציורים עממיים. 
33 עמ‘, 17.5 ס“מ. מצב בינוני, פגיעות בטקסט ובמספר דפים. 

פתיחה: $250

353. Azharot Manuscript in Jewish-Persian 

“Azharot” manuscript [liturgical poems for holiday of 

Shavuot], in Jewish-Persian, [c. 19th century]. 

Azharot by Rabbi David ben Elazar Bakoda Amon, 

Azharot by Rabbi Shlomo ben Yehudah and more. 

Signatures and listings of names on binding leaf. Back 

leaf contains text ornamented with simple illustrations. 
Thirty-three pages, 17.5cm. Fair condition, damage to text 

and several leaves. 

Opening Price: $250

354. כת“י מדרשים פיוטים וסיפורים - בוכרה 1911

ירמיהו  סיפור  באב,  לתשעה  וקינות  פיוטים  מדרשים,  יד,  כתבי 
 .[1912-1936 תרע“א-תרצ“ו  [בוכרה,  בפרסית-יהודית.  והחורבן, 

רשימות לחשבון שני החורבן. חתימות בעלים וחתימות כותבים. 
פגיעות  בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס“מ.  כ-17  מחברות,  בשתי  דפים  עשרות 

וקרעים בשוליים, פגעי עש. 

פתיחה: $250

354. Manuscript of Midrashim, Piyutim 

and Tales – Bukhara 1911

Manuscripts, midrashim, piyutim and lamentations for 

Tisha B’Av, the story of Jeremiah and the Destruction, 

in Jewish-Persian. [Bukhara, 1912-1936]. Lists for 

calculating the years since the Destruction. Owners’ 

signatures and writers’ signatures. 
Dozens of leaves in two notebooks, approx. 17cm. Dry 

paper, fair condition, damage and tears to margins, moth 

damage. 

Opening Price: $250

352353354
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356. ארבעה כת“י מזרחיים

כת“י   ◆ למהרח“ו.  חיים  עץ  מספר  דרושים  של  נאה  העתקה  כת“י   ◆
חמש   ◆ ועופות“.  בהמות  בורא  בעזרת  וטריפות,  שחיטה  ”מנהגי 
”יצחק  של  תרנ“ב  משנת  חתימות   .1879 תרל“ט  ליוורנו  תעניות, 
זעירא... באבא בן באבאי כהן צדק“ הגהות ודפי כת“י נוספים, בכת“י 
פרסי-בוכרי. ◆ קדושת לוי, ווארשא, תרמ“ט 1889. חתימות רבי ”דוד 
הספר  דפי  בין  שונים  כת“י  דפי  (מרוקו).  רבאט  מהעיר  אבוטבול“ 

ורישומים רבים בדפי הפורזץ. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $450

356. Four Oriental Manuscripts

◆ Nice-looking copy of homiletics from the book Etz 

Chaim by Rabbi Chaim Vital. ◆ “Customs of Shechita 

and T’refot, with the help of the Creator of animals and 

fowl” (rhymes in Hebrew). ◆ Chamesh Ta’aniot, Livorna 

1879. Signatures from 1892 of “Yitzchak Ze’ira… Baba 

ben Babai Cohen Tzedek” glosses and other manuscript 

leaves, in Persian-Bucharian handwriting. ◆ Kedushat 

Levi, Warsaw, 1889. Signatures of Rabbi David Abutbul 

from the city of Rabat (Morocco). The manuscript leaves 

vary among the book leaves and many notations on 

forsatz leaves. 
Varied size and condition. 

Opening Price: $450

355. כתב-יד – רמזים ופיוטים לפורים – קהילת אנוסי משהד

המאה  [ראשית  [משהד?],  הפורים.  לחג  ופיוטים  דרשות  כתב-יד, 
ה-20]. 

מכיל  ורבנים...“,  מחכמים  לפורים  מדרשים  כמה  לכתוב  ”אתחיל 
דרשות, רמזים וגימטריות, על מגילת אסתר, ופיוטים רבים בפרסית-

יהודית לחג הפורים. 
נכתב לכבוד החכם רבי מרדכי אקלר [תר“י-תרצ“ו, רב קהילת אנוסי 
משהד בפרס ובארץ ישראל] ולכבוד בניו, כפי שנזכר בכמה מקומות 
הגדול  הרב  הש‘  הח‘  מעלת  לכבוד  כמוך...  למי  ”תפסיר  היד:  בכתב 
כה“ר מ“ו מרדכי...“, ”לכבוד מעלת שני צנתרות הזהב... בניו של הרב 

הכולל... חכם מרדכי אקלר...“. 
[201] עמ‘. 17 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $300

355. Manuscript – Allusions and Poems 

for Purim – Congregation of Marranos of 

Mashhad 

Manuscript, sermons and poems for Purim. [Mashhad?], 

[early 20th century]. 

Contains sermons, allusions and Gematriot [assignation 

of numeric values to Hebrew letters], on Megillat Esther; 

contains many poems in Jewish-Persian for Purim. 

Written in honor of the scholar Rabbi Mordechai 

Ackler [1850-1936, rabbi of congregation of Marranos 

of Mashhad in Persia and Eretz Yisrael] and in honor 

of his sons, as mentioned several times throughout the 

manuscript: “…in honor of the esteemed great Rabbi 

Mordechai…”, “in honor of… sons of the perfect 

rabbi… Scholar Mordechai Ackler…”. 
[201] pages. 17cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $300

356
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357. כתב-יד – צדוק הדין – איטליה

כתב-יד, ”צדוק הדין“ ו“הקפות למתים“. [איטליה?, המאה ה-19?]. 
כמנהג  ארוך  הדין“  ”צדוק  נוסח  עבה.  נייר  על  נאה  סת“ם  כתיבה 
קהילות איטליה הנדפס במחזורי רומא ואינו מובא בספר ’מעבר יבק‘ 
המות“  ביום  שלטון  אין  כי  לב  על  והבינו  חכמים  ”ראו  הקטע:  [עם 
המסתיים ב“אבות עולם ישני חברון שערי גן עדן פתחו לו...“]. אחריו 
עליו“  נא  ”רחם  הפיוט  ותחתיה  למתים‘  ’הקפות  הכותרת  מופיעה 
לנפטרים  ההקפות  מנהג  התפשטות  [על  ההקפות  בשעת  שנאמר 
נסים,  יצחק  להרב  זכרון  ספר  בניהו,  מ.  ראה:  איטליה,  בקהילות 

ירושלים תשמ“ה]. 
[6] עמ‘. 24 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. דפים רופפים. כריכת קרטון-בד, 

פגומה. 

פתיחה: $200

357. Manuscript – Tzidduk HaDin – Italy

Manuscript, “Tzidduk HaDin” and “Hakafot LaMetim”. 

[Italy?, 19th century?].

Handsome scribal writing on thick paper. Long version 

of “Tzidduk HaDin” according to the custom of Italian 

communities printed in Rome machzorim. It does not 

appear in the book ‘Ma’avar Yabok’ [with the section: 

“Re’u Chachamim v’havinu” ending with “Avot Olam… 

pitchu lo”]. After that, the title ‘Hakafot LaMetim’ 

appears and under it is the piyut “Rachem na alav” said 

during the hakafot [regarding the custom of hakafot 

for the deceased which spread in Italian communities, 

see: M. Benayahu, Zichron L’Harav Yitzchak Nissim, 

Jerusalem 1985].
[6] pages. 24cm. Good condition, few stains. Loose leaves. 

Cardboard-fabric binding, damaged.

Opening Price: $200

358. כתב-יד – תפילה ווידוי לחולה – ורונה, 1673

כתב-יד, ”תפלת חולים עם ודוי שכיב מרע שנוהגים בני חברת שומרים 
לבוקר שבקהל קדוש וירונה יצ“ו אשכנזים...“. [ורונה], תל“ג [1673]. 

השם“.  שינוי  ו“סדר  קללות“  התרת  וידוי, ”סדר  עם  לחולים,  תפילות 
כתיבה מרובעת ומנוקדת, מסגרות מעוטרות ברוב העמודים. הוראות 

בכת“י איטלקי-בינוני. תיקונים והגהות בכת“י. 
[13] עמ‘. 24 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. חותמות ספריה. כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

358. Manuscript – Prayer of Confession 

for Ill Person – Verona, 1673

Manuscript, “Prayer with confession before death for 

an ill person, customary in the Chevrat Shomrim 

LaBoker of the holy community of Verona according 

to the Ashkenazim…”. [Verona], 1673. 

Prayers for an ill person, with confession, “Seder Hatarat 

Kelalot” and “Seder Shinui HaShem”. Square vowelized 

letters, decorated frames on most pages. Handwritten 

instructions in Middle-Italian. Handwritten corrections 

and glosses. 
[13] pages. 24cm. Good condition, stains and wear. Library 

stamps. New binding. 

Opening Price: $300
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359. טור חושן משפט – מהדורה ראשונה עם בית יוסף – הגהות

טור חושן משפט, עם בית יוסף. [סביוניטה, שי“ט 1559]. [דפוס טוביה 
בן אליעזר פואה]. מהדורה ראשונה עם פירוש הבית יוסף. 

”א“ה  חתומה:  ההגהות  אחת  מזרחי.  בכת“י  כותבים  מכמה  הגהות 
[=אני הכותב] ימ“א“. [חלק מההגהות קצוצות וחלקן פגועות מסימני 

עש]. 
מצב  ס“מ.  דף). 35  שלב  לז-קעו (מתוך  ד-לה,  נמצאים דפים:  חסר.  עותק 
טוב).  במצב  מהדפים  (חלק  מנותקים  ודפים  עש  סימני  קרעים,  בינוני, 

כריכה בלויה. 

פתיחה: $200

360. משנה תורה להרמב“ם– ונציה של“ד – הגהות

משנה תורה להרמב“ם, חלק א [מדע-זמנים], עם פירוש כסף משנה. 
[ונציה, של“ד 1574]. מהדורה ראשונה של פירוש ”כסף משנה“ לרבי 

יוסף קארו. 
מזרחית  בכתיבה  קצוצות]  [חלקן  עתיקות  הגהות  חסר.  עותק 
ואיטלקית, ממספר כותבים. חתימות קליגרפיות: ”משה אלמושנינו“ 
רבנים  משפחת  אלמושנינו,  [משפחת  אלמושנינו“  משה  ו“חיים 
מרבני  אלמושנינו,  משה  רבי  הגאון  היה  מבניה  המפורסם  ידועה. 

שאלוניקי בשנות הש‘]. 
דפים  הספר,  שבראש  המפתחות  מדפי  וחלק  השער  ללא  חסר,  עותק 
חסרים באמצע ובסוף. במקור: [22], שיו דף. נמצאים הדפים: [6], א-עח, 
צז-רכט, {1} רלא-רנז, רס-רצה, רצח-שח. [דפים רצא-רצה כרוכים שלא 
במקומם]. השלמת דפים בצילום. 28 ס“מ. מצב משתנה בין הדפים, דפים 

רבים במצב טוב. כתמים, בלאי ופגעי עש. כריכה בלויה. 

פתיחה: $300

Glosses 
(See Also Chapters: Books Printed in Slavita and Zhitomir, Hassidism, Chabad, Early Printed Books, Talmud 
and Mishnayot, Responsa and Halacha Books, Aleppian Jewry, Moroccan Jewry, Dedications and Signatures)

359. Tur Choshen Mishpat – First Edition 

with Beit Yosef – Glosses 

Tur Choshen Mishpat, with Beit Yosef. [Sabbioneta, 

1559]. [Printing press of Tuvia son of Eliezer Pu’ah]. 

First edition with commentary of Beit Yosef. 

Glosses by several writers in Oriental handwriting. One 

gloss signed: “I, the writer”. [Some glosses cut off and 

some damaged by moth marks]. 
Incomplete copy. Contains leaves: 4-35, 37-176 (of 332 leaves). 

35cm. Fair condition, tears, moth marks and detached leaves 

(some leaves in good condition). Worn binding. 

Opening Price: $200

הגהות 
שו“ת  ומשניות,  תלמוד  עתיקים,  דפוסים  חב“ד,  חסידות  חסידות,  וזיטומיר,  סלאוויטא  דפוסי  בפרקים:  עוד  (ראה 

והלכה, יהדות ארם צובה, יהדות מרוקו, הקדשות וחתימות)

359

360
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360. Mishneh Torah L’Rambam – Venice, 

1574 – Glosses 

Mishneh Torah by the Rambam, section 1 [Mada-

Zemanim], with Kesef Mishneh commentary by Rabbi 

Yosef Karo. 

Incomplete copy. Ancient glosses [some cut off] in 

Oriental and Italian writing, from several writers. 

Calligraphic signatures: “Moshe Almosnino” and 

“Chaim Moshe Almosnino” [Almosnino family, well-

known rabbinical family. Most famous son, Rabbi 

Moshe Almosnino, was among rabbis of Thessaloniki].
Incomplete copy, missing title page and some index leaves 

at beginning of book; missing leaves in middle and at end. 

Originally: [22], 316 leaves. Contains leaves: [6], 1-78, 97-

229, {1} 231-257, 260-295, 298-308. [Leaves 291-295 bound 

out of order]. Missing leaves replaced with photocopy. 28cm. 

Condition of leaves varies, many leaves in good condition. 

Stains, wear and moth damage. Worn binding. 

Opening Price: $300

361. משנה תורה להרמב“ם – אמשטרדם, תס“ב – הגהות רבי 

חיים וולטירה
מתוך  [שלושה  ורביעי  שלישי  ראשון,  חלק  להרמב“ם,  תורה  משנה 
סט בן ארבעה כרכים]. אמשטרדם, שנת ’מכתב‘ [תס“ב-תס“ג 1702- 
ספרי  של  ביותר  המוגהת  המהדורה  עטיאש.  עמנואל  דפוס   .[1703

הרמב“ם, מהדורת-אם לרוב המהדורות שבאו אחריה. 
והשלישי,  הראשון  בחלק  מאוייר.  האחד  הראשון,  לחלק  שערים  שני 

לוחות ציורים להבנת הלכות קידוש החודש, שבת, סוכה וכלאים. 
בכת“י  דהויות]  [חלקן  הגהות  של  רבות  עשרות  הכרכים,  בשלושת 
שלי“,  בחידושים  [”ועיין  חידושיו  את  מזכיר  הכותב  איטלקי. 
רישום  הראשון  הכרך  שער  בשולי  הארכתי“].  שלי  ”ובחידושים 
מחשובי  וולטירה,  חיים  ברבי  ומדובר  ייתכן  וולטירה“,  ”חיים  בכת“י: 
וונציה  פינאלי  סיניגליה,  באנקונה,  ברבנות  שכיהן  איטליה  רבני 
באמצע המאה ה-18 [ראה אודותיו ”סיני“ כה, עמ‘ עז-עח ובהסכמה 
לספר ”נהר שלום“ לר“ש וינטורה]. ייתכן שהוא כותב ההגהות. [בסוף 

חלק רביעי רישומים באיטלקית של בני משפחת וולטירה]. 
ג  חלק  דף.   [4] שכז,  ציורים;  לוחות   [2] דף,   [9] (מדע-זמנים):  א  חלק 
(נזיקין- ד  חלק  דף.   [9] שסח,  ציורים;  לוח   [1] דף,   [2] (הפלאה-טהרה): 

כרכים,  בשני  ובלאי.  כתמים  טוב,  כללי  מצב  דף.  שט, [13]  שופטים): [1], 
כריכות-עור עתיקות [בלויות]. 

פתיחה: $1000

361. Mishneh Torah L’HaRambam – 

Amsterdam, 1702 – Glosses by Rabbi Chaim 

Volterra 

Rambam’s Mishneh Torah, sections one, three and four 

[three volumes of four-volume set]. Amsterdam, [1702-

1703]. Emanuel Atiash Printing Press. Most extensively 

proofread edition of books by the Rambam, prototype 

edition for majority of following editions. 

Two title pages for first section; first illustrated. First and 

third sections contain illustration plates demonstrating 

laws of blessing on new moon, Shabbat, Sukkah and 

crossbreeding. 

The three volumes contain many dozens of glosses [some 

faded] in Italian handwriting. The writer mentions 

his Chiddushim [“study my Chiddushim”, “In my 

Chiddushim I have written at great length”]. On margins 

of first title page, handwritten notation: “Chaim Volterra”, 

this possibly refers to Rabbi Chaim Volterra, among 

prominent rabbis of Italy who served in the rabbinate 

of Ancona, Senigallia, Finale and Venice during the mid 

18th century [for additional information about him see 

“Sinai” 25, pp. 77-78 and approbation to book “Nahar 

Shalom” by Rabbi Shabtai Ventura]. It is possible that 

he is the writer of these glosses. [At end of section four, 

Italian notations of Volterra family members]. 
Section 1 (Mada-Zemanim): [9] leaves, [2] illustration 

plates; 327, [4] leaves. Section 3: (Hafla’ah-Taharah): [2] 

leaves, [1] illustration plate; 368, [9] leaves. Section 4: 

(Nezikin-Shoftim): [1], 309, [13] leaves. Generally in good 

condition, stains and wear. Two volumes contain antique 

[worn] leather bindings. 

Opening Price: $1000

361361
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362. טור יורה דעה, ברלין תס“ב - הגהות רבות

טור יורה דעה, ברלין, תס“ב (1702). דפוס זאב וולף בן רבי זלמן מירלש. 
עשרות הגהות קצרות וארוכות מכמה כותבים. הכותב הראשון בכת“י 
הגהות  דבריו  רוב  ה-18],  המאה  ההדפסה [ראשית  מתקופת  אשכנזי 
נ“ל  י“ל,  הפותחים:  גירסה  תיקוני  או  פי‘.  בי‘,  הפותחים:  ביאורים  של 

[יש לפרש; יש להקשות; נראה לפרש; נראה לי]. 
הגהות למדניות בכת“י נוסף [האופייני לראשית המאה ה-19]. והגהות 

בעברית ובגרמנית בכת“י שלישי [האופייני לראשית המאה ה-20]. 
שא, [8] דף. 33 ס“מ. מצב בינוני, בלאי וקרעים. כריכה בלויה. 

פתיחה: $200

יצחק  רבי  וחתימות  הגהות   - דעה  יורה  הגדולה,  כנסת   .363

פראנסיס, חתימת רבי חיים ניסים אבועלפיא
ספר כנסת הגדולה, יורה דעה. לרבינו חיים בנבנשתי. קושטא, [תע“א 

1711]. מהדורה ראשונה. 
בשער הספר חתימת בעלים: ”מקנת כספי לעבודת קוני, שנת התפ“ג, 
אני הקטן יצחק בלא“א כמה“ר משה פראנסיס זצוק“ל“. הגהות רבות 
הכתובות בעמוד השער, בדפי הכריכה הפנימיים ובגליונות  בכתב ידו 
הספר, בחלקן הכותב חותם בראשי תיבות ”אמי“ץ“ [=אמר יצחק]. בדף 
שלפני השער העתקת תשובה בדין עשיית הגבינה, ששלח מוהרש“א 
תשובה  האחורי  הכריכה  בדף  ללארסו.  אמארילייו)  שלמה  (רבי  ז“ל 

מרבי יצחק פראנסיס, חתומה ”כן נלע“ד יצחק, ט“ו סיון התצ“ג“. 
הצעיר  למקנה  זה  את  גם  לי  ”ניתן  יותר:  מאוחרים  בעלות  רישומי 
מגדולי  תקל“ד-תרכ“א,  אבועלפיא,  ניסים  חיים  רבי  [כנראה,  חנ“א“ 
במשרת  כיהן  תרט“ו  משנת  ישראל.  וארץ  ירושלים  טבריה,  חכמי 
”ראשון לציון“ – רב ראשי בירושלים]. ורישום בעלות ”למדרש מעלת 

הגביר הח‘... מאיר לזבונא“. 
בעיר  ראשי  רב  במשרת  כיהן  שאלוניקי,  מחכמי  פראנסיס,  יצחק  רבי 
שנדפס  יצחק“  ”פני  הנודע  ובספרו  תק“ג  שנת  לפני  נפטר  לארסו. 
בשלוניקי שנת תק“ג נזכר בברכת הנפטרים ”זלה“ה“. כמאה שנה לפניו, 
בשנת  שנפטר  פראנסיס  יצחק  רבי  בשם  אחר  חכם  בשאלוניקי  היה 

תט“ו או תל“ב והיה תלמיד רבי יצחק בארקי ותלמיד רבי חיים שבתי. 
בספר שערי כנסת הגדולה (ירושלים, תשס“ו), נדפסו מכת“י הגהותיו 
חושן  הגדולה“  ל“כנסת  פראנסיס“  משה  ב“ר  ”יצחק  רבי  רבינו  של 
שהגיע  עותק  תי“ח.  אזמיר  מהדורת  גליונות  על  (שנכתבו  משפט, 
במאמר  ביירות).  אב“ד  זיתוני  כאביה  שלמה  אליהו  רבי  של  מעזבונו 
העורכים שם נוטים לייחס את ההגהות לרבי יצחק פראנסיס הראשון 
בשנת  (שנדפס  שלפנינו  הספר  לפי  עתה  אך  מצורף],  חומר  [ראה 
בן  יצחק  רבי  כי  בודאות  נתברר  החתימה,  שבתוך  והתאריך  תע“א), 
משה פראנסיס, הוא רבי יצחק פראנסיס השני אב“ד לארסו בעל ”פני 

יצחק“ שחי בסוף שנות הת‘. 
[2], רו דף. 40.5 ס“מ. שוליים רחבים, מצב בינוני, בלאי רב ופגעי עש, רוב 

ההגהות נמצאות בשלמותן. כריכת עור עתיקה, פגומה ובלויה. 

פתיחה: $600

362. Tur Yoreh De’ah, Berlin 1702 – Many 

Glosses 

Tur Yoreh De’ah, Berlin, (1702). Printing press of Zev 

Wolf son of Rabbi Zalman Mirlesh. Dozens of brief 

and lengthy glosses by several writers. First writer 

uses Ashkenazi handwriting from period of printing 

[early 18th century]; majority of his glosses contain 

explanations beginning with: commentary, or version 

revisions beginning with: it should be explained; it 

appears to me. 

Erudite glosses in additional handwriting [typical of early 

19th century], as well as glosses in Hebrew and German 

in third handwriting [typical of early 20th century]. 
301, [8] leaves. 33cm. Fair condition, wear and tear. Worn 

binding. 

Opening Price: $200

son of Moshe Frances is the second Rabbi Yitzchak 

Frances Av Beit Din of Larissa author of “Pnei Yitzchak” 

who lived in the first half of the 18th century. 
[2], 206 leaves. 40.5cm. Wide margins, fair condition, 

extensive wear and moth damage, majority of glosses 

complete. Antique leather binding, worn and damaged. 

Opening Price: $600
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363. Knesset HaGedolah, Yoreh De’ah – 

Glosses and Signatures Rabbi Yitzchak 

Frances, Signature Rabbi Chaim Nissim 

Abulafia 

Sefer Knesset HaGedolah, Yoreh De’ah, by Rabbi Chaim 

Benvenisti. Constantinople, [1711]. First edition. 

Title page of book contains ownership signature: 

“Acquisition for worship of my Creator, 1723, I, 

Yitzchak son of Rabbi Moshe Frances”. Many glosses 

in his handwriting upon title page, inner leaves of 

binding and sheets of book, some of which are signed 

in initials “Amitz” [=Amar [said] Yitzchak]. On leaf 

preceding title page copy of response pertaining to law 

of cheese production, sent by Rabbi Shlomo Amarelyev 

to Larissa. Leaf of back binding contains response by 

Rabbi Yitzchak Frances, signed “in my humble opinion 

it appears, Yitzchak, 15 Sivan, 1733”. 

More recent ownership notations: “I was granted 

this…” [apparently, Rabbi Chaim Nissim Abulafia, 

1774-1861, among greatest Torah scholars of Tiberias, 

Jerusalem and Eretz Yisrael. From 1855 served as chief 

rabbi of Jerusalem]. Ownership notation “in honor of 

prominent philanthropist… Meir Lisbona”. 

Rabbi Yitzchak Frances, among scholars of 

Thessaloniki, served as chief rabbi in city of Larissa. 

Passed away before 1743 and in his well-known book 

“Pnei Yitzchak”, printed in Thessaloniki in 1743 he 

is referred to by term used for deceased “of blessed 

memory”. Approximately one hundred years preceding 

him, there was another Torah scholar in Thessaloniki by 

the name of Rabbi Yitzchak Frances who passed away in 

1655 or 1672 who was a disciple of Rabbi Yitzchak Barki 

and of Rabbi Chaim Shabtai. 

In the book Sha’arei Knesset HaGedolah (Jerusalem, 

2006), glosses of Rabbi “Yitzchak son of Rabbi Moshe 

Frances” were printed from the manuscript in “Knesset 

HaGedolah” Choshen Mishpat (which were printed 

upon sheets of 1658 Izmir edition, a copy obtained from 

the estate of Rabbi Eliyahu Shlomo Kaviya Zitoni Av 

Beit Din of Beirut). In article by editors, they tend to 

ascribe the glosses to the senior Rabbi Yitzchak Frances 

[see attached material], however according to this 

book (printed in 1711), and the date accompanying the 

signature, it has been ascertained that Rabbi Yitzchak 

364. Sefer Pri Chadash – First Edition – 

Signatures and Glosses by Rabbi Yehuda 

Najar

Sefer Pri Chadash, commentary on the Shulchan Aruch 

[laws of Rosh Chodesh, Pesach, Yom Tov, Megilla and 

Gittin; with commentaries on the Rambam’s Sefer 

HaMada], Rabbi Chizkiya Di Silo. Amsterdam, [1701]. 

First edition. 

Signatures: “Yehuda Najar son of scholar Ya’akov 

Najar” – The Ga’on Rabbi Yehuda Najar, among Torah 

giants of Tunisia (passed away in summer of 1830; 

Malchei Tarshish, pp. 215-216). Member of Beit Din and 

mechutan of Rabbi Yitzchak Tayeb author of “Aruch 

HaShulchan”. Composed many books, including: 

Limudei HaShem, Alfei Yehuda, Shvut Yehuda, 

Simchat Yehuda, Chagei Yehuda and Ohalei Yehuda. 

Corresponded with the Chida who refers to him as “the 

perfect tremendous scholar Rabbi Yehuda Najar…”. 

Several glosses in handwriting of Rabbi Yehuda Najar, 

some of which are signed with his name “Yehuda 

Najar”; Stamps of the Ga’on Rabbi “Yehuda Segal 

Rosner” Av Beit Din of Székelyhid (Hungary). 
[3], 74; 19, [1]; 9 leaves. 30cm. Good-fair condition. Stains 

and tears, moth marks. Coarse tears on title page and last 

leaves, scotch tape. Damaged binding. 

Opening Price: $250

364. ספר פרי חדש – מהדורה ראשונה – חתימות והגהות רבי 

יהודה נאגר
יום  פסח,  חודש,  ראש  ערוך [הלכות  שלחן  על  ביאור  חדש,  פרי  ספר 
טוב, מגילה וגיטין; עם ביאורים על ספר המדע להרמב“ם], רבי חזקיה 

די סילוא. אמשטרדם, [תס“ו 1706]. מהדורה ראשונה. 
חתימות: ”הצעיר יהודה נגאר בר החכם יעקב נגאר ס“ט“ – הגאון רבי 
יהודה נג‘אר, מגדולי חכמי תוניס (נפטר תק“ץ; מלכי תרשיש, עמ‘ רטו-
השלחן“.  בעל ”ערך  טייב  יצחק  רבי  של  ומחותנו  דינו  בית  חבר  רטז). 
יהודה,  שבות  יהודה,  אלפי  ה‘,  לימודי  ביניהם:  רבים,  ספרים  מחבר 
החיד“א  עם  החליף מכתבים  יהודה.  ואהלי  יהודה  חגי  יהודה,  שמחת 

המכנהו ”החכם השלם עצום ורב זה סיני כמה“ר יאודה נאג‘אר...“. 
בשמו  חתומות  חלקן  נגאר,  יהודה  רבי  של  ידו  בכתב  הגהות  מספר 
אב“ד  ראזנער“  סג“ל  ”יהודה  רבי  הגאון  חותמת  ס“ט“;  נגאר  ”יהודה 

סעקעלהיד (הונגריה). 
[3], עד; יט, [1]; ט דף. 30 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים, סימני עש. 

קרעים גסים בדף השער ובדפים אחרונים, הדבקת נייר. כריכה פגומה. 

פתיחה: $250
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365. סדרי טהרה – חתימות והגהות רבות מהגאון רבי אברהם 

שאג
אב“ד  אשכנזי  אלחנן  מרבי  נדה.  הלכות  שו“ע  על  טהרה,  סדרי  ספר 

שאטלאנד. דיהרנפורט, תקס“ח 1808.
שאג  ”אברהם  שאג“,  ליב  מהור“ר  לאאמ“ו  בן  ”אברהם  רבי  חתימות 
מפ“ק“. רישומים חתומים בכת“י נכדו רבי זלמן יוליס. עשרות הגהות 

למדניות בכתב-ידו של רבי אברהם שאג.
תלמידי  מגדולי  (תקס“א-תרל“ג),  שאג-צוובנר  אברהם  רבי  הגאון 
בחתימתו  בפרויענ-קירכען [הנזכרת  גר  דורו.  ומגדולי  סופר“  ה“חתם 
- פ“ק]. משנת תקפ“ז כיהן ברבנות שאטלסדורף ומשנת תרי“ב אב“ד 
קוברסדורף. בשנת תרל“ג עלה לירושלים יחד עם תלמידו הגדול רבי 

יוסף חיים זוננפלד.
[1], סט דף. 37.5 ס“מ. מצב בינוני, בלאי שימוש רב. כריכה מקורית בלויה.

פתיחה: $1200

366. שו“ע יורה דעה ושו“ע חושן משפט - עם הגהות

 .[1778 תקל“ח  [אמשטרדם,  אברהם.  אשל  עם  דעה,  יורה  ◆ שו“ע, 

הגהות ותיקונים בכת“י אשכנזי עתיק מתקופת ההדפסה. 
חסר שער, [6], תלט דף. 19 ס“מ. מצב בינוני, בלאי ופגעי-עש. 

ארוכות  הגהות   .[1803 תקס“ג  [אמשטרדם,  משפט,  חושן  ◆ שו“ע, 

בכת“י אשכנזי מתקופת ההדפסה. 
מצב  ס“מ.  כ-21  דף).  שנו   ,[4] במקור:  דפים.  ו-5  שער  (חסר  דף.  ב-שנה 

בינוני, בלאי. 

פתיחה: $200

365. Sidrei Tahara – Many Glosses and 

Signatures by Rabbi Avraham Shag

Sefer Didrei Tahara, on Shulchan Aruch laws of Niddah. 

By Rabbi Elchanan Ashkenazi Av Beit Din of Shetland. 

Dyhernfurth, 1808.

Signatures Rabbi “Avraham son of Rabbi Leib Shag”, 

“Avraham Shag of Frauenkirchen”. Handwritten signed 

notations of his grandson Rabbi Zalman Yulis. Dozens of 

erudite glosses in handwriting of Rabbi Avraham Shag. 

The Ga’on Rabbi Avraham Shag-Zwebner (1801-1873), 

among greatest disciples of the Chatam Sofer and 

among Torah giants of his generation. Resided in 

Frauenkirchen [as noted in his signature]. From 1827 

served in rabbinate of Shatelsdorf and from 1852 served 

as Av Beit Din of Kobersdorf. In 1873 immigrated to 

Jerusalem together with his prominent disciple Rabbi 

Yosef Chaim Sonnenfeld. 
[1], 69 leaves. 37.5cm. Good-fair condition, extensive usage 

wear. Original worn binding. 

Opening Price: $1200

366. Shulchan Aruch Yoreh De’ah and 

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – With 

Glosses 

◆ Shulchan Aruch, Yoreh De’ah, with Eshel Avraham. 

[Amsterdam, 1778]. Glosses and corrections in old 

Ashkenazi handwriting from period of printing. 
Missing title page, [6], 439 leaves. 19cm. Fair condition, 

wear and moth damage. 

◆ Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, [Amsterdam, 

1803]. Lengthy glosses in Ashkenazi handwriting from 

period of printing. 
2-355 leaves. (Missing title page and 5 leaves. Originally: [4], 

356 leaves). Approx. 21cm. Fair condition, wear. 

Opening Price: $200
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367. חק יוסף, אמשטרדם, ת“ץ - הגהות רבי נפתלי הירש רב 

בהארבורג
דוד  ב“ר  יוסף  רבי  הפנים],  פסח [עם  הלכות  שו“ע  על  יוסף,  חק  ספר 
מברסלוי. אמשטרדם, [ת“צ 1730]. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים 
הגהות  מהארבורג“.  שלי“ט  גומפריך  מ“ה  בן  הירש  נפתלי  ”הק‘ 
למדניות ארוכות, בכמה מהם מפנה הכותב לדברים שכתב על ה“חק 
יעקב“ וה“חמד משה“ שלו. באחת ההגהות הוא מביא הלכה בהלכות 
מכירת חמץ בשם ”הגאון ר‘ משה העכים רב מק“ק אנשבאך“ ומכתב 

שנכתב בניסן תקס“ח (1808) ”אל אאמ“ו נר“ו“. 
הארבורג.  ברבנות  הירש  נפתלי  רבי  כיהן  בערך,  תק“ס-תק“ע  בשנים 

כנראה שהוא גם כותב ההגהות. 
[1], נב, [1] דף. 22 ס“מ. נייר איכותי, מצב בינוני, קמטים וכתמים. 

פתיחה: $300

367. Chok Yosef, Amsterdam, 1730 – Glosses 

by Rabbi Naftali Hirsch Rabbi of Harburg 

Sefer Chok Yosef, on Shulchan Aruch, laws of Pesach 

[with text], Rabbi Yosef son of Rabbi David of Breslau. 

Amsterdam, [1730]. First edition. Ownership signature 

“Naftali Hirsch son of Rabbi Gumprich of Harburg”. 

Lengthy erudite glosses; in some, writer refers to 

sayings which he wrote in his books “Chok Ya’akov” 

and “Chemed Moshe”. In one gloss he presents a law 

regarding the selling of Chametz [leavened food] on 

behalf of the “Ga’on Rabbi Moshe Hechim rabbi of 

congregation of Ansbach” as well as letter written in 

Nisan 1808 “to my father, rabbi and mentor”. 

Apparently, Rabbi Naftali Hirsch served in rabbinate of 

Harburg between c. 1800-1810. It seems that he is the 

writer of the glosses. 
[1], 52, [1] leaves. 22cm. Quality paper, fair condition, 

creases and stains. 

Opening Price: $300

368. נודע ביהודה, זולקווא 1823 - הגהות וחתימות רבי זלמן 

ווסרמן אב“ד מרגנטהיים
חתימות   .1823 [זולקווא],  ושני.  ראשון  חלק  ביהודה,  נודע  שו“ת 
יע“א“.  מערגענטהיים  ק“ק  פה  חונה  וואססערמאן  ”זלמן  רבי  הגאון 
הגהות בכתב ידו ובכת“י נוסף. רישום חתום משנת תרי“ח בכתב-ידו 
וחתימתו של רבי זלמן ווסרמן על העברת הספר לבעלותו של בנו רבי 

יצחק משה. חתימות בעלים נוספות. 
וירטנברג,  (מחוז  באד-מרגנטהיים  אב“ד  ווסרמן,  זלמן  רבי  הגאון 
גרמניה). מוזכר בהקדמת ספר ”תקנות עגונות“ (אודסה 1887), בתור 

אחד מגאוני וחסידי אשכנז. 
[1], עב, ו, ו דף; [1], קח דף. 38.5 ס“מ. מצב טוב, בלאי. כריכה מקורית בלויה. 

מהדורה נדירה, לא נרשמה בתקליטורי הביבליוגרפיה. 

פתיחה: $200

368. Noda B’Yehuda, Zhovkva 1823 – Glosses 

and Signatures Rabbi Zalman Wasserman 

Av Beit Din Mergentheim

Noda B’Yehuda Responsa, sections one and two. 

[Zhovkva], 1823. Signature of Ga’on Rabbi “Zalman 

Wasserman of Mergentheim”. Glosses in his handwriting 

and in other handwriting. Signed notation from 1858 in 

handwriting and signature of Rabbi Zalman Wasserman 

on transfer of ownership of book to his son, Rabbi 

Yitzchak Moshe. Additional ownership signatures. 

The Ga’on Rabbi Zalman Wasserman, Av Beit Din of 

Bad Mergentheim (district of Württemberg, Germany). 

Mentioned in introduction of Sefer “Takanot Agunot” 

(Odessa 1887), as one of geniuses and Chassidim of 

Germany. 
[1], 72, 6, 6 leaves; [1], 108 leaves. 38.5cm. Good condition, 

wear. Original worn binding. 

Rare edition, not listed in Bibliography Institute CD. 

Opening Price: $200
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369. Eshlei Ravrevei, Yoreh Deah – 

Amsterdam, 1756 – Glosses by the Disciple 

of the Nodah B’Yehuda

Eshlei Ravrevei – Shulchan Aruch, Yoreh Deah. 

[Amsterdam, 1756].

On the sheet margins are dozens of long glosses in 

fine Ashkenazi rabbinic handwriting. Most glosses are 

copied from the glosses of Rabbi Yechezkel Landau, 

author of the “Nodah B’Yehuda” printed under the 

name “Dagul MeRevava” by his son Rabbi Yisrael 

Landau in Prague in 1794, and later were joined to the 

various editions of the Shulchan Aruch. The writer 

added to the signature of each gloss: “AMU” – acronym 

of Adoni Mori U’Rabi (my Master, my Teacher and my 

Rabbi), and this is evidence that the writer is one of the 

disciples of the “Nodah B’Yehuda”.

A few of the glosses were written by the writer himself. 

In two of them he writes: “And so it is in the responsum 

of my Master, my Teacher and my Rabbi, Nodah 

B’Yehuda…”. In another place he brings a question 

and answer in the name of his teacher: “One should 

ask, is it not set out in the mishnah… and my Master, 

my Teacher and my Rabbi answers…”. In one of his 

glosses he copies words in the name of “My Teacher in 

his responsa”, and in another place he testifies: “… and 

so I did in 1796 when a brit milah for twins happened 

here…”. As of now, we have not yet been successful in 

identifying the person under discussion.

The comparison between these glosses and those 

printed in “Dagul MeRevava” has not been thoroughly 

investigated. Some are slightly different from the printed 

versions; probably the disciple copied the glosses from 

the original copy glossed by his teacher the “Nodah 

B’Yehuda”. Amongst these glosses are also some glosses 

of the “Mahadura Kama” (first edition) printed in “Dagul 

M’Revava Kama” in Ungvar 1864 [and in the editions of 

the Shulchan Aruch of ‘Machon Yerushalayim’ they are 

called “Dagul M’Revava Tanina”].
252, [2] leaves (missing title page). 38cm. Good condition, 

stains and wear. Antique leather binding, damaged. 

Opening Price: $300

הגהות   – תקט“ז  אמשטרדם,   – דעה  יורה  רברבי,  אשלי   .369

תלמיד ה“נודע ביהודה“
ספר אשלי רברבי – שלחן ערוך, יורה דעה. [אמשטרדם, תקט“ז 1756]. 
אשכנזית  רבנית  בכתיבה  ארוכות  הגהות  עשרות  הגליונות  בשולי 
נאה. רוב ההגהות הן העתקה מהגהות רבי יחזקאל לנדא בעל ה“נודע 
ישראל  רבי  בנו  ידי  על  מרבבה“  ”דגול  השם  תחת  שנדפסו  ביהודה“ 
השונות.  השו“ע  למהדורות  צורפו  ובהמשך  תקנ“ד,  בפראג  לנדא 
של ”אדוני  תיבות  ראשי  הכותב: ”אמ“ו“ –  הוסיף  הגהה  כל  בחתימת 

מורי ורבי“, ומכאן שהכותב הוא אחד מתלמידי ה“נודע ביהודה“. 
הוא  ”וכן  כותב:  מהן  בשתים  עצמו.  הכותב  משל  הן  הגהות  מקצת 
ותירוץ  שאלה  מביא  אחר  במקום  ביהודה...“,  נודע  אמ“ו  בתשובת 
ומתרץ  היא...  ערוכה  משנה  הלא  להקשות]  [=יש  ”י“ל  רבו:  בשם 
אמ“ו נר“ו...“. באחת ההגהות מעתיק דברים בשם ”מו“ח הגאון זצ“ל 
בשו“ת שלו“, ובמקום אחר מעיד: ”... וכן עשיתי בשנת תקנ“ו שאירע 

פה מילת תאומים...“. לעת עתה, לא הצלחנו לזהות במי המדובר. 
כל  נבדק  לא  מרבבה“  ב“דגול  לנדפס  זה  שבטופס  הגהות  בין  היחס 
העתיק  שהתלמיד  ומסתבר  מהנדפס  קלים  שינויים  יש  בחלקן  צרכו, 
את ההגהות מן הטופס המקורי שעליו הגיה רבו ה“נודע ביהודה“. בין 
ההגהות שלפנינו נמצאות גם חלק מהגהות ”מהדורא קמא“ שנדפסו 
בספר ”דגול מרבבה קמא“ באונגוואר תרכ“ד [ובמהדורת שו“ע ’מכון 

ירושלים‘ כונו ”דגול מרבבה תנינא“]. 
כריכת  ובלאי.  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.  חסר). 38  השער  (דף  דף  שנב, [2] 

עור עתיקה, פגומה. 

פתיחה: $300
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370. ספר הלכה ברורה – וילהרמסדורף, תע“ז – הגהות אזו“ב 

– הגאון רבי וואלף בוסקוביץ בעל ”סדר משנה“
ספר הלכה ברורה - שלחן ערוך אורח חיים, עם ביאור ”הלכה ברורה“ 
מאת רבי פנחס אויערבאך. וילהרמסדורף, תע“ז 1717]. מהדורה יחידה. 
של  ידו  בכתב  מעט]  קצוצות  [חלקן  הגהות  עשרות  הספר  בגליונות 
ההגהות  מן  חלק  החותם  בוסקוביץ,  וואלף  זאב  בנימין  רבי  הגאון 
לחיבור  מתייחסות  ההגהות  מן  חלק  ”אזו“ב“.  הידועה  בחתימתו 
ה“שלחן ערוך“. [חתימה בשער הספר: ”שייך לר‘ בענדיט בן אב“ד“]. 

(ת“ק-תקע“ח),  בוסקוביץ  הלוי  וולף  זאב  בנימין  רבי  הנודע  הגאון 
מקעלין  הלוי  שמואל  רבי  של  ותלמידו  בנו  הונגריה,  רבני  מגדולי 
בעל ”מחצית השקל“. כיהן ברבנות ובהרבצת תורה בקהילות אסאד, 
פרוסטיץ [שם נקשר בידידות רבה לרבי משה סופר בעל ”חתם סופר“, 
יארמאט  קעלין,  פעסט,  קיג],  אות  חת“ס“,  בתשובות  ”אישים  ראה 
ובאניהאד. גאונותו וחריפותו היו לשם ולהערצה בפי גדולי דורו כבעל 

370. Halacha Berura – Wilhermsdorf, 1717 

– Glosses by “Ezov” – Rabbi Wolf Boskovitz 

Author of “Seder Mishna”

Halacha Berura – Shulchan Aruch Orach Chaim, 

with commentary “Halacha Berura” by Rabbi Pinchas 

Auerbach. Wilhermsdorf, 1717. Only edition.

On the book sheets are dozens of glosses [some slightly 

cutoff] in the handwriting of Rabbi Binyamin Ze’ev 

Wolf Boskovitz, who signs some of the glosses with his 

famous signature “Ezov”. Some of the glosses relate to 

Shulchan Aruch. [Signature on title page: “Belongs to R’ 

Bendit, son of Av Beit Din].

The renowned Torah genius Rabbi Binyamin Ze’ev Wolf 

HaLevi Boskovitz (1740-1818), a prominent Hungarian 

rabbi, son and disciple of Rabbi Shmuel of Kolin author 

of “Machatzit HaShekel”. Served in the rabbinate and 

taught Torah in the communities of Aszód, Prostejov [the 

name of a city which is very fondly connected to Rabbi 

Moshe Sofer, author of Chatam Sofer, see Personalities 

in Responsa of the Chatam Sofer, Entry 113], Pest, Kolin, 

Balassgyarmat and Bonyhád. His genius and sharpness 

were famous and greatly esteemed by the leading rabbis 

of his generation such as the author of the “Nodah 

B’Yehuda”, Rabbi Betzalel Renshburg, Rabbi Mordechai 

Bennet, the Chatam Sofer and Rabbi Akiva Eiger etc. 

Among his printed works and manuscripts, the book 

“Seder Mishnah” encompassing all parts of the Rambam’s 

Yad HaChazakah is outstanding and has not yet been 

completely printed. He was accustomed to signing his 

glosses with the acronym: EZOV [I, Ze’ev Wolf Boskovitz], 

and therefore, his glosses on the Talmud were named 

“Agudat Ezov” [printed in the Vienna editions 1830-1833, 

and were privileged with a special approbation by the 

Chatam Sofer]. See attached material.
[1], 186 leaves [without two leaves of “List of mistakes” at 

the end]. 31cm. Good condition, stains, moth marks. Worn 

binding. 

Opening Price: $800

ה“נודע ביהודה“, רבי בצלאל רנשבורג, רבי מרדכי בנעט, החתם סופר 
ורבי עקיבא איגר ועוד. בין חיבוריו שבדפוס ובכת“י בולט חיבורו רחב 
שטרם  להרמב“ם,  החזקה  הי“ד  חלקי  כל  על  משנה“  ”סדר  היריעה 
נדפס במלואו. נהג לחתום את הגהותיו בראשי התיבות: אזו“ב [=אני 
”אגודת  בשם  הש“ס  על  הגהותיו  כונו  ולכן  באסקאוויץ],  וואלף  זאב 
מיוחדת  להסכמה  וזכו  תק“ץ-תקצ“ג,  וינה  במהדורת  [נדפסו  אזוב“ 

מהחתם סופר]. ראה חומר מצורף. 
[1], קפו דף [ללא שני דפי ”לוח הטעות“ בסוף]. 31 ס“מ. מצב טוב. כתמים, 

סימני עש. כריכה בלויה. 

פתיחה: $800

370



202 | נובמבר 2012

371. שולחן ערוך אבן העזר – שני כרכים – הגהות רבי אליעזר שמחה רבינוביץ אב“ד לומז‘ה

שלחן ערוך אבן העזר, עם באר הגולה ובאר היטב, ועם פתחי תשובה מאת רבי אברהם צבי הירש איזנשטט. 
שני כרכים. [יוהניסבורג, תרי“ז-תרכ“א]. מהדורה ראשונה של ה“פתחי תשובה“ על אבן העזר. 

גליונות שני הכרכים מעוטרים במאות רבות של הגהות צפופות וארוכות בכתב ידו של הגאון רבי אליעזר 

371. Shulchan Aruch Even HaEzer – Two Volumes – Glosses by Rabbi 

Eliezer Simcha Rabinowitz Av Beit Din of Lomza

Shulchan Aruch Even HaEzer, with Be’er HaGolah and Ba’er Heitev, and with Pitchei 

Teshuva by Rabbi Avraham Zvi Hirsh Eisenstadt. Two volumes. [Johannesburg, 1857-

1861]. First edition of “Pitchei Teshuva” on Even HaEzer.

The sheets of both volumes are decorated with many hundreds of closely written glosses 

in the handwriting of Rabbi Eliezer Simcha Rabinowitz, most refer to the work “Pitchei 

Teshuva” [some glosses are blurred or erased from ink spreading]. The cover leaves 

have scribbles and many quill tryouts, with a notation that the book belongs to “Rabbi 

E.S.R” [Eliezer Simcha Rabinowitz].

Rabbi Eliezer Simcha Rabinowitz (1832-1911), son of Rabbi Menachem Mendel 

(Mendeli) Av Beit Din of Kaunas. A renowned Lithuanian rabbi and leader of Russian 

Jewry who assisted Rabbi Yitzchak Elchanan Spector in current issues. Av Beit Din of 

Suwalki and later of Lomza [succeeded the Maharil Diskin]. A genius and erudite in 

Torah knowledge, Rabbi Yosef Rosen – the Rogachover said of him:  “Er iz doch der 

Shas alien” [He himself is the Shas]. Wrote novellae on all Torah topics and the books in 

his library were full of his glosses. His novellae and comments were printed in the two 

volumes of “Chiddushei Rabbi Eliezer Simcha” (Machon Yerushalayim, 1993-1998), 

and his glosses on Ein Yitchak Responsa [by Rabbi Yitzchak Elchanan Spector] were 

printed in the Machon Yerushalayim edition of this responsa. These glosses also reflect 

Rabbi Eliezer Simcha’s spectacular genius and constitute somewhat of a complete work 

on the whole Even HaEzer. As far as we know, the glosses were never printed. 
[Part 1]: Simanim 1-118. [4], 117, 117-272 leaves. [Part 2]: Simanim 119-178. [4], 75, 176-

309[7], [3] leaves. 22cm. Good condition, stains and wear, notations and few tears. Old 

bindings, damaged.

Opening Price: $500

מחוקות  או  מטושטשות  מההגהות  [חלק  תשובה“  ”פתחי  לחיבור  מתייחסות  רובן  רבינוביץ,  שמחה 
שייך  שהספר  המציין  רישום  בתוכם  רבים,  קולמוס  וניסיונות  שרבוטים  הכריכה  בדפי  הדיו].  מהתפשטות 

”להרב מו“ה אש“ר“ [=אלעזר שמחה רבינוביץ]. 
מרבני  קובנה.  אב“ד  (מענדלי)  מענדל  מנחם  רבי  בן  (תקצ“ב-תרע“א),  רבינוביץ  שמחה  אליעזר  רבי  הגאון 
ליטא הנודעים, וממנהיגי יהדות רוסיה שעמדו לימינו של רבי יצחק אלחנן ספקטור בענייני השעה. אב“ד 
התבטא  שעליו  בתורה,  מופלג  ובקי  גאון  דיסקין].  המהרי“ל  של  מקומו  [על  בלומז‘ה  מכן  ולאחר  בסובלק 
הגאון רבי יוסף ראזין – הרוגוצ‘ובר: ”ער איז דאך דער ש“ס אליין“ [=הרי הוא הש“ס בעצמו]. כתב חידושים 
כרכי  בשני  נדפסו  והערותיו  חידושיו  בהגהותיו.  גדושים  היו  שבספרייתו  והספרים  התורה  מקצועות  בכל 
”חידושי רבי אליעזר שמחה“ (מכון ירושלים, תשנ“ג-תשנ“ח), והגהותיו על שו“ת עין יצחק [לרי“א ספקטור] 
אליעזר  רבי  של  האדירה  גאונותו  משתקפת  שלפנינו  בהגהות  גם  זה.  שו“ת  של  י-ם  מכון  במהדורת  נדפסו 

שמחה, והן מהוות כעין חיבור שלם על כל חלק אבן העזר. ככל הידוע לנו, ההגהות לא נדפסו. 
[חלק א]: סי‘ א-קיח. [4], קיז, קיז-רעב דף. [חלק ב]: סי‘ קיט-קעח. [4], עה, קעו-שט[ז], [3] דף. 22 ס“מ. מצב טוב, 

כתמים ובלאי, רישומים ומעט קרעים. כריכות ישנות, פגומות. 

פתיחה: $500
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372. שאגת אריה – סלאוויטא, תקצ“ב – הגהות רבי אליעזר 

שמחה רבינוביץ אב“ד לומז‘ה
ספר שאגת אריה, מהגאון רבי אריה ליב גינצבורג, עם הגהות חדשות 
סלאוויטא,  מווילנא.  ליב  אריה  משה  רבי  מהמגיה  אחרון  וקונטרס 
[תקצ“ב] 1832. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. [חלק מנוסח השער 

בדיו אדומה]. 
נסיונות קולמוס ורישומי בעלות: ”שייך להרב דק“ק לאמזא הגאב“ד 
הגהות  הספר  בגליונות  נ“י“.  ראבינאוויטש  שמחה  אליעזר  מו“ץ 

ארוכות בכתב ידו. 
רבי אליעזר שמחה רבינוביץ (תקצ“ב-תרע“א) אב“ד סובלק ולומז‘ה. 
רבי  ”חידושי  כרכי  בשני  נדפסו  חידושיו  קודם.  פריט  אודותיו  ראה 
גם  נדפסו  שם  תשנ“ג-תשנ“ח).  ירושלים,  (מכון  שמחה“  אליעזר 
חידושיו על ה“שאגת אריה“, אך אין הם זהים לנוסח ההגהות שלפנינו, 
שנכתבו במתכונת של הערות על גיליון הספר. בחלק מההגהות הוסיף 
”ובחידושי  המילים:  את  יותר]  מאוחר  [כנראה  שמחה  אליעזר  רבי 

הארכתי“, אך תוכנן של מספר הגהות אחרות כנראה טרם נדפס. 
ב, צ דף. 36 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכה בלויה ומנותקת. 

פתיחה: $400

372. Sha’agat Aryeh – Slavita, 1832 – Glosses 

of Rabbi Eliezer Simcha Rabinowitz Av 

Beit Din of Lomza

Sha’agat Aryeh, by Rabbi Aryeh Leib Ginzberg, with 

new glosses and last kuntress of Rabbi Moshe Aryeh 

Leib of Vilna who wrote the glosses. Slavita, 1832. 

Printed by Rabbi Shmuel Avraham Shapira. [Some of 

the words on the title page are in red ink].

Quill tryouts and ownership notations: “Belongs to 

the Rabbi of Lomza the Ga’avad Rabbi Eliezer Simcha 

Rabinowitz”. On the book-sheets are long glosses in his 

handwriting. 

Rabbi Eliezer Simcha Rabinowitz (1832-1911) Av Beit 

Din of Suwalki and Lomza. An outstanding Torah 

genius, about whom the Rogachover commented: 

‘Er iz doch der Shas alien” [He himself is the Shas], 

see previous item. His novellae were printed in the 

two volumes of “Chiddushei Rabbi Eliezer Simcha” 

(Machon Yerushalayim, 1933-1938). There his novellae 

on the Sha’agat Aryeh were also printed but they are 

not identical to the wording of these glosses, which 

were written as comments on the book-sheets. To 

some glosses, Rabbi Eliezer Simcha added [apparently 

later] the words: “And in my novellae I have written 

extensively”, but the content of several other glosses 

have apparently never been printed.
2, 90 leaves. 36cm. Good-fair condition, stains and wear. 

Worn, detached binding.

Opening Price: $400
373. Etz Chaim – Korets, 1785 – Kabbalistic 

Glosses

Etz Chaim, the Arizal’s doctrine written by his disciple 

Rabbi Chaim Vital. Korets, [1785]. 

Self-dedication on book’s title page: “This is borrowed 

from… Rabbi Gavriel Pinto with the book Pri Etz 

Chaim and I gave him instead the book Avudraham, 

Ya’akov Abadi”. 

The book sheets have dozens of kabbalistic glosses 

[some long] in Oriental handwriting [some slightly 

cutoff] and several glosses in Ashkenazi handwriting. 
132 leaves. 32.5cm. Good-fair condition. Stains, moth marks. 

Title page and several leaves have tears with restorations of 

pasted paper. Worn and detached binding. 

Opening Price: $400

373. ספר עץ חיים – קארעץ, תקמ“ו – הגהות קבליות 

ויטאל.  חיים  רבי  תלמידו  מפי  הקדוש  האר“י  תורת  חיים,  עץ  ספר 
קארעץ, [תקמ“ה-תקמ“ו 1785]. 

כמה“ר  מאת...  אצלי  הוא  ”שאול  הספר:  בשער  עצמית  הקדשה 
גבריאל פינטו עם ספר פע“ח ונתתי לו חליפתם ס‘ אבודרהם, הצעיר 

יעקב עבאדי“. 
בגליונות הספר עשרות הגהות קבליות [חלקן ארוכות] בכת“י מזרחי 

[חלקן קצוצות מעט] ומספר הגהות בכת“י אשכנזי. 
השער  בדף  עש.  סימני  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   32.5 דף.  קלב 
ובמספר דפים קרעים עם שיקומים בהדבקת נייר. כריכה בלויה ומנותקת. 

פתיחה: $400
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374. ספר ברית שלום – פרנקפורט דמיין, תע“ח – הגהות רבי 

דוד פיפאנו
ספר חדושי תורה וזה שמו אשר יקראו לו - ברית שלום, דרושים על 
התורה, מאת רבי פנחס ב“ר פילטא אב“ד וואלדווי. פרנקפורט דמיין, 

[תע“ח 1718]. 
הגהות בכתיבה מזרחית, חלקן חתומות ”אפ“ד ס“ט“. כנראה הוא רבי 
דוד ב“ר אברהם פיפאנו (תרי“א-תרפ“ה) מרבני שאלוניקי, אב“ד סופיה 
ורבה הראשי של בולגריה, מחבר ”חושן האפד“, ”חגור האפד“, ”אבני 

האפד“, ”מעיל האפד“ ועוד ספרים [ראה אודותיו חומר מצורף]. 
היכן  ידעתי  [”לא  המחבר  דברי  על  בתקיפות  משיג  מההגהות  בחלק 
הברכה...  וזאת  ובסדר  הוא...  הפסוק  בלק  דבסדר  הזה  פסוק  מצא 
חידש...“;  מאי  ידעתי  ”ולא  שופרות“;  כשברי  דבקם  איך  פלא  והוא 

”תמיה גדולה להרב איך ערבב ענין שופר של איל...“]. 
דף.   20 חסרים  [סה“כ  דף   [2] ח,  צח-קלב,  כא-צו,  יח-יט,  יד,  חסר.  עותק 
דף השער מושלם בצילום]. 30.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. פגעי עש, 

לעתים עם פגיעה בגוף הטקסט. 

פתיחה: $250

375. שני אליהו – ליוורנו, 1806 – חתימות והגהות מחכמי לוב

[תקס“ו  ליוורנו,  ישראל.  אליהו  רבי  מאת  דרושים  אליהו,  שני  ספר 
 .[1806

רישומי בעלות וחתימות מחכמי טריפולי-לוב: ”ע“ה חי מימון בלא“א 
מחבר  תקצ“ח-תרמ“ה,  השני,  מימון  חי  רבי  זצוק“ל“ [כנראה  מוהר“י 
’באר לחי‘]; ”ע“ה יעקב רקח ס“ט“ [תק“ס-תרנ“א, מחבר ’קול יעקב‘, 
[תר“ך- דאבוש“  חיים  ”ע“ה  ועוד],  תפילה‘  ’שערי  ליעקב‘,  ’קשורים 

תרצ“ד]. הקדשה לרבי חיים דאבוש ועוד. 
”אליהו  חתומה  מהן  אחת  ארוכות,  הגהות  ומספר  בכת“י  תיקונים 
לביא ס“ט“ [רבי אליהו לביא, רב בעיר בנגזי-לוב, מחבר ’גאולת ה‘‘]. 
ממש  אחד  בסגנון  נתנבאו  נביאים  שני  ”פלא  כותב:  ההגהות  באחת 
כמו  הרגל  שמחת  בספר  זצוק“ל  חיד“א  והרב  הנז‘  המחבר  דהיינו 

שיראה הרואה...“. 
[4] צח דף (חסר דף המפתחות האחרון). 29 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים 

ובלאי, פגעי עש. 

פתיחה: $300

374. Brit Shalom – Frankfurt am Main, 1718 

– Glosses of Rabbi David Pipano

A book of Torah novellae which shall be named Brit 

Shalom, homiletics on the Torah by Rabbi Pinchas ben 

Pilta Av Beit Din of Wlodawa. Frankfurt am Main, 

[1718].

Glosses in Oriental writing, some signed “A.P.D.”. 

Apparently, Rabbi David ben Avraham Pipano (1951-

1925) a rabbi in Salonika, Rabbi of Sofia and Chief Rabbi 

of Bulgaria, author of Choshen HaEfod, Chagor HaEfod, 

Avnei HaEfod, Me’il HaEfod etc [see attached material].

In some glosses, he sharply criticizes the words of the 

author [“I do not know where he found this verse in 

Seder Balak… and in Seder V’Zot HaBeracha… it is 

astonishing how he glued them together like shofar 

shards”; “And I do not know what new thing he said…”; 

“It is astonishing how the Rav mixed up the matter of a 

ram’s shofar…”].
Missing copy. 14, 18-19, 21-96, 98-132, 8, [2] leaves [a total 

of 20 missing leaves. Title page replaced with a photocopy]. 

30.5cm. Good-fair condition. Stains. Moth damage, 

sometimes with damage to text.

Opening Price: $250

375. Shnei Eliyahu – Livorno, 1806 – 

Signatures and Glosses by Libyan Scholars

Shnei Eliyahu, homiletics by Rabbi Eliyahu Yisrael. 

Livorno, [1806].

Ownership notations and signatures by Tripoli-Libya 

Torah scholars: “Chai Maimon” [apparently, Rabbi Chai 

Maimon II, 1838-1885, author of ‘Be’er Lachai’]; Ya’akov 

Rokach [1800-1891, author of ‘Kol Ya’akov’, ‘Kishurim 

L’Ya’akov’, ‘Sha’arei Tefillah’ etc.], Chaim Davush [1860-

1934]. Dedication to Rabbi Chaim Davush etc. 

Handwritten corrections and several long glosses, one 

signed “Eliyahu Lavi” [Rabbi Eliyahu Lavi, Rabbi of the 

city of Bengazi, Libya, author of “Geulat Hashem”]. In one 

of the glosses he writes: “It is a wonder that two prophets 

spoke in exactly the same style, the author and Rav 

HaChida in the book Simchat HaRegel as one can see…”.
[4] 98 leaves (missing last index leaf). 29cm. Good-fair 

condition, stains and wear, moth damage.

Opening Price: $300

374375



מכירה מס‘ 27 | 205 

376. Two Books – Glosses “Itan” (Acronym)

◆ She’erit Ya’akov, homiletics on the Torah, Rabbi 

Ya’akov Yisrael Elgazi. Livorno, [1790]. Bound with: 

Imrei Shefer, Volume 3 of Kehunat Olam by Rabbi 

Moshe HaCohen. Constantinople, [1740]. (Coarse tears 

and tear offs to last leaves of second book). 

Dozens of glosses in Oriental handwriting, some start 

with the word “Itan”[Hebrew acronym of Ya’akov 

Toviana said]. On title page, a sharp comment was written 

intended for the publisher: “It is a presumption that an 

unlearned man does not produce a faultless product 

and besides for the many printing mistakes, the 

indexes are all mistaken and tiring to find anything”. 

[He means that the indexes were copied as they were in 

the previous edition, Constantinople 1851, but do not 

match this edition as the publisher apologizes on the 

approbation leaf]. Stamp “Ya’akov Shoshana… RABBIN”. 

◆ Yad Moshe, homiletics on the Torah, Rabbi Chaim 

Moshe Amarilio. Salonika, 1751. Many glosses by two 

writers. One is Rabbi Ya’akov Toviana and the second 

is unidentified. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

377. Elef HaMagen – Salonika, 1828 – 

Oriental Glosses

Elef HaMagen, on the weekly Torah portions and 

homiletics, by Rabbi Eliezer Papo, author of “Pele 

Yo’etz”. Salonika, [1828]. First edition. 

Owners’ signatures: “G-d mercifully granted his 

young servant”, “My father, the Crown of my head gave 

me this book as a gift… the young one…Avraham”. 

Dozens of glosses in Oriental handwriting are found 

on the books’ sheets [by one or more writers], some 

especially long, with nice hints in acronyms and 

gematri’ot. The writer mentions some of the men from 

whom he heard the thoughts written in the glosses: “I 

heard from Chacham Moshe”, “My teacher, grandfather 

wrote…”, “I heard from my father, my teacher”, “From 

the writings Or Shraga”, etc. At the top of one gloss he 

writes: “Beautifully said by Rabbi…” apparently directed 

atthe author of book Rabbi Eliezer Papo. Some glosses 

are signed: “The Young One A. Y. N.”, “Meir the Small 

One”, etc. Written on one comment is “Shabbat night I 

remembered terrible happenings” (nora’ot - gematria 

hinting to the year 1903). 
136 leaves (title page missing). 19cm. Good condition, stains 

and wear. Rebound. 

Opening Price: $500

377. ספר אלף המגן – שאלוניקי, תקפ“ח – הגהות מזרחיות

ספר אלף המגן, על פרשיות התורה ודרושים, מאת רבי אליעזר פאפו 
בעל ”פלא יועץ“. שאלוניקי, [תקפ“ח 1828]. מהדורה ראשונה. 

חתימת בעלים: ”אשר חנן אלקים את עבדו הצעיר אבי“ע“, ”זה הספר 
הצעיר... בכה“ר ע“ר מ“ו  נתן מ“ו אבי ועטרת ראשי במתנה גמורה... 

אברהם“. 
בגליונות הספר עשרות הגהות בכתיבה מזרחית [מכותב אחד או יותר], 
וגימטריאות.  תיבות  בראשי  נאים  רמזים  עם  במיוחד,  ארוכות  חלקן 
הי“ו“,  משה  מח‘  ”שמעתי  השמועה:  בעל  מוזכר  ההגהות  מן  בחלק 
”שמעתי  כתב...“,  מרומים]  בגנזי  נשמתו  זקני  [=ומורי  נב“ם  ”ומוז“ק 
מאמ“ן עד“ן“ [=מאבי מורי נשמתו עדן], ”א“א ז“ל משום מו“ר זקני“, 
אמר  ”יפה  נכתב:  ההגהות  אחת  בראש  ועוד.  שרגא“,  אור  ”מכתבי 
מו“ר רבנ“א...“, והיא מכוונת כנראה למחבר הספר רבי אליעזר פאפו. 
חלק מן ההגהות חתומות: ”הצעיר אי“ן“, ”צעיר אי“ן עד“ן“, ”צאי“ן“, 
ההערות  באחת  זלה“ה“.  ו“צמבי“ע  נר“ו“  ”צמבי“ע  הקט“ן“,  ”מאיר 

נכתב: ”לי לשב“ק בא בזכרוני שנת נוראו“ת“ [=תרס“ג]. 
קלו דף (חסר דף השער). 19 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. כרוך מחדש. 

פתיחה: $500

376. שני ספרים – הגהות איט“ן

◆ ספר שארית יעקב, דרושים על התורה, רבי יעקב ישראל אלגאזי. 

ליוורנו, [תק“נ 1790]. כרוך עם: ספר אמרי שפר, חלק ג‘ מספר כהונת 
גסים  (קרעים   .[1740 [ת“ק  קושטא,  הכהן.  משה  רבי  מאת  עולם, 

וחסרון בדפים האחרונים של הספר השני). 
[=אמר  ”איט“ן“  במילה  פותחות  חלקן  מזרחי,  בכת“י  הגהות  עשרות 
המכוונת  חריפה  הערה  נכתבה  הספר  בשער  טובייאנא].  יעקב 
ממה  וחוץ  מתוקן  דבר  מידו  מוציא  שאינו  הארץ  עם  ”חזקת  למו“ל: 
כולם  המפתחות  כי  חולה  רעה  זו  הזה,  בדפ[וס]  רב  טעות  שנפל 
כפי  הועתקו  שהמפתחות  לכך  [כוונתו  דבר“  למצוא  וילאה  מוטעים 
דפי  את  תואמים  ואינם  תקי“א,  קושטא  הקודמת,  מהמהדורה  שהם 
מהדורה זו, כפי שמתנצל המו“ל בדף ההסכמות]. חותמת ”ע“ה יעקב 

 .“RABBIN ...שושנה
אמארילייו.  משה  חיים  רבי  התורה,  על  דרושים  משה,  יד  ◆ ספר 

שאלוניקי, תקי“א [1751]. הגהות רבות משני כותבים. האחד הוא רבי 
יעקב טובייאנא הנ“ל, וכותב נוסף לא מזוהה. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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378. שלשה ספרים עם הגהות בכת“י מזרחי

שאלוניקי,  אמארילייו.  משה  חיים  לרבי  שני  חלק  משה,  דבר  ◆ ספר 

מזרחי  בכת“י  למדניות  הגהות  הכהן“.  ”אליהו  רבי  חתימת  תק“ג. 
[משני כותבים?]. 

ברלין,  נדה.  למסכת  הר“ן  חידושי  עם  להראב“ד.  הנפש  בעלי  ◆ ספר 

בכת“י  למדנית  הגהה  עתיקות.  אשכנזיות  חתימות   .1762 תקכ“ב 
מזרחי חתומה ”משה סבעון“ [רבי משה סבעון (תקס“ו-תרמ“ח), גאון 

ומקובל, מגדולי חכמי ואהראן אלג‘יר]. 
בכת“י  וחתימות  הגהות   .[1791 [תקנ“א  וינה,  קמא.  בבא  ◆ מסכת 

מזרחי. 

3 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

 Three Books with Glosses in Oriental .378פתיחה: $220

Handwriting

◆ Daber Moshe, Part 2 by Rabbi Chaim Moshe 

Amarilio. Salonika, 1743. Signed by Rabbi “Eliyahu 

HaCohen”. Scholarly glosses in Oriental handwriting 

[by two writers?]. 

◆ Ba’alei Nefesh by the Ra’avad. With Chidushei 

HaRan on Tractate Nidah. Berlin, 1762. Old Ashkenazi 

signatures. Scholarly gloss in Oriental handwriting 

signed “Moshe Savon” [Rabbi Moshe Savon (1806-1888), 

a Torah genius and a mekubal, a leading scholar in 

Algeria]. 

◆ Tractate Bava Kama, Vienna, [1791]. Glosses and 

signatures in Oriental handwriting.

Three books, various sizes and conditions.

Opening Price: $220

בכת“י  רבות  הגהות   -  1717 פפד“א  הברית,  לוחות  שני   .379

בעל ”איתן אריה“
[פרנקפורט  העמודים.  ווי  הקדמת  עם  הברית,  לוחות  שני  ספר 
דאודרה, תע“ז 1717]. כמאה הגהות בכת“י, בעלות תוכן למדני בהלכה 
בגליונות  שכתב  לדברים  הכותב  מציין  מההגהות  בכמה  ובאגדה. 
ספריו ולספרו שו“ת איתן אריה. בהרבה הגהות מציין הכותב ליחוס 
שור  תבואת  ט“ז,  מהרש“א,  הדורות (לבוש,  מגדולי  הרבה  משפחתו, 

ועוד) מוזכרים בכינויי ”אא“ז“ [אדוני אבי זקני] ”דו“ז“ [דודי זקני]. 
גאון  פאלטשאן,  אב“ד  (תר“ל-תשי“ב),  רוזן  אריה  אברהם  רבי  הגאון 
בוהוש,  מוסט.  בקהילות  ברבנות  כיהן  טשורטקוב.  מחסידי  מופלג, 
שנדפס  אריה“  ”איתן  שו“ת  מחבר  בוקארשט.  פולטושאן,  מוינשט, 

בירושלים ע“י בנו רבי משה דוד רוזן (הרב הראשי למדינת רומניה). 
מצב  ס“מ.  דף). 30  מד  תכב;   ,[4] (במקור:  דף  מד  רכד-תכב;  חסר:  עותק 

בינוני, בלאי ודפים מנותקים. כתמים ופגעי עש קלים. לא כרוך. 

פתיחה: $250

379. Shnei Luchot HaBrit, 1717 – Many 

Glosses in Handwriting of Author of 

Eitan Aryeh

Shnei Luchot HaBrit, with introduction Vavei 

Ha’Amudim. [Frankfurt an der Oder, 1717]. Some 100 

handwritten glosses, with scholarly content in Halacha 

and aggada. In some of the glosses, the writer notes 

things written in his books and in his book of responsa 

Eitan Aryeh. In many glosses, the writer notes the 

yichus of his family, many leading figures throughout 

the generations (the Levush, Maharsha, Taz, Tevu’at 

Shor etc.) are mentioned with an acronym for My 

Master, My Father, My Grandfather or My Great-uncle. 

Rabbi Avraham Aryeh Rosen (1870-1952), Rabbi of 

Foltshen, an outstanding genius, Chortkov Chassid. 

Served in the rabbinate of the communities of Most, 

Buhuşi, Moineşti, Fëlticeni, Bucharest. Author of the 

Eitan Aryeh responsa printed in Jerusalem by his son 

Rabbi Moshe David Rosen (the Chief Rabbi of Romania). 
Missing copy: 224-422; 44 leaves (originally: [4], 422; 44 

leaves). 30cm. Fair condition, wear and detached leaves. 

Stains and minor moth damage. Unbound. 

Opening Price: $250
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380. דרכי תשובה, מהדורה ראשונה - הגהות והשגות בכת“י

ראשון  חלק  טריפות.  הלכות  דעה  יורה  שו“ע  על  תשובה,  דרכי  ספר 
וחלק שני. מהאדמו“ר רבי צבי הירש שפירא אב“ד מונקאטש. ווילנא, 

תרנ“ג 1892. מהדורה ראשונה. 
אברהם  יעקב  ”שמואל  רבי  וחותמות  ס“ל“  צבי  ”מאיר  רבי  חתימות 
למדניות  והשגות  הגהות  יצ“ו“.  והמרחץ  גסאניו  שו“ב  אבראהאם, 
נוספות  והגהות  צבי,  מאיר  רבי  של  בכתב-ידו  חלקם  כותבים:  משני 

בכת“י אחר, [כנראה של רבי שמואל יעקב אברהם]. 
שני כרכים: [7], 212, [16] עמ‘; [2], 213-716, [1] עמ‘. כ-29 ס“מ. נייר יבש, 

מצב טוב. כריכות בלויות. 

פתיחה: $200

380. Darchei Teshuva, First Edition – 

Handwritten Glosses and Critique 

Sefer Darchei Teshuva, on Shulchan Aruch Yoreh De’ah, 

laws of Treifot [food ritually unfit for eating]. First and 

second sections. By Rebbe Rabbi Tzvi Hirsch Shapira 

Av Beit Din of Munkacs. Vilnius, 1892. First edition. 

Signatures Rabbi “Meir Tzvi Sal” and stamps Rabbi 

“Shmuel Ya’akov Avraham Abraham, slaughterer”. 

Erudite critique and glosses by two writers: Some in 

handwriting of Rabbi Meir Tzvi, and additional glosses 

in different handwriting [apparently by Rabbi Shmuel 

Ya’akov Avraham].
Two volumes: [7], 212, [16] pages; [2], 213-716, [1] pages. 

Approx. 29cm. Dry paper, good condition. Worn bindings. 

Opening Price: $200

381. Mikra’ot Gedolot – Warsaw, 1860-1861 

– Glosses and Manuscript Rabbi Yitzchak 

Meintz – Letter by Rabbis of Germany 

Chamisha Chumshei Torah – Mikra’ot Gedolot, with 32 

commentaries. Sections 1-6 [in two volumes]. Warsaw, 

1860-1861. 

Ownership notations and signature Rabbi “Yitzchak 

son of Rabbi Moshe Meintz” from Frankfurt am Main. 

Volume 1 contains inscription upon his marriage. 

Several glosses in his handwriting [majority in pencil], 

with comments and concepts on verses. 
Two volumes, varying pagination. 30cm. Good condition, 

stains and wear. Bindings with slight damage. 

◆ Leaves include handwritten leaves in Hebrew and 

German, as well as collection of letters sent to Rabbi 

Yitzchak Meintz, including: Letter postcard [from 

1929] of Divrei Torah by Rabbi Menachem Mendel 

Kirschbaum [Av Beit Din of Frankfurt]; letter of Divrei 

Torah by Rabbi Eliezer Lipman Printz; letter by Rabbi 

Ya’akov Posen [Dayan in Frankfurt]. 

◆ Attached are three letters sent to Rabbi Moshe Mentz 

[Meintz]: Two letters from 1834 by Rabbi Ziskind Spier 

[who refers to Rabbi Moshe in his letter as “my disciple”], 

and letter from 1796 by Rabbi Wolf Wertheim. 

Rabbi Moshe Meintz and his son Rabbi Yitzchak Meintz, 

among pillars of Orthodox community of Frankfurt. 

For additional information related to them see item 37. 

Total of 18 paper items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

381. מקראות גדולות –ווארשא, תר“כ-תרכ“א – הגהות וכת“י 

רבי יצחק מיינץ– מכתבים מרבני גרמניה
חמשה חומשי תורה – מקראות גדולות, עם ל“ב פירושים. חלקים א-ו 

[בשני כרכים]. ווארשא, תר“ך-תרכ“א 1861-1860. 
מיינץ“  משה  מהור“ר  בלא“מ  ”יצחק  רבי  וחתימת  בעלות  רישומי 
הגהות  מספר  נישואיו.  ליום  הקדשה   - א‘  בכרך  מפרנקפורט-דמיין. 

בכתב ידו [רובן בעפרון], עם הערות ורעיונות על הפסוקים. 
ובלאי.  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.   30 משתנה.  עמודים  ספירת  כרכים,  שני 

כריכות עם פגמים קלים. 
◆ בין הדפים נמצאו דפי כת“י בעברית ובגרמנית, וכן צרור מכתבים 

תרפ“ט]  [משנת  גלוית-מכתב  ביניהם:  מיינץ,  יצחק  רבי  אל  שנשלחו 
פרנקפורט];  [אב“ד  הי“ד  קירשבוים  מנדל  מנחם  מרבי  תורה  בדברי 
יעקב  מרבי  מכתב  פרינץ;  ליפמן  אליעזר  מרבי  תורה  בדברי  מכתב 

פוזנא [דיין בפרנקפורט]. 
[מיינץ]:  מענץ  משה  רבי  אל  שנשלחו  מכתבים  שלושה  ◆ מצורפים 

את  [שמכנה  שפייאר  זיסקינד  מרבי  תקצ“ד  משנת  מכתבים  שני 
וואלף  ר‘  מאת  תקנ“ו  משנת  ומכתב  ”תלמידי“],  במכתבו  משה  רבי 

ווערטהיים. 
קהילת  של  התווך  מעמודי  מיינץ,  יצחק  רבי  ובנו  מיינץ  משה  רבי 
שעל  גרמניה,  יהדות  של  המופת  ומדמויות  בפרנקפורט,  החרדים 
פרנקפורט  ומנהיגי  כפרנסי  שימשו  וגדולה.  תורה  התאחדו  שולחנם 
בספרי  מוזכרים  ופסקיהם  הוראותיהם  וביראה.  בתורה  גדולים  והיו 
השו“ת של רבני גרמניה. רבי משה מיינץ (תקס“ה-תרמ“ו) כיהן כדיין 
בפרנקפורט, היה מעורב בהבאתו של הרש“ר הירש לפרנקפורט, אך 
על  הגהותיו  הוותיקה.  מהקהילה  לפרוש  להחלטתו  התנגד  בהמשך 
השו“ע נדפסו בקובץ ’זכור לאברהם‘, ח“א, חולון תש“ן. ראה אודותם 

פריט 37. 
סה“כ 18 פריטי נייר, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300
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383. שני ספרים עם הגהות מחכמי ירושלים 

חותמות  שניה.  מהדורה   .1889 תרמ“ט  למברג,  חינוך,  ◆ מנחת 

משה  רבי   - ידו.  בכתב  למדניות  והגהות  חסקין  משה  רבי  הגאון 
של  ומקורביו  מתלמידיו  הרבנים 14708),  אוצר  חסקין (תרל“ב-תש“י, 
כרב  שנה  כ-15  כיהן  חיים“,  וה“חפץ  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון 
סלבודקה.  לישיבת  מכינה  ישיבת  בראשות  עמד  שם  בקרקינובה, 
בשנות המלחמה עבר לכהן כרב בפרילוקי. עלה לארץ ישראל בשנת 

תרצ“ג (1933) והיה מחשובי הרבנים בירושלים. 
משה  רבי  מאת  גיטין,  הלכות  ח“ג,  העזר  אבן  על  השקל,  ◆ מחצית 

שימשלביץ  יוסף  רבי  וחותמות  חתימות  תרמ“ו 1886.  למברג,  יאגיד. 
- מתלמידי הסבא מקלם ומחכמי ירושלים. חתימות והגהות למדניות 
הלמדנים  מגדולי   - פערילמן“  ברוך  ”אליהו  רבי  הגאון  של  ידו  בכתב 
בעיה“ק ירושלים, בישיבות ”עץ חיים“, ”תורת חיים“ ו“מאה שערים“. 

שני ספרים, גודל משתנה. מצבים טוב-בינוני, נייר יבש עם פגיעות ובלאי. 

פתיחה: $200

384. ספר בית יצחק – טשרנוביץ, 1860 – הגהות

ספר בית יצחק, ביאור על שו“ע הלכות טריפות. רבי יצחק ב“ר אליעזר 
ממונקאטש. טשערנאוויץ, [תר“ך] 1860. 

שו“ב  מבוברקא  היממעל  אליעזר  ”אברהם  רבי  של  בעלות  רישומי 
בק“ק סוואליווע והגלילות“. בגליונות הספר עשרות הגהות בכתב ידו 
הכריכה  בדפי  ארוכות  הערות  מחוקות].  או  פגועות  מההגהות  [חלק 
ראזליא  דק‘  הצדיק  הרב  של  בכ“י  מוגה  מצאתי  ”כך  מהן:  [באחת 

זלל“ה“]. 
פגיעות  גרוע].  במצב  דפים  מספר  [שולי  בינוני  מצב  ס“מ.   28 דף.  פז   ,[1]
ומחיקות בחלק מההגהות. כתמים, פגעי עש, רטיבות ועובש. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

382. שו“ת הרדב“ז - הגהות

ושלישי.  שני  ראשון,  חלקים  זמרא,  בן  דוד  לרבינו  הרדב“ז,  שו“ת 
מישקובסקי,  יוסף  ”חזקי‘  רבי  חותמות   .1882 תרמ“ב  ווארשא, 
אליעזר  ”אלי‘  רבי  ובנו  (תרמ“ד-תש“ז),  קריניק  אב“ד  ת“ו“  ירושלם 
כותבים.  משני  בכת“י  רבות  הגהות  חסידים“.  דכפר  רב  מישקובסקי 
וחלק  יוסף  חזקיהו  רבי  של  בכתב-ידו  כנראה  הם  מההגהות  חלק 
אריה  חיים  רבי  אביו,  של  כתי“ק  והוא  [יתכן  יותר  קדום  אחר  בכת“י 
מגאוני  (תקצ“ו-תרנ“ח),  סטאוויסק  אב“ד  רוטנברג-מישקובסקי,  ליב 

וצדיקי ליטא המפורסמים]. 
14, 192 עמ‘; 6, 84, 12 עמ‘; 6, 136 עמ‘. 31 ס“מ. נייר יבש ושביר, מצב בינוני, 

פגיעות בלאי וקרעים. 

פתיחה: $200

383. Two Books with Glosses by Scholars of 

Jerusalem 

◆ Minchat Chinuch, Lemberg, 1889. Second edition. 

Stamps Rabbi Moshe Chaskin and erudite glosses in his 

handwriting. Rabbi Moshe Chaskin (1872-1950, Otzar 

HaRabbanim 14708), among disciples and associates 

of the Ga’on Rabbi Yitzchak Elchanan Spector and the 

Chafetz Chaim, served as rabbi in Krekenava for approx. 

15 years, where he headed the Mechina [preparatory 

program] for the Slabodka Yeshiva. During the war years 

served as rabbi of Pryluky. Immigrated to Eretz Israel in 

1933 and was among prominent rabbis of Jerusalem. 

◆ Machatzit HaShekel, on Even Ha’Ezer section 3, 

laws of divorce, by Rabbi Moshe Yagid. Lemberg, 

1886. Signatures and stamps 

of Rabbi Yosef Shimshelevitz 

– among disciples of Alter 

of Kelm and among scholars 

of Jerusalem. Signatures and 

erudite glosses in handwriting 

of Rabbi “Eliyahu Baruch 

Perlman” – among greatest 

diligent scholars of Jerusalem, 

in Yeshivot Etz Chaim, Toraht 

Chaim and Me’ah She’arim. 
Two books, varying size. Good-

fair conditions, dry paper with 

damage and wear. 

Opening Price: $200

382. Radvaz Responsa – Glosses

Radvaz Responsa, by Rabbi David ben Zimra, Volumes 

1-3. Warsaw, 1882. Stamps of Rabbi Chizkiyahu Yosef 

Mishkovsky, Jerusalem, Rabbi of Krienek (1884-1947), 

and his son “Eliyahu Eliezer Mishkovsky Rabbi of Kfar 

Chassidim”. Many handwritten glosses by two writers. 

Some of the glosses are apparently in Rabbi Chizkiyahu 

Yosef ’s handwriting and some are in another earlier 

handwriting [possibly his father’s, Rabbi Chaim Aryeh 

Leib Rottenberg-Mishkovsky, Rabbi of Stavisk (1836-

1898), a renowned Lithuanian tzaddik and Torah genius].
14, 192 pages; 6, 84, 12 pages; 6, 136 pages. 31cm. Dry brittle 

paper, fair condition, wear and tear damage.

Opening Price: $200

383
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384. Sefer Beit Yitzchak – Czernowitz, 1860 

– Glosses 

Sefer Beit Yitzchak, commentary on Shulchan Aruch, 

laws of Treifot [food ritually unfit for eating]. Rabbi 

Yitzchak son of Rabbi Eliezer of Munkács. Czernowitz, 

1860. 

Ownership notations of Rabbi “Avraham Eliezer 

Himemelembo Berka, slaughterer of congregation of 

region of Svaliva”. Leaves of book contain dozens of 

glosses in his handwriting [some damaged or erased]. 

Lengthy comments on binding leaves [on one: “As I found 

proofread in manuscript of the righteous rabbi of Raslo”].
[1], 87 leaves. 28cm. Fair condition [margins of several 

leaves in poor condition]. Damage and erasures on some 

glosses. Stains, moth damage, mildew. New binding. 

Opening Price: $200

רבי  הגהות   – ראשונות  מהדורות   – סופר  חתם  שו“ת   .385

יצחק יעקב בלום - בן ה“בית שערים“
כרך א‘: ◆ שו“ת חתם סופר, הלכות יורה דעה. פרסבורג, [תר“א] 1841. 
מהדורה ראשונה. החלק הראשון של שו“ת חתם סופר שנדפס לאחר 
פטירתו. ◆ שו“ת חתם סופר, הלכות אורח חיים. [כנראה זו המהדורה 
הראשונה, פרסבורג, תרט“ו 1855, לה צורף שער ממהדורה מאוחרת 
– פרסבורג, 1879, והושמט דף המפתחות בסוף. – על הדפסות שונות 

של מהדורה זו, ראה מפעל הביבליוגרפיה רשומה מס‘ 0325724]. 
.1880 [תרמ“א]  וינה,  העזר.  אבן  הלכות  סופר,  חתם  שו“ת   ◆ ב‘:  כרך 
◆ שו“ת חתם סופר, הלכות חושן משפט. וינה, [תרמ“ג 1883]. ◆ חתם 

סופר, חלק ששי [שארית התשובות]. וינה, [תרמ“ג 1883]. 
באחת  החותם  בלום,  יעקב  יצחק  רבי  של  ידו  בכתב  למדניות  הגהות 
האחורי  הפורזץ  בדף  בלוהם“.  יעקב  יצחק  לענ“ד  ”וז“ב  ההגהות: 
מביא  שבהן  בראשונה  ארוכות,  הגהות  ארבע  הראשון,  הכרך  של 
בלום]  עמרם  [=רבי  מהרע“ב  הגאון  הרב  ”ואדמ“ו  אביו:  בשם  דבריו 
נ‘  הצעיר  בנו  ולי  אבי...  מורי  תי‘  ולכן  א[ויפאלו]...  ב‘[רט]  אבד“ק  נ“י 

ליישב...“. מרבית ההגהות נקצצו בעת כריכה, מספר הגהות דהויות. 
בן  הרבנים 10152),  אוצר  תרצ“ח,  בלום (נפטר  יעקב  יצחק  רבי  הגאון 

385. Chatam Sofer Responsa – First Editions 

– Glosses by Rabbi Yitzchak Ya’akov Bloom

Volume 1: ◆ Chatam Sofer Responsa, Hilchot Yoreh 

Deah. Pressburg, 1841. First edition. The first volume 

of Chatam Sofer Responsa printed after his death. 

◆ Chatam Sofer Responsa, Hilchot Orach Chaim. 

[Apparently this is the first edition, Pressburg, 1855. 

Attached is a section from a later edition – Pressburg, 

1879, and the index leaf at the end has been omitted 

– regarding the various printings of this edition, see 

Bibliography Institute CD Listing no. 0325724].

Volume 2: ◆ Chatam Sofer Responsa, Hilchot Even 

HaEzer. Vienna, 1880. ◆ Chatam Sofer Responsa, 

Hilchot Choshen Mishpat. Vienna, [1883]. ◆ Chatam 

Sofer, Part Six [rest of the responsa]. Vienna, [1883]. 

Scholarly glosses handwritten by Rabbi Yitzchak 

Ya’akov Bloom, with his signature on one gloss. On the 

last end-paper leaf of the first volume, four long glosses, 

in the first, he writes thoughts in the name of his father: 

“My Teacher ,my father, Rabbi A.B. [Amram Bloom] 

Rabbi of B[eretty] ó[újfalu]… and so my Teacher 

my Father… and it is left for me his young son to 

answer…”. Most of the glosses were cutoff when bound, 

several glosses are faded. 

Rabbi Yitzchak Ya’akov Bloom (died 1938, Otzar 

HaRabbanim 10152), son of the renowned Torah genius 

Rabbi Amram Bloom, author of “Beit She’arim” and 

son-in-law of Rabbi Zussman Eliezer Sofer Av Beit Din 

of Paks.  Served as Rabbi of Nagyszentmiklós until 

1888, when he was chosen as Dayan in Berettyóújfalu, 

by his father’s side who served there as Chief Av Beit 

Din. He wrote several works which were apparently lost 

during the Holocaust [see attached material].
Two volumes. 36cm. Good condition, stains, wear and tear. 

Worn bindings. 

Opening Price: $200

זוסמאן  רבי  וחתן  שערים“  ”בית  בעל  בלום  עמרם  רבי  הנודע  הגאון 
נאג‘-סט‘-מיקלוש  בעיר  כאב“ד  שימש  פאקש.  אב“ד  סופר  אליעזר 
עד שנת תרנ“ט, אז נבחר לדיין בברט-אויפאלו, לצד אביו שכיהן שם 
[ראה  השואה  בתקופת  כנראה  שאבדו  חיבורים  כמה  כתב  כאב“ד. 

אודותיו חומר מצורף]. 
שני כרכים. 36 ס“מ. מצב טוב, כתמים, קרעים ובלאי. כריכות בלויות. 

פתיחה: $200
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386. מקראות גדולות – ספר ויקרא – הגהות

ותרגום  יהונתן-בן-עוזיאל  תרגום  אונקלוס,  תרגום  עם  ויקרא,  ספר 
ירושלמי; עם פירושי רש“י, אור החיים [לרבי חיים בן עטר], באר מים 
חיים [לרבי חיים מטשרנוביץ] ופירושי החיד“א. [לבוב], [תרכ“ג 1863]. 
עשרות הגהות בכתב-יד [קצוצות מעט] מכותב לא ידוע, המתייחסות 
אחר,  מכותב  בעפרון  הגהות  מספר  יהונתן-בן-עוזיאל.  לתרגום 
המגיה  על  לו: ”נפלאתי  שקדם  ההגהות  בעל  אל  בביקורת  המתייחס 

שלא הרגיש...“, ”נקל מאד להיות מגיה! אבל קשה להבין“. 
בינוני,  מצב  ס“מ.   27 ראשונים].  ודפים  שער  [ללא  דף  קסט-קפד  ח-קע, 

כתמים, פגעי עש רבים. ללא כריכה. 

פתיחה: $200

387. ספר הזוהר - עם הגהות רבי ישעיה הורביץ מצפת ובנו 

רבי שמואל הורביץ בעל ”ימי שמואל“ 
ספר הזהר, חלק ג‘ וד‘, ויקרא, במדבר-דברים. ווילנא, תרפ“ב (1922). 

בשער הספר חתימת רבי ”ישעיה הלוי הורוויץ“. בדפי הספר עשרות 
חלק  הורוויץ.  הלוי  ישעיה  רבי  של  ידו  בכתב  ובעפרון,  בדיו  הגהות 

מההגהות הם בכת“י של בנו הרה“צ רבי שמואל הורביץ. 
הגאון רבי ישעיה הלוי הורוויץ (תרמ“ג-תשל“ח, אוצר הרבנים 11697), 
השל“ה  בעל  הורוויץ  הלוי  ישעיהו  רבינו  עד  בן  אחר  בן  בצפת,  נולד 
נתמנה  תרס“ט  בצפת,  חב“ד  קהילת  רב  תרס“ח  משנת  הקדוש. 
הראשונה  העולם  במלחמת  הרידב“ז.  ורבו  מורו  של  דינו  בית  כחבר 
סבל תלאות רבות, ולאחר מכן עקר לארצות הברית, שם שימש כרב 
הרבנים  וראש  ויניפג  בקהילת  רב  מתרפ“ג  בניו-יורק.  חב“ד  לקהילת 
יבא  ספריו:  הקודש.  לארץ  חזר  זקנה  לעת  רבות.  קנדה שנים  במערב 

שילה, פרד“ס הארץ ו-עדן ציון. 
בנו הוא הרה“צ רבי שמואל הורביץ (תרס“ה-תשל“ב), מגדולי חסידי 
והקים  תש“ח  עד  בירושלים  העתיקה  בעיר  גר  ישראל,  בארץ  ברסלב 
בירושלים  התגורר  הירדני  מהשבי  חזרתו  לאחר  דפוס ”ברסלב“,  את 
מובאת  בו  והרוחני,  האישי  יומנו  נדפס  שמואל“  בספר ”ימי  ובמירון. 

כל פרשת התקרבותו והתקשרותו לחסידות ברסלב. 
סימני  מעט  בלאי,  טוב-בינוני.  מצב  יבש,  נייר  ס“מ.   23.5 דף.  ח  שט,   ,[1]

עש. כריכה בלויה. 

פתיחה: $200

386. Mikra’ot Gedolot – Sefer Vayikra 

– Glosses 

Sefer Vayikra, with Unkelos translation, Yonatan ben 

Uziel translation and Yerushalmi translation; includes 

commentaries of Rashi, Ohr HaChaim [by Rabbi 

Chaim ben Atar], Be’er Mayim Chaim [by Rabbi Chaim 

of Chernovtsy] and commentaries of the Chida. [Lvov], 

[1863]. 

Dozens of handwritten glosses [slightly cut off] from 

unknown writer on Yonatan ben Uziel translation. Several 

penciled glosses from another writer who critiques 

author of previous glosses: “I was taken aback that the 

proofreader did not sense...”, “It is fairly simple to be a 

proofreader! However it is difficult to understand”. 
8-170, 169-184 leaves [missing title page and first leaves]. 

27cm. Fair condition, stains, extensive moth damage. 

Unbound. 

Opening Price: $200
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387. Sefer HaZohar – Including Glosses 

by Rabbi Yeshaya Horowitz of Safed and 

His Son Rabbi Shmuel Horowitz Author of 

“Yemei Shmuel”

Sefer HaZohar, section 3 and 4, Vayikra, Bamidbar-

Devarim. Vilnius, 1922. 

Title page of books contains signature of Rabbi 

“Yeshaya HaLevi Horowitz”. Leaves of book contain 

dozens of glosses in pen and pencil, in handwriting of 

Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz. Some of the glosses 

are in handwriting of his son, Rabbi Shmuel Horowitz. 

Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz (1883-1978, Otzar 

HaRabbanim 11697), native of Safed, direct descendant 

of Rabbi Yeshaya Horowitz, author of the Shla (Shnei 

Luchot HaBrit) HaKadosh. From 1908, served as rabbi 

of Chabad community in Safed, and in 1909, was 

appointed as member of the Beit Din of his mentor and 

rabbi, the Ridvaz. During World War I, he endured great 

hardships and afterwards immigrated to the US where 

he served as rabbi of Chabad community in New York. 

From 1923, served as rabbi of Winnipeg and was head of 

the Board of Rabbis in Western Canada for many years. 

In his later years, he returned to the Holy Land. His 

books: Yavo Shiloh, Pardes Ha’Aretz and Eden Tzion. 

His son, Rabbi Shmuel Horowitz (1905-1972), among 

greatest Breslov Chassidim in Eretz Yisrael, resided in 

the OldCity until 1948 and founded the “Breslov” press. 

After his return from Jordanian captivity he resided in 

Jerusalem and Meron. His personal and spiritual journal 

which portrays his association and involvement in the 

Breslov Chassidism is printed in the book “Yemei Shmuel”. 
[1], 309, 8 leaves. 23.5cm. Dry paper, good-fair condition. 

Wear, slight moth marks. Worn binding. 

Opening Price: $200

בעל  פראנקל  זכריה  ר‘  הגהות   – קדשים  סדר  משניות   .388

”דרכי המשנה“
ועם  טוב  יום  ותוספות  הרע“ב  פירוש  עם  קדשים,  סדר  משניות, 
”תוספות ראשון לציון“ [הגהות רבי ישעיה פיק]. וינה, [תקע“ה] 1815. 
שלפני  בדף  פראנקל.  זכריה  של  בכתב-ידו  ארוכות  הגהות  עשרות 
חתימתו.  עם  ואמו,  אביו  פטירת  על  ארוכות  רשימות-קינה  השער 
[”משניות  קטגוריות  ע“פ  מסווגים  למשניות,  רבים  ציונים  המגן  בדף 
כפולות“, ”שקלא וטריא על הדין“, ”משנה דרך אגב“ וכדומה], כנראה 

כהכנה לחיבורו ”דרכי המשנה“. 
תנועת ”חכמת  מראשי  רב-משכיל,  (תקס“ב-תרל“ה),  פראנקל  זכריה 
הגאון  אצל  ולמד  פראג,  בעיר  מיוחסת  למשפחה  נולד  ישראל“. 
הקים  ולבסוף  קהילות  במספר  כרב  שימש  רגנשבורג.  בצלאל  רבי 
חייו  באורח  בברסלאו.  היהודי  התיאולוגי  הסמינר  בראש  ועמד 
הרפורמית,  לתנועה  עקרוני  באופן  התנגד  ואף  כחרדי  פרנקל  נהג 
האורתודקסית.  היהדות  חוגי  את  עליו  קוממו  וחיבוריו  דעותיו  אך 
פרסום  סופר“.  ה“חתם  נגד  בגלוי  לצאת  העז  אף  הפולמוסים  באחד 
על  שתהו  גרמניה  רבני  עבור  הוכחה  היווה  המשנה“  ”דרכי  ספרו 
קנקנו (כרש“ר הירש ורבי צבי בנימין אויערבאך) על סטייתו מעיקרי 

האמונה והוא הוקע ככופר. 
[10], ב-קסג דף. 26 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי קל. כריכת-עור מקורית, 

בלויה. 

פתיחה: $300

388. Mishnayot Seder Kodshim – Glosses by 

Rabbi Zecharia Frankel 

Mishnayot, Seder Kodshim, with commentary of Rabbi 

Ovadia of Bartenura and the Tosfot Yom Tov as well 

as “Tosfot Rishon LeZion” [glosses by Rabbi Yeshaya 

Pick]. Vienna, 1815. 

Dozens of erudite handwritten glosses by Rabbi 

Zecharia Frankel. On leaf preceding title page, lengthy 

lamentations upon death of his parents, along with his 

signature. Beginning leaves contain many notations for 

Mishnayot, classified according to categories [“double 

Mishnayot”, “Shakla VeTarya on law”, “Mishna Derech 

Agav”, etc. ]; apparently preparation for his composition 

“Darchei HaMishna”. 

Rabbi Zecharia Frankel (1802-1875), learned rabbi, 

among leaders of “Chochmat Yisrael” movement. Born 

to a family of distinguished lineage in city of Prague, and 

studied by the Ga’on Rabbi Betzalel Regensburg. Served as 

Rabbi in several congregations and eventually established 

and headed Jewish Theological Seminary in Breslau. 

During his life, Frankel conducted himself as Orthodox 

and even fundamentally opposed the Reform movement, 

however, his opinions and compositions outraged the 

Jewish Orthodox sects against him. In one of the polemics 

he even dared to publicly object to the “Chatam Sofer”. The 

publication of his book “Darchei Moshe” substantiated 

his deviation from the fundamentals of faith for rabbis 

of Germany who were still skeptical (as Rabbi Samson 

Raphael Hirsch and Rabbi Tzvi Binyamin Auerbach), and 

he was denounced as a heretic. 
[10], 2-163 leaves. 26cm. Good condition, stains and slight 

wear. Original worn leather binding. 

Opening Price: $300
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389. טור – ברלין, תס“ב – חתימת ה“קרבן נתנאל“

טור יורה דעה, עם פירוש בית יוסף ובית חדש [ב“ח], ועם דרכי משה 
משה  ”דרכי  עם  ראשונה  מהדורה   .[1702 [תס“ב  ברלין,  להרמ“א. 

הקצר“ שנדפס החל ממהדורה זו בכל מהדורות הטורים. 
בראש השער חתימה נאה: ”נתנאל בלא“א הקדוש“ – כנראה חתימת 
ידו של הגאון רבי נתנאל ווייל בעל ”קרבן נתנאל“, שבחתימותיו מכנה 

את אביו ”הקדוש“, מפני שנהרג על קידוש השם. 
פראג],  [מדייני  עוזרש“  מאיר  ”ה[קטן?]  מהתקופה:  נוספות  חתימות 

”הטור הלז שייך להאלוף... ישראל פוסק מפראג“ ועוד. 
מגזע   (16479 הרבנים  אוצר  (תמ“ז-תקכ“ט,  ווייל  נתנאל  רבי  הגאון 
ופוסקי  גאוני  מגדולי  המהרי“ל.   – ווייל  ומהר“י  מרוטנבורג  מהר“ם 
שערכו  בפרעות  קידוש-השם  על  אביו  נהרג  חמש  בן  בהיותו  דורו. 
שם  פראג,  לעיר  אמו  ידי  על  נשלח  עשר  בגיל  ביהודים.  עירו  תושבי 
לאחר  העיר.  אב“ד  ברודא  אברהם  רבי  של  המובהק  לתלמידו  היה 
בישיבתו  לתלמידים  שיעורים  במסירת  במקומו  עמד  רבו  פטירת 
בפראג [לצדו של רבי יהונתן אייבשיץ]. לאחר גירוש היהודים מפראג, 
נתמנה לאב“ד במאהרינגען שבמחוז שווארצוואלד, ולאחר מכן עבר 
בחיבורו  במיוחד  נתפרסם  והגלילות.  קרלסרוה  העיר  כאב“ד  לכהן 
הש“ס.  במהדורות  שנדפס  נתנאל‘  ’קרבן  הרא“ש  הלכות  על  המקיף 
במהלך חייו שבע נדודים ותלאות ועמד בסכנות מוות, אך ניצל מספר 
נס  נעשה  לקבורה  הבאתו  בעת  המסופר,  פי  על  נסית.  בדרך  פעמים 

’קפיצת הדרך‘ למשתתפי ההלוויה, והדבר אף נרמז בנוסח מצבתו. 
טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   30 הטקסט.  גבול  על  שוליים  חיתוך  דף.   [8] שא, 
מתקופת  בכת“י  והשלמה  חסרון  עם  קרע  אחד  [בדף  וקרעים  כתמים 

ההדפסה]. חותמות. כרוך מחדש. 

פתיחה: $400

טעבלי  דוד  רבי  חתימת   - דעת  חוות   / יהודה  לחם  בית   .390

בעל ”נחלת דוד“
ספר בית לחם יהודה, על שו“ע יורה דעה, פולנאה, תקס“ד. [לאמיתו 
ההדפסה  מקום   -  .1815 בערך  תקע“ה  בשנת  הספר  נדפס  דבר  של 
לה  שהיה  תקס“ד,  פולנאה  למהדורת  כחיקוי  מזוייפים  השנה  ופרט 
פולנאה,  דעה,  יורה  על  דעת,  חוות  ספר  עם:  כרוך  הדפסה].  רשיון 

[תקע“ז 1817]. 
שייך  שהספר  בעלות  ורישומי  שונות  בעלים  חתימות  הפורזץ  בדפי 
שאול  רבי  ולחתנו  דמינסק  ומד“א  מסטויבץ  טעביל  דוד  רבי  להגאון 
חיים הלוי [הורוויץ] אב“ד דוברובנא. בראש הדף חתימת ידו של רבינו 

”דוד טעבלי מ“ץ דק‘ מינסק“. 
מגדולי  (תקנ“ד-תרכ“א),  דוד“  ”נחלת  בעל  טעבלי  דוד  רבי  הגאון 
תלמידי רבי חיים מוואלוז‘ין ומגדולי דורו המפורסמים. משנת תק“פ 
נתקבל  תר“ט  ובשנת  בסטויבץ  הישיבה  וראש  כאב“ד  כיהן  בערך 
לרבנות העיר הגדולה מינסק [שנחשבה אחרי ווילנא, כעיר היהודית 
פעלו  ובה  ורייסין,  ליטא  רחבי  בכל  ואיכותה  בכמותה  ביותר  הגדולה 
לברכה מוצי“ם ורמי“ם גדולי תורה ורבים מ“בעלי הבתים“ בה הצטיינו 
אף הם בלמדנות]. לאחר פטירת רב העיר רבי ישראל מירקיש בשנת 
תקע“ג, הוחלט בעיר מינסק, שהרבנים הבאים לא יכונו בשם אב“ד רק 
בתואר מד“א [מרא דאתרא] ובתואר מ“ץ [מורה צדק]. מעניינת היא 

חתימתו שלפנינו בה הוא חותם בתואר ”מ“ץ דק‘ מינסק“. 
[1], ג-קו דף; סז, [3] דף (העמודים לט/2 מ/1 נדפסו במהופך). 35 ס“מ. נייר 

ירקרק, מצב טוב, בלאי וכתמים. כריכת חצי-עור מקורית. 

פתיחה: $500

חתימות והקדשות
Signatures and Dedications389. Tur – Berlin, 1702 – Signature of 

“Korban Netanel” 

Tur Yoreh De’ah, with commentary of Beit Yosef and 

Bayit Chadash and Darkei Moshe by the Rama. Berlin, 

[1702]. First edition printed with “Darkei Moshe 

HaKatzar” which appears in all following editions. 

Fine signature at head of title page: “Netanel son of holy 

beloved father” – apparently signature of the Ga’on 

Rabbi Netanel Weil author of “Korban Netanel”, who 

refers to his father in his signatures as “holy” since he 

died as a martyr. 

Additional signatures from that period: “Meir Ozrash” 

[among Dayanim of Prague], “This Tur belongs to... 

Yisrael Posek of Prague” and more. 

The Ga’on Rabbi Netanel Weil (1687-1769, Otzar 

HaRabbanim 16479) descendant of Maharam 

Rothenburg and Rabbi Ya’akov Weil – Maharil. Among 

leading geniuses and rabbinical rulers of his generation. 

When he was five years old his father died as a martyr 

during the pogroms which took place in his city. At the 

age of ten was sent by his mother to Prague, where he 

became prominent disciple of Rabbi Avraham Brodie, 

Av Beit Din of the city. Following the demise of his rabbi 

he succeeded him in delivering classes to disciples of 

his Yeshiva in Prague [together with Rabbi Yehonatan 

Eibeshitz]. Following expulsion of Jews from Prague, 

was appointed Av Beit Din in Mahringen in district 

of Schwarzwald, and afterwards moved to serve as Av 

Beit Din of Karlsruhe and the region. Was especially 

famous for his comprehensive composition on laws 

of the Rosh ‘Korban Netanel’ which was printed in 

editions of the Shas. During the course of his lifetime 

was forced to wander while enduring great hardships; 

his life was in danger a number of times but he was 

miraculously saved. It is related that at the time of his 

burial a miracle occurred and the funeral participants’ 

way was shortened [kfitzat HaDerech]; this is hinted to 

in the epitaph upon his tombstone. 
301, [8] leaves. Text bordering margins. 30cm. Good-fair 

condition. Stains and tears [tear on one leaf with missing 

text replaced in handwriting from period of printing]. Ink 

stamps. Rebound. 

Opening Price: $400
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390. Beit Lechem Yehuda/Chavat Da’at – 

Signature Rabbi David Teveli Author of 

“Nachalat David” 

Sefer Beit Lechem Yehuda on Shulchan Aruch Yoreh 

De’ah, Polna, 1804. [The book was actually printed in c. 

1815. Location and year of printing forged in imitation 

of 1804 Polna edition which had a printing license]. 

Bound with: Sefer Chavat Da’at on Yoreh De’ah, Polana, 

[1817]. 

End-paper leaves contain various ownership signatures 

and notations stating that book belongs to Ga’on 

Rabbi David Tevil of Stowbtsy; Mara D’Atra [Halachic 

authority] of Minsk and to his son-in-law Rabbi Shaul 

Chaim HaLevi [Horowitz] Av Beit Din of Dubrovno. At 

top of leaf, signatures of Rabbi “David Teveli rabbinical 

authority of congregation of Minsk”. 

The Ga’on Rabbi David Teveli author of “Nachalat David” 

(1794-1861), among prominent disciples of Rabbi Chaim 

of Volozhin and among most famous Torah giants of 

his generation. From c. 1820 served as Av Beit Din and 

Rosh Yeshiva in Stowbtsy; in 1849 was appointed to the 

rabbinate of the large city of Minsk [which was considered, 

after Vilnius, the largest and most significant Jewish city 

throughout Lithuanian and Raszyn, which was abundant 

with rabbinical authorities, Torah giants and working 

men who excelled in Torah learning as well]. After the 

passing of rabbi of the city, Rabbi Yisrael Mirkish in 1813, 

it was decided in Minsk, that rabbis following him would 

no longer be referred to as Av Beit Din but instead as 

Mara D’Atra and Moreh Tzedek [rabbinical authority]. 

It is interesting to note his signature with title “Moreh 

Tzedek of congregation of Minsk”. 
[1], 3-106 leaves; 67, [3] leaves (pages 39/2 40/1 printed 

upside down). 35cm. Greenish paper, good condition, wear 

and stains. Original semi-leather binding. 

Opening Price: $500

391. ספר מאיר לארץ, שאלוניקי, תק“ז - חתימת בעל ה“ערוך 

לנר“
ספר מאיר לארץ, על התורה, עפ“י תורת האר“י ומהרח“ו. מרבי מאיר 
ביקייאם. עם ספר דברי שלמה מהמו“ל רבי שלמה אדריטי. שאלוניקי, 

[תק“ז 1747]. 
חתימת: ”הקטן יוקב בלאאמ“ו מ“ה אהרן עטלינגן נר“ו“, בעל ”ערוך 
עטטלינגער  יעקב  מהור“ר  בלאאמ“ו  ציון  ”בן  רבי  בנו  וחותמת  לנר“ 

ז“ל“. 
הרבנים 9805),  אוצר  עטלינגר (תקנ“ח-תרל“ב,  יוקב  יעקב  רבי  הגאון 
רב ראשי של אלטונה והגלילות ואב“ד אלטונה, מהבולטים שבמנהיגי 
”ערוך  הספרים:  מחבר  ברפורמה.  הלוחמים  ומגדולי  גרמניה  יהדות 
ציון“, ”מנחת  שו“ת ”בנין  יעקב“,  הש“ס, ”ביכורי  מסכתות  על  לנר“ - 
”שומר  האורתודוקסי  הבטאון  ועורך  מייסד  ועוד.  התורה  על   – עני“ 
ציון הנאמן“. גדולי הרבנים בגרמניה היו תלמידיו, ביניהם רבי שמשון 

רפאל הירש ורבי עזריאל הילדסהיימר. 
בשיקום  משוקמים  רבים,  עש  נקבי  בינוני,  מצב  ס“מ.   20 דף.  טז  פו;   ,[4]

מקצועי. כריכת עור מפוארת. 

פתיחה: $900

391. Meir LaAretz, Salonika, 1747 – Signed 

by the Author of “Aruch LaNer”

Meir LaAretz, on the Torah, according to the Arizal and 

Rabbi Chaim Vital. By Rabbi Meir Bikiyam. Together 

with Divrei Shlomo by the publisher Rabbi Shlomo 

Adriati. Salonika, [1747]. 

Signed: “The small one, Yukav son of Aharon 

Ettlinger”, author of “Aruch LaNer” and the stamp of 

his son Rabbi “Ben Zion son of Rabbi Ya’akov Ettlinger”. 

Rabbi Ya’akov Yukav Ettlinger (1798-1872, Otzar 

HaRabanim 9805), Chief Rabbi of Altona and its 

provinces and Av Beit Din of Altona, a prominent leader 

of German Jewry who battled the Reform movement. 

Author of the books: “Aruch LaNer” on Talmudic 

tractates, “Bikurei Ya’akov”, “Binyan Zion” responsa, 

“Minchat Ani” on the Torah, etc. Founder and editor of 

the orthodox journal “Shomer Zion HaNe’eman”. Some 

of the leading rabbis in Germany were his disciples, 

including Rabbi Shimshon Raphael Hirsch and Rabbi 

Azriel Hildesheimer. 
[4], 86; 16 leaves. 20cm. Fair condition, many moth pinholes, 

professionally restored. Elaborate leather binding. 

Opening Price: $900
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רבי  הקדוש  האדמו“ר  חתימות  עם   - מהר“ל  ספרי  שני   .392

”צבי הירש הרב מליסקא“
ספר תפארת ישראל, למהר“ל מפראג. למברג, [תרי“ט] 1859. ◆ כרוך 
נועם   ◆  .1860 [תר“ך]  למברג,  למהר“ל.  ישראל,  נצח  הספרים:  עם 

מגדים, על התפילה, מבעל ”פרי מגדים“. [למברג, תרכ“א 1860]. 
בשערי שני הספרים הראשונים חתימות יד קדשו של ”הק‘ צבי הירש 

הרב מליסקא“. 
רישום דהוי בשער הראשון ”קבלתי במתנה מכ‘ הרבנית אשת הה“ק“. 
בשלהי  האלה...  הקדושים  לספרים  ”זכיתי  נוספת:  בעלים  חתימת 
ראה  סילאדי-נאדיפאלו,  [אב“ד  ווייס“  אנשיל  אשר  הק‘  תרס“ז,  קיץ 
אודותיו פריט 406]. בדף האחרון רישום בכת“י בנו: ”הספה“ק תפארת 
ישראל ונצח ישראל עם עצם חתימת יד קדשו של מרן הגה“ק רבן של 
ישראל מהרצ“ה מליסקא זי“ע ועכי“א. הק‘ חיים אהרן ווייס באאמו“ר 

הגה“צ אבדפ“ה הי“ו“. 
הגאון הקדוש רבי צבי הירש פרידמן, הרב מליסקא (תקנ“ח-תרל“ד), 
משה“  ה“ישמח  בעל  של  מתלמידיו  בהונגריה.  האדמורי“ם  מגדולי 
מאיר  רבי  מרוזין,  ישראל  רבי  מבעלז,  שלום  רבי  האדמורי“ם  ושל 
קצוי  ומכל  ישועות  כפועל  נודע  מצאנז.  חיים“  וה“דברי  מפרמישלן 
הארץ הגיעו להתברך מפיו. מחבר הספרים ”אך פרי תבואה“, ”הישר 
והטוב“ ועוד. תלמידו הגדול הוא רבי ישעיה מקרסטיר, שחותם בכל 

חותמותיו: ”שהיה משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא זי“ע“. 
וכתמי  בלאי  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס“מ.   22.5 דף.   [22] דף;  פג  דף;  צב 

שימוש. כריכה בלויה ופגומה. 

פתיחה: $3000

393. שיטה מקובצת – שטרסבורג, תקל“ז – חתימת רבי יוסף 

בורג‘ל
שני  חלק  כתובות,  מסכת  על  מקובצת,  שיטה   – זקנים  אסיפת  ספר 

[פרקים ה-יג]. שטרסבורג, [תקל“ז 1777]. 
הנראה  כפי   – אותו“  קניתי  בורגיל  יוסף  ”אני  ביניהן:  בשער,  חתימות 
זו חתימת יד הגאון רבי יוסף בורג‘ל (נולד תק“ן, נפטר אחרי תרכ“ט), 

מחכמי תוניס, מחבר ”זרעא דיוסף“ ו“ויקן יוסף“. 
[2], קיז; מד דף (חסר דף אחרון). 31 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי 

וקרעים, פגעי עש. 
בשטרסבורג נדפסו כותרים עבריים בודדים. 

פתיחה: $200

392. Two Books of the Maharal – With 

Signatures of Rebbe “Zvi Hirsh Rabbi of 

Liskow”

Tiferet Yisrael, by the Maharal of Prague. Lemberg, 

1859. ◆ Bound with Netzach Yisrael, by the Maharal. 

Lemberg, 1860. ◆ No’am Megadim, on prayer, by the 

author of “Pri Megadim”. [Lemberg, 1860].

On the title pages of the first two books are signatures of 

“Zvi Hirsh the Rabbi of Liskow”. Faded notation on first 

title page “I received a gift from the Rebbetzin wife of ---”. 

Owners’ signature “I have been privileged to own these 

holy books… at the end of the summer of 1907, Asher 

Anshel Weiss” [Av Beit Din of Siladi Nagyfalu, see Item 

406]. On last leaf is a notation in his son’s handwriting: 

“The holy books Tiferet Yisrael and Netzach Yisrael 

with the handwriting of the Gaon Kadosh… the Rabbi 

of Liskow. Chaim Aharon Weiss…”. 

Rabbi Zvi Hirsh Freidman, the Rabbi of Liskow (1798-

1874), a leading rebbe in Hungary. A disciple of the 

author of “Yismach Moshe” and of Rebbe Shalom of 

Belz, Rebbe Yisrael of Ruzhin, Rabbi Meir of Premishlan 

and the “Divrei Chaim” of Sanz. Known as a wonder-

worker, people flocked to him from all over the country 

for blessings. Author of “Ach Pri Tevuah”, “HaYashar 

V’Hatov” etc. His great disciple was Rabbi Yeshaya of 

Kerestir, who always stamped: “Who served the Rabbi 

Tzaddik of Liskow”.
92 leaves; 83 leaves; [22] leaves. 22.5cm. Good-fair condition, 

wear damage and use stains. Worn, flawed binding.

Opening Price: $3000

393. Shita Mekubetzet – Strasbourg, 1777 – 

Signature of Rabbi Yosef Burgil

Asifat Zekenim – Shita Mekubetzet, on Tractate 

Ketubot, Part Two [Chapters 5-13]. Strasbourg, [1777].

Signatures on title page, including: “I, Yosef Burgil 

bought it” – apparently, this is the signature of Rabbi 

Yosef Burgil (born 1790, died after 1869), a Tunisian 

scholar, author of “Zara D’Yosef” and “VaYiken Yosef”.
[2], 117; 44 leaves (last leaf missing). 31cm. Good-fair 

condition, stains, wear and tear, moth damage. 

Few Hebrew titles were printed in Strasbourg.

Opening Price: $200

392
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394. שו“ת מהרי“ט – פיורדא, תקכ“ח – חתימות חשובות

שו“ת מהרי מטראני (מהרי“ט), חלק שני. רבי יוסף מטראני. פיורדא, 
[תקכ“ח 1768]. 

חתימה בשער: ”הקטן אברהם פ“ש מפרסבורג“ – הגאון רבי אברהם 
”שמואל  רבי  של  נוספות  חתימות  קאמראן.  אב“ד  פריישטאדט 
ידידי  מאת  ”שאלתיו  ידו:  בכתב  רישום  עם  פאפא,  אב“ד  זאממער“ 
הרב המאה“ג המופלג מו“ה אברהם פ“ש אב“ד פ“ק קאמארן“. בשולי 

אחד העמודים הערה ארוכה בכתב ידו של רבי שמואל. 
רבי  תלמיד  תק“צ),  (נפטר  [פרישטאדט]  פ“ש  אברהם  רבי  הגאון 
משולם איגרא בפרשבורג, משנת תקס“ג אב“ד קאמארן. החתם סופר 
בתשובות  אישים  (ראה:  מכתבים  בקשרי  עמו  ועמד  מאד  העריכו 

חת“ס, עמ‘ ל). 
הירש  צבי  רבי  תלמיד  (תקס“ח-תרי“ט),  זאממער  שמואל  רבי  הגאון 
ברבנות  שימש  באניאהד.  מולדתו  בעיר  גיטין“  ”טיב  בעל  העלער 
בגיסינג, ווערבוי, ובסוף ימיו בפאפא (ראה אודותיו: אישים בתשובות 

חת“ס, עמ‘ שפו-שפז). 
בשער  קרעים  עש,  סימני  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.   33 דף.   [2] קמה,   ,[1]

ובמספר דפים, עם הדבקת נייר לשיקום. כריכה פגומה. 

פתיחה: $200

394. Maharit Responsa – Fürth, 1768 – 

Important Signatures

Mahari Mitrani Responsa (Maharit), second section. 

Rabbi Yosef of Trani. Fürth, [1768]. 

Signature on title page: “Avraham Freistadt of 

Pressburg” – the Ga’on Rabbi Avraham Freistadt Av 

Beit Din of Komarno. Additional signatures of Rabbi 

Shmuel Zummer Av Beit Din of Papa, with notation in 

his handwriting: “I have borrowed this book from my 

friend the exalted genius Rabbi Avraham Freistadt Av 

Beit Din of Komarno”. Lengthy handwritten comment 

in handwriting of Rabbi Shmuel upon margins of one 

of pages. 

The Ga’on Rabbi Avraham Freistadt (passed away in 1830), 

disciple of Rabbi Meshulam Igra in Pressburg. From 1803 

served as Av Beit Din of Komarno. The Chatam Sofer 

held him in high esteem and corresponded with him (see: 

Personalities in Responsa of the Chatam Sofer, p. 30). 

The Ga’on Rabbi Shmuel Zummer (1808-1859), disciple 

of Rabbi Tzvi Hirsch Heller author of “Tiv Gitin” in his 

birth town Bonyhád. Served in the rabbinate of Güssing, 

Vrbové, and toward the end of his lifetime in Papa (for 

additional information about him see: Personalities in 

Responsa of the Chatam Sofer, pp. 386-387). 
[1], 145, [2] leaves. 33cm. Good condition, stains, moth 

marks, tears on title page and on several leaves with scotch 

tape restorations. Damaged binding. 

Opening Price: $200
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של  חשובות  חתימות   - ראשונה  מהדורה  ופלתי,  כרתי   .395

בעל  קצנלבוגן  הירש  נפתלי  ורבי  דישבק  דוד  רבי  דורו,  גדולי 
”שער נפתלי“

דעה  יורה  ערוך  שולחן  על  וחידושים  ביאורים  ופלתי,  כרתי  ספר 
אלטונה,  אייבשיץ.  יהונתן  רבי  א-קיא].  א [סימנים  חלק  הפנים],  [עם 

[תקכ”ג 1763]. מהדורה ראשונה. 
חתימות ורישומי בעלים עתיקים. חתימת רבי ”דוד... ר“מ דק“ק מיץ“ 
דוד“].  ”פרדס  בעל  (תע“ה-תקנ“ד)  דישבעק  דוד  רבי  הגאון  [כנראה, 
הקדשת דורון דרשה ורישומי בעלות מפורטים שהספר שייך להגאון 

רבי נפתלי הירש קצנלבוגן ב“ר אליעזר אב“ד הגינוי. 
קצנלבוגן  אליעזר  רבי  בן  (תק“י-תקפ“ד)  קצנלבוגן  הירש  נפתלי  רבי 
שמואל  רבי  הגאון  (אבי-אמו)  סבו  תלמיד  (אלזאס).  האגינוי  אב“ד 
את  הדפיס  שם  דאדר,  פראנקפורט  ברבנות  כיהן  מיץ.  אב“ד  הילמאן 
ב‘סנהדרין‘  שישבו  הרבנים  משבעים  אחד  היה  נפתלי“.  ”שער  ספרו 
נהר  של  העליון  החבל  כאב“ד  התמנה  תקס“ח  בשנת  נאפוליון.  של 
הריין באלזאס. היה ידוע כאחד הלוחמים נגד ההשכלה. רבים מכתביו 
טרם נדפסו, מהם דרשות שנמצאות בכת“י (בספריה של שטרסבורג). 
[3], לד, [1]; קסה דף. 30 ס”מ. מצב טוב, כתמים ומעט בלאי. כריכת חצי-

עור בלויה. 

פתיחה: $300

רבי  האדמו“ר  חתימות   - מצבתה  קודש  זרע   / מלך  בת   .396

מאיר לייבוש לנגרמן מטארקא ובנו רבי מנחם נחום
ספר בת מלך, עניני קבלה וסגולות, מאת רבי שמעון אבאיוב מחברון. 
ורבי  מפרנקפורט  הכהן  נפתלי  רבי  הסכמות  עם   [1712 [תע“ב  ונציה, 
שמואל שאטין- המהרשש“ך. כרוך עם ספר: זרע קודש מצבתה, עניני 
אות ברית קודש, מהמקובל רבי משה גראף. [ונציה-פרנקפורט דמיין, 

תע“א-תע“ב 1711-1712]. 
חתימות רבות בכת“י של האדמו“ר רבי ”מאיר ליבש לאנגארמאן חונה 
פה טארקא“ וחתימת בנו ממלא מקומו רבי ”מנחם נחום בהרב רמ“ל 

זללה“ה“. 
רבי  בן  (תק“ץ-תרמ“ו),  לנגרמן  לייבוש  יהודה  מאיר  רבי  האדמו“ר 
אלימלך  צבי  רבי  של  בנו  שמואל  רבי  וחתן  טורקא  אב“ד  שלמה 

395. Kreiti Upleiti, First Edition – 

Significant Signatures of Rabbi David 

Dispeck and Rabbi Naftali Hirsch 

Katzenelbogen Author of “Sha’ar Naftali” 

Sefer Kreiti Upleiti, commentaries and Chiddushim on 

Shulchan Aruch Yoreh De’ah [with text], section one 

[chapters 1-111]. Rabbi Yehonatan Eibeshitz. Altona. 

[1763]. First edition. Old ownership notations and 

signatures. Signature Rabbi “David… Rosh Mativta 

of congregation of Metz” [apparently, the Ga’on Rabbi 

David Dispeck (1715-1794) author of “Pardes David”]. 

Gift upon sermon with inscription and detailed 

ownership notations stating that book belongs to Ga’on 

Rabbi Naftali Hirsch Katzenelbogen son of Rabbi 

Eliezer Av Beit Din of Haguenau. 

Rabbi Naftali Hirsch Katzenelbogen (1750-1824) son of 

Rabbi Eliezer Katzenelbogen Av Beit Din of Haguenau 

(Alsace). Disciple of his grandfather (father of mother) 

the Ga’on Rabbi Shmuel Hillman Av Beit Din of Metz. 

Served in rabbinate of Frankfurt an der Oder, where he 

printed his book “Sha’ar Naftali”. One of seventy rabbis 

who composed Napoleon’s ‘Sanhendrin’ [supreme 

judicial body]. In 1808 was appointed as Av Beit 

Din of upper region of Rhine river in Alsace. Battled 

and opposed the Enlightenment movement. Many 

of his writings have not yet been printed, including 

handwritten sermons (in library of Strasbourg). 
[3], 34, [1]; 165 leaves. 30cm. Good condition, stains and 

slight wear. Worn semi-leather binding. 

Opening Price: $300 ,מדינוב. ממלא מקום אביו ברבנות טורקא. גאון מופלג בנגלה ובנסתר
מתלמידי רבי ישראל מרוז‘ין ובנו רבי אברהם יעקב מסדיגורא. 

בנו רבי מנחם נחום (תרכ“ו-תר“ץ), ממלא מקום אביו ברבנות טורקא. 
תרנ“ב);  (פשעמישל  אבות  שלמה“,  ”בנין  אביו:  ספרי  את  לאור  הוציא 
(פרעסבורג  צדיקים“  ”בית  תרנ“ח);  (פשעמישל  היין“  ”בית  הגדה 
והמגיד  מהבעש“ט  קדושים“  ”מכתבים  הדפיס  שבסופו  תרע“ח), 
ממזריטש (ושם כותב שהגיעו מאוסף רבי ישראל מרוז‘ין), ועוד ספרים. 
כ דף; מד דף. 16 ס“מ. מצב בינוני, פגיעות קלות וכתמים. כריכת בד, חדשה 

ומהודרת. 
בעיר  מחברון,  אבאיוב  שמעון  רבי  ע“י  תחילה  נדפסו  הספרים  שני 
פרנקפורט דמיין, אך גליונות הדפוס נשרפו בדליקה הגדולה שפרצה 
בגיטו היהודי בטבת תע“א (ינואר 1711). חלק מהדפים של ספר ”זרע 
קודש“ ניצלו ושולבו במהדורה המושלמת של שני הספרים שנדפסה 

שנית בדפוס בראגאדין, ונציה, שנת תע“ב. 

פתיחה: $500

395
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396. Bat Melech / Zera Kodesh Matzevta 

– Signature of Rebbe Rabbi Meir Leibush 

Langerman of Torka and His Son Rabbi 

Menachem Nachum 

Sefer Bat Melech, matters of Kabbalah and Segulot, 

by Rabbi Shimon Abayov of Hebron. Venice, [1712]. 

Includes approbations by Rabbi Naftali HaKohen of 

Frankfurt and Rabbi Shmuel Shatin – Maharshashach. 

Bound with book: Zera Kodesh Matzevta, matters 

pertaining to Ot Brit Kodesh by Kabbalist Rabbi Moshe 

Graff. [Venice-Frankfurt am Main, 1711-1712]. 

Many signatures in handwriting of Rebbe Rabbi “Meir 

Leibush Langerman of Torka” and signature of his son 

and successor Rabbi “Menachem Nachum son of Rabbi 

Meir Leib”. 

The Rebbe Rabbi Meir Yehudah Leibush Langerman 

(1830-1886), son of Rabbi Shlomo Av Beit Din of 

Torka and son-in-law of Rabbi Shmuel son of Rabbi 

Zvi Elimelech of Dynów. Succeeded his father in the 

rabbinate in Torka. Exalted genius in revealed and 

concealed facets of Torah, among disciples of Rabbi 

Yisrael of Ruzhin and his son Rabbi Avraham Ya’akov 

of Sadigura. 

His son, Rabbi Menachem Nachum (1866-1930), 

succeeded his father in the rabbinate of Torka. Published 

the books of his father: “Binyan Shlomo”, Avot (Przemysl 

1892); “Beit HaYayin” Haggadah (Przemysl 1898); “Beit 

Tzadikim” (Pressburg 1918), and printed at end “holy 

letters” by the Ba’al Shem Tov and the Maggid of Mezritch 

(where he notes that he acquired them from collection of 

Rabbi Yisrael of Ruzhin). Additional books as well. 
Twenty leaves; 44 leaves. 16cm. Fair condition, slight damage 

and stains. New and elegant cloth binding. 

Both books first printed by Rabbi Shimon Abayov of 

Hebron, in city Frankfurt am Main, however, the print 

sheets were burnt in a fire which erupted in the Jewish 

Ghetto in January 1711. Some of the leaves of Sefer Zera 

Kodesh were salvaged and integrated into the complete 

edition of both books printed for the second time in the 

Bragadini press, Venice, 1712. 

Opening Price: $500

397. Set of Chumashim ‘Ein HaSofer’ – 

Roedelheim, 1818-1821 – Signatures of Rabbi 

Moshe Nowe-Miasto-Hamburger Disciple 

of the Chatam Sofer

Chumash Ein HaSofer, “To assist the scribe and ‘tikkun 

vavei ha’amudin’”. Rabbi Wolf Heidenheim. Five 

volume set [Bereshit-Devarim]. Roedelheim, 1818-1821. 

Exact chumash with lists of the mesorah and ta’amim, 

articles about grammar and guidelines for writing 

a Torah scroll. At the end of each volume is Seder 

HaHaftarot, piyutim and yotzrot for Shabbatot and 

festivals. Shabbat prayers appear at the end of the fifth 

volume [the rest of the volumes have just the piyutim 

without the prayers].

Signatures and stamps: “Moshe Segal of Ir Chadash”; 

“Moshe Segal Nowe-Miasto” – Rabbi Moshe Segal 

Hamburger (1801-1848), native of Ir Chadash (Nowe-

Miasto), disciple of the Chatam Sofer of Pressburg. The 

Chatam Sofer used to call his disciples according to their 

cities, and he called Rabbi Moshe “Moshe Ir Chadash”. 

Since then for the rest of his life, Rabbi Moshe used the 

name his rabbi called him. He immigrated with the 

disciples of the Chatam Sofer to Eretz Yisrael and was 

a prominent figure in the “old yishuv” of Jerusalem. His 

life history was written in the book ‘Shlosha Olamot’ 

Jerusalem 1939 [see attached material].
Volume 1: VI pages; [1], 28, 31-64; 41-58 leaves (missing: 3 

leaves). Volume 2: [1], 65-119, [8]; 28; 46-78 leaves. Volume 

3: 45-76, 81-102 leaves (missing: 4 leaves). Volume 4: [1], 

159-215, [2]; 16; 45-56 leaves. Volume 5: [1], 216-266; 18; 

60 leaves. 16cm. Good-fair condition. Stains, moth damage, 

coarse tears to several pages. Fine new leather bindings. 

Opening Price: $500

תקע“ח-תקפ“א  רדלהיים,   – הסופר‘  ’עין  חומשים  סט   .397

– חתימות רבי משה נאוועמעסטע-המבורגר תלמיד החת“ס
רבי  העמודים“.  ווי  תיקון  הוא  הסופר  עזרת  ”הוא  הסופר,  עין  חומש 
רדלהיים,  [בראשית-דברים].  כרכים  בחמשה  סט  היידנהיים.  וואלף 

תקע“ח-תקפ“א 1818-1821. 
בדקדוק  מאמרים  והטעמים,  המסורה  רשימות  עם  מדויק  חומש 
פיוטי  ההפטרות‘,  ’סדר  כרך  כל  בסוף  תורה.  ספר  לכתיבת  והנחיות 
נוסף  החמישי  הכרך  בסוף  השנה.  ומועדי  לשבתות  ויוצרות  קרובות 
ללא  הפיוטים  רק  נמצאים  הכרכים  [בשאר  לשבת  תפילות  סדר  גם 

חלק התפילות]. 
סגל  ”משה  חדש];  [=עיר  מע“ח“  סגל  משה  ”הק‘  וחותמות:  חתימות 
ע“ח“ ו“הק‘ משה סגל נאוועמעסטע“ – הגאון רבי משה סגל המבורגר 
(תקס“א-תרמ“ח), יליד ”עיר חדש“ (נאוועמעסטע), מתלמידי החתם 
סופר בפרשבורג. החתם סופר נהג לכנות את תלמידיו על שם עירם, 
משה  השתמש רבי  סוף ימיו  ועד  מאז  חדש“.  ואותו כינה ”משה עיר 

ישראל  לארץ  שעלו  סופר  החתם  מתלמידי  היה  רבו.  לו  שנתן  בכינוי 
’שלשה  בספר  תוארו  קורותיו  בירושלים.  הישן  היישוב  ומחשובי 

עולמות‘ ירושלים תרצ“ט [ראה חומר מצורף]. 
כרך א‘: VI עמ‘; [1], כח, לא-סד; מא-נח דף (חסרים: 3 דף). כרך ב‘: [1], 
דף).   4 (חסרים:  דף  פא-קב  מה-עו,  ג‘:  כרך  דף.  מו-עח  כח;   ;[8] סה-קיט, 
כרך ד‘: [1], קנט-רטו, [2]; טז; מה-נו דף. כרך ה‘: [1], רטז-רסו; יח; ס דף. 
16 ס“מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, פגעי עש, קרעים גסים במספר עמודים. 

כריכות עור חדשות נאות. 

פתיחה: $500

397
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398. תהילים של האדמו“ר מטאהש שליט“א

◆ ספר תהילים, עם סדר מעמדות. באותיות גדולות. [ניו יורק, תשמ“ט 
1989]. הטבעת שם על הכריכה, של רבי ”משולם פייש סג“ל לאווי“. 
תע“א,  טאהש  דק“ק  אב“ד  לאווי,  סג“ל  פייש  ”משולם  רבי  חותמת 
רישום  וברכה,  לתפילה  שמות  רישום  תע“א“.  קענעדע  טאהש  קרית 
”זה התהלים קבלתי מהרב מטאהש שליט“א, והיה מתפלל בזה הרבה 

שנים, הק‘ חיים יחזקאל ----“. 
רבי  הקדוש  הגאון  מטאהש,  האדמו“ר   - בדורנו  האדמורי“ם  זקן 
הרה“צ  לאביו  תרפ“ב  נולד  שליט“א,  לאווי  סג“ל  פייש  משולם 
(הראשון).  מטהאש  לאווי  פייש  משולם  רבי  של  נכדו  מרדכי  רבי 
את  תשכ“ג  בשנת  והקים  תשי“א,  בשנת  קנדה  למונטריאול  הגיע 
ק“מ  כ-30  הרחוקה  ברבריאן,  העיר  בפרבר  טאהש  חסידות  קרית 
ממונטריאול. נודע בתפילותיו הארוכות והנהגתו בעבודת ה‘ בדבקות 
מגדולי  מהם  קודש,  בשבת  קורתו  בצל  לחסות  נוהרים  רבים  נפלאה. 
בספרי  נדפס  תורתו  מדברי  וקנדה.  בארה“ב  החסידיים  המשפיעים 

”עבודת עבודה“. 
רב.  שימוש  כתמי  טוב,  מצב  ס“מ.   23.5 עמ‘.  קיב  עמ‘;  רעג-רפח   ,[5] ש, 

כריכת בד. 
מוה“ר  ירו“ש  החשוב  ”האברך  עבור  לצדקה  המלצה  מכתב  מצורף: 
של  קדשו  יד  בחתימת  וחתום  במחשב  מודפס  יחזקאל“,  חיים 

האדמו“ר רבי ”משולם פייש סג“ל“. קרית טאהש קנדה. תשנ“ג. 
נייר מסמכים רשמי, 27.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, נתון בעטיפת למיניציה

פתיחה: $6000

399. סידור רבי יעקב עמדין - העותק של הצדיק רבי שמואל 

הורביץ
ווארשא,  ותהילים.  הוספות  עם  עמדין,  יעקב  לרבי  יעקב,  בית  סידור 

תרמ“א [תר“ע בערך]. חתימת רבי ”שמואל הורוויץ“. 
מגדולי  צפת.  יליד  (תרס“ה-תשל“ב),  הורביץ  שמואל  רבי  הרה“צ 
תש“ח  עד  העתיקה  בעיר  בירושלים  גר  ישראל,  בארץ  ברסלב  חסידי 
התגורר  הירדני  מהשבי  חזרתו  לאחר  ”ברסלב“,  דפוס  את  והקים 
בירושלים ובמירון. בספר ”ימי שמואל“ נדפס יומנו האישי והרוחני, בו 

מובאת כל פרשת התקרבותו והתקשרותו לחסידות ברסלב. 
רסד; נה, צה-קח, סט-קכט, א-כ, א-לד דף. 22.5 ס“מ. נייר יבש ושביר. מצב 
הכוונות  בעמודי  בעיקר  רבים,  שימוש  כתמי  ובלאי,  קרעים  בינוני-גרוע, 

הקבליות בסעודה ובתקיעת שופר. כריכה בלויה. 
התאריך  הצנזור  באישור  לשער  ומעבר  תרמ“א  תאריך  נכתב  בשער 
בשנת  בוורשה  שנדפס  סטריאוטיפי  דפוס  זהו  למעשה   .1888 הוא 

תר“ע בערך. ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0324179. 

פתיחה: $300

398. Psalms of the Rebbe of Tosh

◆ Psalms, with Seder Ma’amadot. Large letters. [NY, 

1989]. Impressed name on binding, of Rebbe “Meshulam 

Feish Segal Loewy”. Stamp of “Meshulam Feish Segal 

Loewy, Rabbi of Tosh, Kiryat Tosh Canada”. List of 

names for prayer and blessing, inscription “This Books 

of Psalms I received from the Rebbe of Tosh, and he 

prayed from it many years, Chaim Yechezkel ---”.

The eldest of today’s rebbes – the Rebbe of Tosh, Rebbe 

Meshulam Feish Segal Loewy, born in 1922 to his 

father, Rebbe Mordechai grandson of Rabbi Meshulam 

Feish Loewy of Tosh (the First). Arrived in Montreal, 

Canada in 1951, and in 1963, established the Chassidic 

community of Tosh in the suburbs of the city Boisbriand, 

approximately 30 km. From there. Known for his long 

prayers and his service of G-d with amazing devotion. 

Many throng to be in his presence during Shabbat, 

including some of the greatest Chassidic influences in 

the USA and Canada. Some of his Torah words were 

printed in the Avodat Avodah books.
300, [5], 273-288 pages; 112 pages. 23.5cm.  Good condition, 

heavy use stains. Fabric binding. 

Attached: a Letter of recommendation for charity for the 

“important young man Chaim Yecheskel”, computer 

printed and signed by Rebbe “Meshulam Feish Segal” 

in his own handwriting. Kiryat Tosh, Canada. 1993.
Official stationary, 27.5cm. Good-fair condition, laminated.

Opening Price: $6000

399. Siddur by Rabbi Ya’akov Emden – The 

Copy Belonging to Rabbi Shmuel Horwitz

Siddur Beit Ya’akov, by Rabbi Ya’akov Emden, with 

additions and Psalms. Warsaw, 1881 [c. 1890]. Signature 

of Rabbi “Shmuel Horwitz”.

The tzaddik Rabbi Shmuel Horwitz (1905-1972), born 

in Safed, a leader of Breslav Chassidim in Eretz Yisrael, 

lived in the Old City of Jerusalem until 1948 and 

established the Breslav printing press. After returning 

from Jordan captivity, he lived in Jerusalem and in 

Meron. In the book “Yemei Shmuel” his personal and 

spiritual diary was printed, where he writes of the whole 

matter of his coming close and bonding to Breslav.
264; 55, 95-108, 1-20, 1-34 leaves. 22.5cm. Dry brittle paper. 

Fair-poor condition, wear and tear, many usage stains, 

primarily to the pages of kabbalistic kavanot during the 

meal and at shofar blowing. Worn binding.

On the title page the date is 1881 and on the reverse side 

the censor authorization is dated 1888.

This is actually a stereotype printing printed in Warsaw 

in c. 1890. See Bibliography Institute CD Listing 

0324179.

Opening Price: $300

398
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 – תרפ“ט  פשמישל,   – נהורא  וכתר  ישרה  תפלה  סידור   .400

עותק האדמו“ר מנדבורנה-אראד
”כמו  האר“י  נוסח  סידור   – השלם  נהורא  וכתר  ישרה  תפלה  סדר 
ב“ר  אהרן  רבי  מאת  נהורא“  ”כתר  פירוש  עם  בברדיטשוב“,  שנדפס 
צבי הירש הכהן מאפטא. דינים ומנהגים כפי שנדפס בסדור ראדוויל, 
עם   .1929 תרפ“ט  פשמישל,  הוספות.  ועוד  מצוותיך‘,  ’נתיב  קונטרס 

ספר תהלים. פשמישל, תרפ“ז 1927. 
מנדבורנה-אראד-חיפה.  לייפער  יצחק  לוי  רבי  האדמו“ר  עותק 
הקדשה  השער  בדף  הראשונים.  בדפים  רבים  ושרבוטים  רישומים 
הה“צ  ה“ה  ופרוש  קדוש  מרבנן...  להאי  שייך  הסידור  ”זה  ארוכה: 
הק‘ המפורסים... מוהר“ר לוי יצחק לייפער שליט“א אראד יצ“ו בן... 
[=אלו  א“ד  זי“ע...  זצוקללה“ה  לייפער  יחיאל  מוהר“ר  הק‘  הרה“צ 
לפ“ק  התש“ו  בארשא...  מק“ק  ווייסבלום  מאיר  הק‘  גיסו  בן  דברי] 
פה אראד...“. באותו עמוד הוסיף האדמו“ר בכת“י קדשו את תאריכי 
הקדושה  אמי  של  בשואה:“יא“צ  שנרצחו  ואחיו  אמו  של  היארצייט 
אחי  ושל  הי“ד...  ע“ה  בנימין  מוה“ר  הקדוש  אחי  ושל  הי“ד...  ע“ה 
הקדוש מוה“ר ישכר בערצי ע“ה הי“ד...“. בסוף הספר הקדשה דומה 
של  האדמו“ר  בכת“י  שמות  ורשימת  הנ“ל,  ויסבלום  מאיר  רבי  מאת 

שמות הזקוקים לישועה. 
(תרנ“ה-תשכ“א,  מנדבורנה-אראד  לייפער  יצחק  לוי  רבי  האדמו“ר 
בן  ממיהלוביץ,  יחיאל  רבי  האדמו“ר  בן  כה),  עמ‘  ג‘,  לחסידות  אנצ‘ 
אחר בן לרבי מאיר הגדול מפרמישלאן. חתן רבי מאיר ויסבלום אב“ד 
ומתוכה  בשואה,  נרצחה  משפחתו  רוב  ליז‘נסק).  (שושלת  נדבורנה 
שרדו רק הוא ואחיו האדמו“ר רבי אהרן אריה מטמשוואר. קבע את 

משכנו בעיר חיפה ושם הקים את החסידות וכיהן כאדמו“ר. 
[6], ג-ו, [3], יח, ג-רלב, [12]; מ; כ דף (ללא דף ההסכמות השני). 22 ס“מ. 
מצב טוב. כתמים, מספר קרעים, עקבות עש קלים. רישומים. כריכה בלויה. 

פתיחה: $200

400. Siddur Tefillah Yeshara V’Keter 

Nehora – Przemysl, 1929 – Copy of the 

Rebbe of Nadvorna-Arad

Seder Tefillah Yeshara V’Keter Nehora HaShalem – 

siddur nusach HaAri “as printed in Berdichev”, with 

the “Keter Nehora” commentary by Rabbi Aharon ben 

Rabbi Zvi Hirsh of Apta. Laws and customs as printed 

in the Radville siddur, booklet ‘Netiv Mitzvotecha’, and 

more additions. Przemysl, 1929. With sefer Tehillim. 

Przemysl, 1927.

Copy of Rebbe Levi Yitzchak Leifer of Nadvorna-Arad-

Haifa. Many notations and scribbles on first leaves. 

Long dedication on title page: “This siddur belongs 

to this rabbi… famous holy tzaddik… Rabbi Levi 

Yitzchak Leifer Arad ben… Rabbi Yechiel Leifer…

these are the words of the son of his brother-in-law 

Meir Weisblum of Borsa…here in Arad…”. On the 

same page, the Rebbe added in his own handwriting 

the dates of the yahrtzheits of his mother and brothers 

murdered in the Holocaust: “The yahrtzheit of my holy 

mother… and my holy brother Rabbi Binyamin… 

and my holy brother Yissachar…”. At the end of the 

book is a similar dedication by Rabbi Meir Weisblum, 

and a list of names of people needing salvation in the 

Rebbe’s handwriting.

Rebbe Levi Yitzchak Leifer of Nadvorna-Arad (1895-

1961, Encyclopedia L’Chassidut Vol. 3, page 25), son 

of Rebbe Yechiel of Michalovce, another son of Rabbi 

Meir HaGadol of Premishlan. Son-in-law of Rabbi Meir 

Weisblum Rabbi of Nadvorna (Lizhensk dynasty). Most 

of his family was murdered during the Holocaust, only 

he and his brother Rabbi Aharon Aryeh of Temesvár 

survived. Settled in Haifa where he established his 

Chassidic court and served as rebbe.
[6], 3-6, [3], 18, 3-232, [12]; 40; 20 leaves (without second 

approbation leaf). 22cm. Good condition. Stains, several 

tears, minor moth traces. Notations. Worn binding. 

Opening Price: $200

399

400
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401. שני ספרים מספריית רבי יחזקאל בנעט ובנו רבי שלמה

תרס“ב  סיגעט,  מ.  וויינברגר.  אביגדור  רבי  נופלים,  סמיכת  ◆ ספר 

[1902]. בעמוד שאחרי השער נדפס: ”זה הספר סגולה גדולה להצלחה 
הלא-שגרתית,  תפוצתו  ועל  זה  מעניין  ספר  [על  ימים...“.  ולאריכות 

ראה כהן, חכמי טראנסילוואניה, עמודים 84-85]. 
בדף שלפני השער חתימת רבי ”יחזקאל בענעט אבדק“ק ס‘ וואהרול“. 

בסוף הספר חתימת בנו רבי שלמה בנעט. 
◆ ספר משמרת אלעזר, ביאורי מאמרי חז“ל על המועדים. רבי שאול 

במהדורה  שמו  את  העלים  תרנ“ז [1897]. (המחבר  מונקאטש,  בראך. 
ראשונה זו, וגילה אותו בהוצאה הבאה). 

מו“ה  הקדוש  הגאון  מו“ר  מא“א  נשאר  הזה  ”הס‘  עצמית:  הקדשה 
יחזקאל בנעט זי“ע, שלמה בנעט...“. 

הגאון רבי יחזקאל בנעט, אב“ד דק“ק וואראהל (תרכ“ג-תרע“ג, אוצר 
”קיצור  בעל  גנצפריד  שלמה  רבי  הגאון  סבו  תלמיד   ,(9022 הרבנים 

402. פני יהושע - חתימת והגהות רבי מאיר דוד טאבאק דיין 

ומו“צ בסיגט
מכות  ב“ב,  ב“מ,  ב“ק,  מסכתות  על  חמישי,  חלק  יהושע,  פני  ספר 
וחולין. ווארשא, תרל“ד 1874. בשער רישום וחתימה: ”זה הספר שייך 
יצ“ו  סיגעט  ק“ק  דפה  מו“צ  דיין  טאבאק,  דוד  מאיר  הק‘  לשמי,  לי 
בכתב  [חלקם  בכת“י  שונים  ורישומים  למדניות  הגהות  מספר  אמן“. 
בדף  שי“].  בעל ”ערך  אביו  של  בכתב-ידו  הם  מהם  שחלק  ויתכן  ידו, 

האחרון רישומים עם שמו של רבי ”שלמה ליב“. 
הגאון רבי מאיר דוד טבק (תר“י-תרצ“ו, אוצר הרבנים 13046), בנו של 
הגאון הנודע רבי שלמה יהודה לייב טבק ראב“ד סיגט בעל ”ערך ש“י“ 
כיהן  משינאווא.  הרה“ק  מתלמידי  (תקצ“ב-תרס“ח).  ש“י“  ו“תשורת 
מקומו  את  למלא  עבר  אביו  פטירת  ולאחר  בקרעטשניף  ומו“צ  כדיין 
כאב“ד ומו“צ בסיגעט. לפי מצבתו חיבר ספר בשם ”ברכת ָשַדִים“, אך 

כנראה שלא נדפס. 
[1], קפח דף. 33.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, בלאי שימוש. כריכה בלויה. 

פתיחה: $200

401. Two Books From Library of Rabbi 

Yechezkel Bennet and His Son Rabbi 

Shlomo

◆ Sefer Smichat Noflim, Rabbi Avigdor Weinberger. 

M. Siget, [1902]. Page following title page: “This book 

is a great Segula for success and longevity...”. [For 

additional information about this interesting book 

and its unusual distribution see Cohen, Scholars of 

Transylvania, pages 48-45]. 

Leaf preceding title page contains signature of Rabbi 

“Yechezkel Benet Av Beit Din of Seini. At end of book 

signature of his son Rabbi Shlomo Bennet. 

◆ Sefer Mishmeret Elazar, commentary on sayings of 

Sages on the festivals. Rabbi Shaul Brach. Mukachevo, 

[1897]. (First edition written anonymously, author’s 

name revealed in subsequent edition). 

Personal inscription: “This book remained from my 

father… the Ga’on Rabbi  Yechezke Bennet, Shlomo 

Bennet…”. 

The Ga’on Rabbi Yechezkel Bennet, Av Beit Din of 

Seini (1863-1913, Otzar HaRabbanim 9022), disciple 

of his grandfather the Ga’on Rabbi Shlomo Ganzfried 

author of “Kitzur Shulchan Aruch”, and son-in-law 

of the Ga’on Rabbi Avraham Yitzchak Glick Av Beit 

Din of Tolcsva. Authored nineteen compositions in 

Halacha and Aggada of which Meshiv Ta’am Respona 

was printed. In 1908 his son, Rabbi Shlomo, edited 

and published the composition “Shem Shlomo” by his 

grandfather Rabbi Shlomo Ganzfried. 

Two books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

402. Pnei Yehoshua – Signature and Glosses 

of Rabbi Meir David Tabak Dayan and 

Rabbi of Sighet

Pnei Yehoshua, Volume Five, on Tractates Bava Kama, 

Bava Metzia, Bava Batra, Makot and Chulin. Warsaw. 

1874. On title page inscription and signature: “This 

book belongs to me, Meir David Tabak, dayan and 

rabbi here in Sighet”. A number of scholarly glosses 

and various handwritten inscriptions [some in his 

handwriting, possibly some written by his father, author 

of “Erech Shai”]. On the last page are inscriptions by 

Rabbi “Shlomo Leib”. 

Rabbi Meir David Tabak (1850-1936, Otzar HaRabbanim 

13046), son of the renowned Torah genius Rabbi 

Shlomo Yehuda Leib Tabak Rosh Av Beit Din of Sighet, 

author of “Erech Shai” and “Teshurat Shai” (1832-1908). 

Disciple of the Rahak of Sieniawa. Served as dayan and 

Rabbi of Kretchinef and succeeded his father as Av Beit 

Din of Sighet. According to his tombstone, he wrote a 

book called “Birkat Shadayim” but apparently, it was 

never printed. 
[1], 188 leaves. 33.5cm. Good-fair condition, worn from use. 

Worn binding. 

Opening Price: $200

טולטשווא.  אב“ד  גליק  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  וחתן  ערוך“,  שולחן 
הותיר תשעה-עשר חיבורים בהלכה ואגדה, מהם נדפס שו“ת משיב 
שלמה“  ”שם  החיבור  את  לאור  והוציא  ערך  שלמה,  רבי  בנו,  טעם. 

מאת זקנו רבי שלמה גנצפריד בשנת תרס“ח. 

2 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

401

402
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והגהות  חתימה   - מסיגט  מהאדמו“ר  צדק  אבני  שו“ת   .403

מתלמידו רבי מנחם מנדל שפירא אב“ד דראגומירשט
יהודה  יקותיאל  רבי  מהאדמו“ר  א-ב,  חלקים  צדק,  אבני  שו“ת 
טיטלבוים אב“ד סיגט בעל ”ייטב לב“. למברג, תרמ“ה 1885. מהדורה 

ראשונה. 
הקדוש  הגאון  גדול  דאדם  ספרא  לזה  ”זכיתי  בעלים:  חתימת  בשער 
המפורסם ה“ה מו“ר ועט“ר וכו‘ כקש“ת מרן ייט“ב זללה“ה. תלמידו 
דראגאמירעשט“.  ”חופ“ק  חותמתו  עם  שפירא“  מענדל  מנחם  הק‘ 
שתי הגהות למדניות בכתב ידו חתומות ”מנחם תלמיד המחבר ז“ל“. 

הגאון רבי מנחם מנדל שפירא (תרכ“ג-ת“ש), נכדו ותלמידו של הגאון 
האדמו“ר  המחבר  אצל  גם  למד  מרגרטן.  אב“ד  ווינברגר  מהריא“ץ 
בעל ”ייטב לב“. בשנת תרע“א נתמנה לרב הגליל של ישובי אזור עירו 
צדק“  ו“הין  תרע“ב)  (מונקאטש  צדק“  ”מאזני  בעל  דראגומירשט. 

(מונקאטש תרע“ג). 
[4], פ דף; [3], פא-קנד דף. 37 ס“מ. נייר יבש ושביר. מצב בינוני, קרעים. 

כריכה ישנה. 

פתיחה: $400

403. Avnei Tzedek Responsa by the Rebbe 

of Sighet – Signature and Glosses of his 

Disciple Rabbi Menachem Mendel Shapira 

Av Beit Din of Dragomireşti

Avnei Tzedek Responsa, Volumes 1-2, by Rebbe Yekutiel 

Yehuda Teitelbaum Av Beit Din of Sighet author of 

“Yitav Lev”. Lemberg, 1885. First edition. 

Owners’ signature on title page: “I have merited this 

book by a great man, the renowned Holy Torah genius… 

Maran Yitav”. His disciple Menachem Mendel Shapira” 

with his stamp “Here in Dragomireşti”. Two scholarly 

glosses in his handwriting signed “Menachem, the 

author’s disciple”. 

Rabbi Menachem Mendel Shapira (1863-1940), grandson 

and disciple of the Mahariatz Weinberger Av Beit Din of 

Margareten. Also studied under the author, the Rebbe, 

author of “Yitav Lev”. In 1911, he was appointed rabbi of 

the provinces of the settlements in the vicinity of his city 

Dragomireşti. Author of “Moznei Tzedek” (Mukachevo 

1912) and “Hin Tzedek” (Mukachevo 1913). 
[4], 80 leaves; [3], 81-154 leaves. 37cm. Dry brittle paper. 

Fair condition, tears. Old binding. 

Opening Price: $400

404. Collection of Books from the Library 

of Rebbe of Spinka, Rabbi Nachman Kahane

Collection of books of responsa and Halachah. Majority 

of books contain stamps or signatures of Rebbe of 

Spinka, Rabbi “Nachman Kahane of Adyuli-Carlsberg”.

See list in Hebrew description. 

The Rebbe Rabbi Nachman Kahane (1905-1977), eldest 

son of Rabbi Tzvi Hirsch Kahane of Spinka, served as 

rabbi in Carlsberg. After the Holocaust immigrated to 

Eretz Israel and resided in Masmia and Bnei Brak. Giant 

in Torah and Chassidism and closely associated with 

Torah giants of the generation including the Chazon 

Ish. Author of Kehilot Ya’akov (the Steipler) writes in 

reference to him that he is “among leading Halachic 

authorities and righteous giants of the generation... 

inasmuch as I was told that the Chazon Ish held his 

Torah and righteousness in high esteem”.  
8 books, various sizes and conditions. Some contain 

additional signatures and stamps. 

Opening Price: $250

רבי  מספינקא,  האדמו“ר  של  מספרייתו  ספרים  אוסף   .404

נחמן כהנא
של  חתימות  או  חותמות  הספרים  ברוב  והלכה,  שו“ת  ספרי  אוסף 
האדמו“ר מספינקא רבי ”נחמן כהנא חופה“ק אדיוליא-קארילסבורג“. 
או“ח.  צדק,  שערי   ◆  .1834 תקצ“ד  סדילקוב,  שאול,  גבעת  שו“ת   ◆
מהר“ם  בהרה“ג  ”יחזקאל  רבי  המחבר  בן  חותמות   .1884 מונקאטש, 
.1884 מונקאטש,  חו“מ.  צדק,  משפט   ◆ וויששא“.  אויבער  פאנעט, 

משמרת   ◆ תר“ם 1880.  פרסבורג,  ב‘.  חלק  אסאד,  מהרי“א  תשובת   ◆
מונקאטש,  או“ח,  הגרשוני,  ילקוט   ◆ בערך.  תרצ“-  וורשא,  שלום, 
תרס“א. ◆ שו“ת מהר“ם בריסק, טשנאד, תרצ“ט ◆ שו“ת אפרקסתא 

דעניא, תרנ“ן 1940. 
הירש  צבי  רבי  של  בנו  (תרס“ה-תשל“ז),  כהנא  נחמן  רבי  האדמו“ר 
לארץ  עלה  השואה  לאחר  בקרילסבורג,  רב  היה  מספינקא,  כהנא 
מקורב  שהיה  ובחסידות  בתורה  גאון  ברק.  ובבני  במסמיה  והתגורר 
לגדולי הדור ולמרן החזו“א. בעל ה“קהלות יעקב“ (הסטייפלר) כותב 
שמרן  לי  הגידו  שכן  הדור...  ומצדיקי  ההוראה  ”מגדולי  שהוא  עליו 

החזו“א זצללה“ה היה מחשיב ומפליג מאוד תורתו וצדקתו“. 
8 ספרים, גודל ומצב משתנים. בחלקם חותמות וחתימות נוספות. 

פתיחה: $250
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405. שני ספרים מספריית רבי מאיר שפירא מלובלין

בסופו  ראשונה.  מהדורה   .(1781) תקמ“א  ליוורנו,  הרי“ף,  ◆ שו“ת 

הדור  פאר  משו“ת  הרי“ף  תשובות  של  עתיק,  בכת“י  העתקה 
להרמב“ם. חותמות רבי מאיר שפירא מתקופת כהונתו כאב“ד גלינא 

וכאב“ד פיעטרקוב. 
חסרון  עם  פגיעות  בינוני-גרוע,  מצב  ס“מ.   18 בכת“י].  דף   4] דף;  נג   ,[4]

בשער ובכמה דפים. כתמים ונזקי עש. 
◆ אלף זעירא, על התורה, בערגסס, תרפ“ט 1929. חותמות רבי ”מאיר 

שפירא אב“ד פיעטרקוב“. 
מב דף, 27.5 ס“מ. מצב טוב, כריכה מנותקת. 

פתיחה: $200

405. Two Books from the Library of Rabbi 

Meir Shapira of Lublin

◆ Rif Responsa, Livorna, 1781. First edition. At the end 

is a copy in ancient handwriting of the Rif responsa 

from the responsa of Pe’er HaDor of the Rambam. 

Stamps of Rabbi Meir Shapira from the time he served 

as Rabbi of Golina and Rabbi of Pietrokov. 
[4], 53 leaves; [4 handwritten leaves]. 18cm. Fair-poor 

condition, damage with lack of title page and several leaves. 

Stains and moth damage. 

◆ Elef Zi’era, on the Torah, Beregsaz, 1929. Stamps of 

Rabbi “Meir Shapira Rabbi of Pietrokov. 
42 leaves, 27.5cm. Good condition, detached binding. 

Opening Price: $200

406. אוסף ספרים מספריית רבי אשר אנשיל ווייס בעל ”שמן 

למנחה“
אב“ד  ווייס.  אנשיל  ”אשר  רבי  הגאון  של  מספרייתו  ספרים  אוסף 
סילאדי-נאדיפאלו והגליל“. בכל הספרים חותמות. ובחלקם: חתימות, 

רישומים והגהות בכתב-ידו. 
חולין,  יוסף,  ראש   ◆  .1809 תקס“ט  ווינה,  מש“ך,  הארוך  ספר   ◆
ויקרא,  בראשית,  חלקים  יצחק,  עקידת   ◆  .[1855 תרט“ו,  [קניגסברג, 
ווארשא,  התורה,  על  המור,  צרור   ◆  .1849 תר“ט  פרסבורג,  דברים. 

תרל“ט 1879. ◆ כד הקמח, ווארשא, תרל“ח 1878. 
הגאון רבי אשר אנשיל ווייס (תרמ“ב-נספה בשואה) תלמיד ה“ערוגת 
ווינברגר  זלמן  שלמה  רבי  גיסו  ותלמיד  סופר“,  וה“שבט  הבושם“ 
אב“ד מארגרטין. משנת תרע“ג כיהן ברבנות נאג‘פאלו (מחוז סילאג‘, 
בשנים  צאצאיו  ע“י  נדפסו  למנחה“  ”שמן  ספריו  טרנסילווניה). 

תשכ“ט-תש“ן. 
7 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

406. Collection of Books from Library 

of Rabbi Asher Anshel Weiss, Author of 

Shemen LaMincha 

Collection of books from library of the Ga’on Rabbi 

“Asher Anshel Weiss. Av Beit Din of Siladi-Nadipalo 

and the Galilee”. All books contain stamps and some 

contain signatures, notations and glosses in his 

handwriting. 

◆ Sefer HaAruch Meshech, Vienna, 1809. ◆ Rosh Yosef, 

Chullin, [Koenigsberg, 1855]. ◆ Akeidat Yitzchak, 

sections Bereshit, Vayikra, Devarim. Pressburg, 1849. 

◆ Tzror HaMor, on the Torah, Warsaw, 1879. ◆ Kad 

HaKemach, Warsaw, 1878. 

The Ga’on Rabbi Anshel Weiss (1882-perished in the 

Holocaust), disciple of the Arugat HaBosem and the 

Shevet Sofer and disciple and brother-in-law of Rabbi 

Shlomo Zalman Weinberger Av Beit Din of Margraten. 

From 1913 served in rabbinate of Najpalou (district 

of Salaj, Transylvania). His books, Shemen LaMincha 

were printed by his descendants between 1969-1990.

7 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

407. ארבעה ספרים עם הקדשות מחברים

ספר  עם:  האר“י;  תלמיד  ויטאל  חיים  לרבי  חיים  אוצרות  ◆ ספר 

חמר חדת ועתיק – קיצור ספר שפע טל, מאת רבי אברהם אנקאווא. 
ליוורנו, [תר“ד 1844]. הקדשת המו“ל והמחבר רבי אברהם אנקאווא 
כמוהר“ר  הקדוש  הרב  זכות  בביתו  שמירה  לו  להיות  יוסף...  ל“ה“ר 
אפרים אנקאוא זיע“א וזכות הרב הקדוש האר“י זי“ע, הצב“י אברהם 

אנקאווא הי“ו“. 
◆ ספר שמו משה, תשובות בהלכה על סדר ארבעה טורים, מאת רבי 

משה פארדו. אזמיר, [תרל“ד 1874]. הקדשה בכת“י, חתימה וחותמת 
המחבר [”ממני הקטן המחבר הצעיר משה פארדו“]. 

◆ ספר סבר פנים, כולל: ספר פני זקן, ספר פני משה וספר פני המלך, 

ראב“ד  מאג‘וז  משה  זקן  רבי  מאת  והרמב“ם,  הש“ס  על  חידושים 
ג‘רבה. ליוורנו, [תרמ“א 1881]. הקדשה נאה בכת“י וחתימת המחבר. 

◆ ספר צרור החיים, חידושים בש“ס והלכה, על פירוש רש“י לתורה 

ודרושים, מאת רבי חיים קצבי. ליוורנו, [תרכ“ט 1869]. הקדשה בשער 
כמהר“ר  והכולל...  החה“ש  ל“מעלת  המחבר“  הרב  של  ”חתניו  מאת 
כהה“ר  החה“ש  מאת  למקנה  ”לי  נוספת:  חתימה  טולדאנו“.  דניאל 
דניאל טולדאנו... הצב“י יחיא“ל יס“ט“. הוספה ארוכה בכת“י בדף קה 

[בסוף ה“כללים“]. 

גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $400

405
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407. Four Books with Inscriptions of 

Authors 

◆ Sefer Otzrot Chaim by Rabbi Chaim Vital, disciple 

of the Ari; includes: Sefer Chamar Chadat Ve’Atik – 

summary of Sefer Shefa Tal, by Rabbi Avraham Ankava. 

Livorno, [1844]. Inscription of publisher and author 

Rabbi Avraham Ankava “To Rabbi Yosef… may he be 

granted protection in his home in merit of the holy 

Rabbi Ephraim Ankava and the Holy Ari…”. 

◆ Sefer Shemo Moshe, Halachic responsa on the Arba’ah 

Turim, by Rabbi Moshe Pardo. Izmir [1874]. Inscription 

in handwriting, signature and stamp of author [“From 

the young Moshe Pardo”]. 

◆ Sefer Sever Panim, including: Sefer Pnei Zaken, Sefer 

Pnei Moshe and Sefer Pnei HaMelech, Chiddushim on 

the Shas and Rambam, by Rabbi Zaken Moshe Mazouz. 

Livorno, [1881]. Fine inscription in handwriting and 

signature of author. 

◆ Sefer Tzror Chaim, Chiddushim on Shas and 

Halacha, on commentary of Rashi on the Torah and 

Drushim, by Rabbi Chaim Katzvi. Livorno, [1869]. 

Inscription on title page by “sons-in-law of author” to 

“the honorable… Rabbi Daniel Toledano”. Additional 

signature: “…Rabbi Daniel Toledano…”. Lengthy 

handwritten addition on leaf 105. 
Various sizes, generally in good condition. 

Opening Price: $400

408. Zera Yisrael – Inscription by 

Publisher Rabbi David Deitsch, Disciple of 

“Chatam Sofer”

Sefer Zera Yisrael, collection of letters (in German) and 

sermons (in Hebrew), by Rabbi Yisrael Deitsch, Av Beit 

Din of congregation of Beiten. Beginning of book contains 

preface and biography, including eulogies on him by 

his brother Rabbi David Deitsch, Av Beit Din of Zahari 

(Silesia). Gleiwitz 1855. Includes portrait of author. 

At end of book, poem about wine for Purim, beginning 

with: “Samchuni Ba’Ashishot, BeKosot Rapduni” and 

riddle, beginning with: “Rosh Chodashim…”. 

Signed inscription (in German) from 1856 by publisher, 

brother of author, the Ga’on Rabbi David Deitsch Av 

Beit Din of Myslowice and Zahari, (1810-1873), disciple 

of the Maharam Benet and the “Chatam Sofer”, author 

of Asof Asifa, in opposition to assembly of Reformists 

in Braunschweig, and other books. (For additional 

information about him see book Chatam Sofer and 

Disciples, p. 105). 

The author, the Ga’on Rabbi Yisrael Deitsch (1800-1853), 

תלמיד  דייטש  דוד  רבי  המו“ל  הקדשת   - ישראל  זרע   .408

ה“חתם סופר“
ספר זרע ישראל, קובץ מכתבים (בגרמנית) ודרשות (בעברית), מרבי 
הספר  בראש  בייטהען.  בק“ק  אב“ד  שהיה  זללה“ה  דייטש  ישראל 
אב“ד  דייטש  דוד  רבי  אחיו  מאת  עליו  הספדים  עם  ותולדות,  מבוא 
פורטרט  עם   .1855 [תרט“ו]  (גליויץ).   Gleiwitz (שלזיה).  זאהרויא 

המחבר. 
באשישות,  ”סמכוני  פותח:  הפורים.  ליום  היין  על  שיר  הספר  בסוף 
ירח  כל  וסוף  חדשים  ”ראש  הפותחת:  וכתב-חידה,  רפדוני“  בכוסות 

הנהו“. 
המחבר,  אחי  המו“ל  מאת   1856 משנת  (בגרמנית)  חתומה  הקדשה 
(תק“ע-תרל“ג),  וזאהרויא,  מיסלוביץ  אב“ד  דייטש  דוד  רבי  הגאון 
תלמיד מהר“ם בנעט וה“חתם סופר“, מחבר אסוף אסיפה, נגד אסיפת 
הריפורמים בברונשווייג וספרים נוספים. (ראה אודותיו בספר ”החתם 

סופר ותלמידיו, עמ‘ קה). 

Av Beit Din of Beiten (Silesia), son of Rabbi Mordechai 

Av Beit Din of Zülz; opponent of the Reform movement, 

corresponded with author of the “Ktav Sofer”, who 

refers to him in one of his responses as “Warrior in the 

battle of G-d”. 
[1], [3], 132; [1], 45 pages. 22.5cm. Good-fair condition, 

simple binding. 

This copy contains photograph of author at beginning 

of book, included only in certain copies. 

Opening Price: $200

בייטעהן  אב“ד  (תק“ס-תרי“ג),  דייטש  ישראל  רבי  הגאון  המחבר: 
נגד  מהלוחמים  צילץ.  אב“ד  דייטש  מרדכי  רבי  של  בנו  (שלזיה), 
הרפורמה, עמד בקשרי שו“ת עם בעל ה“כתב סופר“, שמכנהו באחת 

מתשובותיו ”לוחם מלחמת ה‘ שערה“. 
[1], [3], 132; [1], 45 עמ‘. 22.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, כריכה פשוטה. 

שצורפה  המחבר,  של  תמונתו  הספר  בראש  נמצאת  שלפנינו  בעותק 
רק לחלק מן הטפסים. 

פתיחה: $200

408
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אב“ד  לכטמן  ציון  בן  רבי  המחבר,  הקדשת   – ציון  בני   .410

ביירות
לכטמן  הלוי  ציון  בן  רבי  א‘.  חלק  או“ח,  שו“ע  על  ציון  בני  ◆ ספר 

אב“ד ביירות (לבנון). ירושלים, תש“ז (1947). הקדשה בכת“י וחתימת 
המחבר, אל רבי יצחק מאיר לעוין. 

הקדשה   .(1957) תשי“ז  לבנון,  בירות,  רביעי.  חלק  ציון,  בני  ◆ ספר 

בערבית מפרופ‘ אלברט אליה, מזכיר הקהילה בלבנון [נחטף בביירות 
על ידי הסורים בשנת 1971 והוצא להורג בדמשק ב“אשמת“ ריגול]. 

הגאון רבי בן ציון לעכטמן (תרנ“ב-תשכ“ד), נולד בבריאלובה הסמוכה 
לזיטומיר. למד בישיבות ליטא (ראדין, מיר, סלבודקה וסלוצק). למדן 
מופלג ובעל הוראה מובהק. נסע בשנת תרצ“ב מירושלים ללבנון לכהן 
ואב“ד  ראשי  לרב  ומינוהו  התורנית  בגדלותו  הכירו  שם  כשו“ב,  שם 
עיר הבירה ביירות. בשנת תשי“ט חזר ועלה לירושלים. סדרת ספריו 
”בני ציון“ ז‘ חלקים, הם יצירה תורנית מרשימה, הכוללת עומק והיקף 

עצום בסוגיות רבות, בדינים הנוגעים הלכה למעשה. 
בכת“י  תיקונים  הגהות,  טוב-בינוני.  עד  טוב  מצבים  ס“מ.   34 כרכים,  שני 

המחבר. 

פתיחה: $200

411. שי לימי הפורים - הקדשה מ“הצדיק מרעננה“, רבי יצחק 

הוברמן
ספר שי לימי הפורים, ליקוטים בעניני פורים ומגילת אסתר, ירושלים, 
ה“צדיק  של  בכתב-ידו  הקדשות  לשער  ומעבר  בשער   .1946 תש“ו 
(תרנ“ו-תשל“ז).  הוברמן  הכהן  יצחק  רבי  הקדוש  הגאון  מרעננה“, 
ה“שם  אצל  מבילגוריא,  מרדכי  יעקב  רבי  אצל  למד  בפולין  נולד 
משמואל“ מסוכוטשוב, ואצל הגרצ“ה גליקזון (חתן הגר“ח מבריסק). 
נודע בהתמדתו ובגאונותו. היה מקושר לחסידויות גור וליובאוויטש. 
לאחר השואה, כיהן כשש שנים ברבנות בגרמניה. עלה לרעננה בארץ 
עליו  כותב  שך  הגרא“מ  ישועות.  ופועל  נשגב  לצדיק  נודע  ישראל. 

בהסכמה לספרו בן לאשרי: ”המפורסם למלא דעת בנגלה ובנסתר“. 
חוברת [2], צו, [2] עמ‘, 17 ס“מ, מצב בינוני, בלאי וכתמים. 

פתיחה: $200

410. Bnei Zion – Dedication of Author, 

Rabbi Ben Zion Lechtman Rabbi of Beirut

◆ Bnei Zion on Shulchan Aruch Orach Chaim, Volume 

1. Rabbi Ben Zion HaLevi Lechtman Rabbi of Beirut 

(Lebanon). Jerusalem, 1947. Author’s handwritten 

dedication and signature, to Rabbi Yitzchak Meir Levin. 

◆ Bnei Zion, Volume 4. Beirut, Lebanon, 1957. 

Dedication in Arabic by Professor Albert Alya, secretary 

of the jewish community of Lebanon [was abducted in 

Beirut by the Syrian in 1971 and executed for espionage].

Rabbi Ben Zion Lechtman (1892-1964), was born in 

Brailov near Zhitomir. Studied in Lithuanian yeshivot 

(Radin, Mir, Slabodka and Slutsk). An outstanding Torah 

scholar and teacher. Traveled from Jerusalem to Lebanon 

in 1932 to serve there as rabbi where he was recognized 

for his Torah greatness and appointed as Chief Rabbi and 

Head of the Beit Din of the capital city Beirut. In 1959, he 

returned to Jerusalem. The series of his books Bnei Zion, 

7 volumes, is an impressive Torah work, including depth 

and tremendous breadth on many treatises regarding 

practical adherence to Torah laws. 
Two volumes, 34cm. Good to good-fair condition, glosses 

and corrections in author’s handwriting. 

Opening Price: $200

409. Dibrot Moshe – Dedication in 

Handwriting and Signature of Author, 

Rabbi Moshe Feinstein

Dibrot Moshe, on Tractate Shabbat Part 1. Rabbi Moshe 

Feinstein. New York, 1971. Nice dedication from 1974, 

approximately 8 lines handwritten and signed by the 

author, Rabbi Moshe Feinstein (1895-1986), the leading 

posek in the US, leader of Chareidi Jewry and head of 

“Mo’etzet Gedolei HaTorah”. Author of: “Igrot Moshe” 

responsa, “Dibrot Moshe” novellae on the Talmud and 

“Darash Moshe” on the Torah. 
559, [1] pages. 31.5cm. Very good condition, original 

binding, slightly worn.

Opening Price: $300

409. דברות משה – הקדשה בכת“י וחתימת המחבר, רבי משה 

פיינשטיין
ספר דברות משה, על מסכת שבת חלק ראשון. רבי משה פיינשטיין. 
שורות  כ-8  תשל“ד,  משנת  נאה  הקדשה   .(1971) תשל“א  ניו-יורק, 
(תרנ“ה- פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  המחבר  של  וחתימתו  ידו  בכתב 

תשמ“ו), גדול פוסקי ההלכה בארצות הברית, מנהיג היהדות החרדית 
וראש ”מועצת גדולי התורה“. מחבר הספרים: שו“ת ”אגרות משה“, 

חידושי ”דברות משה“ על הש“ס ו“דרש משה“ על התורה. 
מעט  מקורית,  כריכה  טוב-מאד,  מצב  ס“מ.   31.5 עמ‘.   [1] תקנט, 

משופשפת. 

פתיחה: $300

409
410
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411. Gift for Purim – Dedication by the 

“Tzaddik of Ra’anana” Rabbi Yitzchak 

Hoberman

Gift of book for Purim, anthologies on Purim and 

Megillat Esther, Jerusalem, 1946. On recto and verso 

of title page are dedications in the handwriting of the 

Tzaddik of Ra’anana, the holy Torah genius Rabbi 

Yitzchak HaCohen Hoberman (1896-1977). Born in 

Poland, he studied under Rabbi Ya’akov Mordechai 

of Bilgoria, by the Shem M’Shmuel of Sochatchev, 

and by Rabbi Glickson (son-in-law of Rabbi Chaim of 

Brisk). Renowned for his diligence and brilliance. Was 

connected to Gur and Lubavitch Chassidism. After the 

Holocaust, served six years in the German rabbinate. 

Ascended to Ra’anana, Israel. Known as a lofty tzaddik 

and wonder-worker. Rabbi Shach wrote about him in 

approbation of his book Ben L’Oshri, “Well-known to 

be full of knowledge in the revealed and hidden Torah”.
Booklet [2], 96, [2] pages, 17cm. fair condition, wear and 

stains. 

Opening Price: $200

412. אוסף ספרים עם הקדשות אדמו“רים ורבנים

[בחלקם  ורבנים  אדמו“רים  וחתימות  הקדשות  עם  ספרים  אוסף 
הקדשות מחברים]. 

מווישווא,  האגר  מאיר  יהודה  חיים  רבי  מהאדמו“ר  הקדשות 
האדמו“ר רבי מנחם מנדל טאוב מקאליב (שתי הקדשות), האדמו“ר 
רבי צבי הכהן טורנהיים מלווקע [הקדשה עם ברכות על ספר תהלים], 
האדמו“ר רבי שמעון למברגר ממאקאווא (שתי הקדשות), רבי פנחס 
הירשפרונג, רבי יצחק יעקב ווייס [על ספרו ’מנחת יצחק‘], ורבי יוחנן 

סופר מערלוי. 
9 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

412. Collection of Books with Dedications 

by Rebbes and Rabbis

Collection of books with dedications and signatures of 

rebbes and rabbis [some have authors’ dedications].

Dedications by Rebbe Chaim Yehuda Meir Hager of 

Vizhnitz, Rebbe Menachem Mendel Taub of Kaliv (two 

dedications), Rebbe Zvi HaCohen Turnheim of Lovke 

[dedication with blessings on a book of Psalms], Rebbe 

Shimon Lemberger of Mikova (two dedications), Rabbi 

Pinchas Hirshprung, Rabbi Yitzchak Ya’akov Weiss [on 

his book Minchat Yitzchak], and Rabbi Yochanan Sofer 

of Erlau. 
9 books. Varied size and condition.

Opening Price: $200

ודקדוק -  המקרא, מוסר  פרשנות  של ספרי  גדול  אוסף   .413

חתימות עתיקות
המאות  ודקדוק,  מוסר  המקרא,  פרשנות  ספרי  של  גדול  אוסף 

ה-17-19. 
בתחילה.  חסר  עותק   .1623 שפ“ג  פראג  לדרך,  צדה   ◆ הספרים:  בין 
כ“ץ“.  ענזיל  מו“ה  אמיתי  הגאון  בן  איצק  ”יצחק  של  עתיקה  חתימה 
◆ שיח יצחק, באזילייא, שפ“ז 1627. עותק חסר, בדף האחרון הקדשה 
אב“ד  ישראל  רבי  בן  איצק  יצחק  לרבי  דרשה“  ל“דורון  עתיקה 

413. Large Collection of Biblical 

Commentary Books, Ethics and Grammar – 

Ancient Signatures 

Large collection of books of commentaries on Bible, 

ethics and grammar, 17th-19th century. 

See list in Hebrew description. 
31 books, various sizes and conditions, some books 

incomplete. Majority of books contain stamps of Rabbi 

“Asher son of Rabbi D. Z. Zaltzman, Jerusalem” [1929-1994]. 

Opening Price: $500

הענא, בחתימת רבי ”ברוך מארץ יון המתגורר... בבי רבי אמ“ו הגאון 
 .1647 ת“ז  וירונה,  דוד,  לבית  כסאות   ◆ מנהיים“.  אב“ד  המפורסם 
 .1706 תס“ו  אמשטרדם,  פימנטיל,  כהן  אברהם  רבי  כהן,  מנחת   ◆
מהדורה ראשונה. ◆ בנין שלמה, פפד“מ, תפ“ד, 1724. ◆ שומר אמונים, 
אופיבאך, תפ“ג 1723. שער מצויר. ◆ ערוגת הבשם, אמשטרדם, ת“צ 
חכמה,  ראשית  קיצור   ◆ תצ“ו 1736.  קושטא,  חכמה,  ראשית   ◆  .1730
הרובשוב, תקס“א 1801. ◆ פרק שירה, אלטונא, תצ“ה 1735. ◆ מרגליות 
טובה, אמשטרדם, תפ“ב 1722. חתימות עתיקות. ◆ קב הישר, קושטא 
חתימה  תקע“ז 1817.  הורדנא,  העבודה,  ושורש  יסוד   ◆ תקפ“ב 1822. 

וחותמת עתיקה ”שמואל ---“. ◆ ועוד ספרים רבים. 
31 ספרים, גודל ומצב משתנים, חלקם חסרים. ברוב הספרים חותמות רבי 

”אשר ברד“ז זלצמן בעה“ק ירושלים תובב“א“ [תרפ“ט-תשנ“ד]. 

פתיחה: $500
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414. ספר כנף רננים – העותק של ”הסנדלר“ עם פתקה בכתב 

יד קדשו 
לוריא.  זונדל  חנוך  רבי  שירה.  פרק  על  נחמד  ביאור  רננים,  כנף  ספר 

ווארשא, תרמ“ט 1888. 
הסנדלר   – (תרל“ג-תשכ“ז)  זצ“ל“  רביקוב  יעקב  משה  ”רבי  חותמות 
הקדוש מרח‘ שבזי בתל אביב-יפו. צדיק נסתר, מקובל ופועל ישועות. 
שבו  ’לשם  בעל  עליאשוב  שלמה  רבי  המקובל  ותלמיד  ליטא  יליד 
ואחלמה‘ [הלש“ם]. עלה לארץ בשנת תרע“ג ולאחר ניסיון שלא צלח 
בה  ופתח  יפו  לעיר  עבר  יהודה,  שבשפלת  אוריה“  ב“כפר  להתיישב 
סנדלריה. עד מהרה הפך לאבן-שואבת לנזקקים ומרי-נפש, למבקשי 
עצה טובה, בוררות או הלוואה כספית. על אף שהסתיר את עצמו ואת 
קיימו  המופלאה,  בצדקותו  הכירו  והמקובלים  הדור  גדולי  כוחותיו, 
עמו קשר הדוק ואף למדו מפיו. ידוע כי הרב קוק אמר לרבי אריה לוין 
עודד  איש“  ו“החזון  שבדור,  הנסתרים  הצדיקים  מל“ו  הנו  שהסנדלר 
אותו להתגלות ולברך אנשים. סיפורים רבים על מופתים וגילויי רוח 
הקודש ידועים עליו, וכבר בחייו נודע כי זכה לגילוי אליהו [הדבר אף 
יום  מדי  מעונו  את  פקדו  רבים  הימים].  אותם  של  בעיתונות  פורסם 

ביומו, התברכו מפיו וחזו בישועות גדולות. 
פתק  כל  על  וסגולות,  תרופות  שמות,  לכתוב  היה  מנהגו  כי  מספרים 
שנקרה לידיו. לאחר מכן נהג לטמון פתקים אלו בספריו [ראה חומר 
כפי  הספר],  עם  [נכרכה  פתקה  נמצאה  שלפנינו  בספר  גם  מצורף]. 

הנראה בכתב יד קדשו. 
[6], 254 עמ‘. 25 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כרוך מחדש. 

פתיחה: $250

414. Knaf Renanim – Copy of the 

“Shoemaker” With a Note in his Own 

Handwriting 

Knaf Renanim, a nice commentary on Perek Shira. 

Rabbi Chanoch Zundel Luria. Warsaw, 1888. 

Stamps of “Rabbi Moshe Ya’akov Ravikov” (1873-1967) 

– the holy shoemaker from Shabazi Street in Tel Aviv-

Yaffo. A hidden tzaddik, mekubal and miracle worker. 

Native of Lithuania and disciple of the Mekubal Rabbi 

Shlomo Elyashiv, author of “Leshem Shvo V’Achlama” 

[the Leshem]. Immigrated to Eretz Yisrael in 1903 and 

after an unsuccessful venture to settle in “Kfar Uriah” 

in the Judean plains, he moved to Yaffo where he opened 

a shoemaking workshop which promptly drew needy 

and embittered souls, people seeking advice, arbitration 

or loans. Although he concealed his greatness and 

powers, the leading rabbis and mekubalim recognized 

his astounding righteousness, maintained a close 

connection with him and even studied under him. 

Rabbi Kook’s statement to Rabbi Aryeh Levine that the 

Shoemaker is one of the 36 hidden tzaddikim of the 

generation is well-known. The “Chazon Ish” encouraged 

him to reveal himself and bless people. 

People say that he used to write names, cures and 

segulot, on any note that he came across. Afterwards, 

he would hide these notes in his books [see attached 

material]. A note was found in this book too [bound 

with the book], apparently in his own handwriting. 
[6], 254 pages. 25cm. Good condition, stains. Rebound. 

Opening Price: $250

415. אוסף ספרים עם חתימות רבנים

 .1909 תרס“ט  מונקאטש,  חיים.  אורח  חלק  שערים,  בית  שו“ת   ◆
רוזנבוים  ליטש  ליב  אריה  רבי   - סג“ל“  ל“ש  ליב  ”אריה  רבי  חתימת 
משה,  תואר   - קודש  שערי  ספר   ◆ (תרמ“ד-תרצ“ה).  טאליא  אב“ד 
פרעסבורג, תרל“ב 1872. חתימת רבי ”אליהו ראם“ דומ“ץ בירושלים. 
 .1868 תרכ“ח  ברלין,  נשים-קדושה.  חלק  להרמב“ם,  תורה  משנה   ◆
ותלמיד  רישא  אב“ד  וואלערשטיין“  העשיל  ”יהושע  רבי  חתימת 
ח“ב,  יו“ד  הבושם,  ערוגת  שו“ת   ◆ תרס“ד).  (נפטר  חיים“  ה“דברי 
גרינוולד  יהודה  יקותיאל  רבי  המו“ל  הקדשת   .1926 תרפ“ו  סאטמר, 
טוב,  מבשר  ספר   ◆ טורדא].  [אב“ד  אדלער“  ”יוסף  רבי  וחתימת 
דומ“צ  שטראהלי“  ”משה  רבי  חתימת   .1915 תרע“ה  קאלאזשוואר, 
חותמת   .1873 תרל“ג  ווארשא,  משלי,  על  שלמה,  בית   ◆ באניא. 

415. Collection of Books with Signatures 

of Rabbis 

For complete list, see Hebrew description. 
Eleven books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

האדמו“ר רבי נ‘ פרידמן וינה. ◆ ספר דרך הנשר, דעווא, תרפ“ח 1928. 
בלולה  מנחה   ◆ שארמאש.  אב“ד  העניג“  הירצקא  רבי ”נפתלי  חתימת 
בשמן, בודפסט, תרפ“ז 1927. חתימת וחותמת רבי אברהם קליין אב“ד 
והגהה  חותמת   .1861 תרכ“א  למברג,  יעקב,  שבות  שו“ת   ◆ רעווצא. 
מרבי אברהם קליין. ◆ באר שמואל, קראקא, תרפ“ג 1923. חתימות רבי 
ישראל חיים ברון מאיהעל. ◆ שיטה מקובצת החדש, חלק ב‘. סיגעט, 

[תרפ“ו 1926]. הקדשת המחבר רבי ”בנימין ברוך גוטה“. 
11 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200
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Archive of Rabbi Eliezer Silver

ארכיון רבי אליעזר סילבר

רבי אליעזר סילבר - נשיא אגודת הרבנים ומנהיג היהדות האורתודוקסית באמריקה
ביאתו של הגאון רבי אליעזר סילבר לארצות הברית ראויה לציון כנקודת מפנה היסטורית מנקודת מבטה 
לעילוי  מצעירותו  נודע  בליטא,  נולד  (תרמ“א-תשכ“ח)  סילבר  אליעזר  רבי  האורתודוקסית.  היהדות  של 
חריף, למד אצל רבי חיים מבריסק, ובגיל צעיר החל לכהן ברבנות. בשנת תרס“ז (1907) היגר לאמריקה. קיום 
ההלכה ושמירת מצוות היוו עדיין אתגר משמעותי באמריקה של אותם ימים. קהילות ויחידים עמדו לבדם 
באתגר זה, ללא עזרת מוסדות דת מפותחים וארגונים. בפקחותו הרבה וכושר מנהיגותו נעמד רבי אליעזר 
סילבר במרכז העשייה התורנית והרבנית באמריקה, בהעמידו יסודות לחיי תורה ומצוות, לכשרות ושמירת 

שבת, בהקמת ישיבות ומוסדות תורה וחסד, ובעזרה וסיוע לקהילות יהודיות בכל רחבי ארצות הברית.
למרות ששימש בקהילות רחוקות (בספרינגפילד – מסצ‘וסטס, בהריסבורג – פנסילבניה ובסינסינטי), היה 
במשך  וקנדה“  דארה“ב  הרבנים  ”אגודת  בראשות  בעמידתו  אמריקה.  יהדות  של  מעורער  הבלתי  מנהיגה 
עשרות שנים, היה הסמכות העליונה באופן מוחלט לכל רבני ארה“ב, ובמכתבים שונים מרחבי העולם הוא 
מכונה ”הרב הכולל“ ו“הרב הראשי“ [למרות שתואר זה בוטל באופן רשמי, מאז פטירתו של ”הרב הכולל“ 
רבי יעקב יוזעף בשנת תרס“ב]. גם אצל ראשי השלטון בארה“ב הוא היה מוכר כנציגה הראשי של היהדות 

האורתודוקסית. 
רבי אליעזר היה הכתובת לכל גדולי ליטא (רבי חיים עוזר, הגרי“ז מבריסק, ועוד), בכל ענייני הציבור. לאחר 
מלחמת העולם הראשונה היה גם הכתובת המרכזית להצלת יהודים שנותרו ברוסיה. בשנות השואה הקים 
את ”ועד ההצלה“, שלחם בחירוף נפש להצלת יהודים, ונאלץ להלחם נגד האדישות ששררה בחוגי השלטון 
סילבר  אליעזר  רבי  נסע  השואה  לאחר  אירופה.  יהודי  של  ולחייהם  לשלומם  מסוימים,  יהודיים  ובחוגים 
להקים  החרב  לפליטי  לעזור  למקום,  ממקום  נסע  וחמש)  שישים  גיל  המבוגר (מעל  גילו  אף  ועל  לאירופה, 

את חייהם מחדש. 
בפקחותו ובחביבותו ידע לנתב את סמכותו והיה מקובל בכל החוגים: מצד אחד היה איש ”אגודת ישראל“ 
חוגי  על  מקובל  היה  שני  ומצד  עוזר),  חיים  רבי  של  (בשליחותו  בארה“ב  התנועה  מוסדות  את  שהקים 
אחרות,  וחסידויות  סאטמר  חב“ד,  חוגי  עם  הדוק  בקשר  עמד  ארה“ב.  ביהדות  אחרים  וחוגים  ”המזרחי“ 

למרות שבא מן העולם הליטאי.
בארכיון שלפנינו נמצאים מסמכים ועדויות לקשריו עם רבי חיים עוזר, רבי שמעון שקאפ ורבי אלחנן ווסרמן. 
מכתבים מהגרי“ז מבריסק ומשפחתו, הכוללים פרטים לא ידועים על הצלת הגרי“ז מהשואה, מכתב מהגרי“ז 
ומכתב בשם ה“חזון איש“ על מלחמת עצמאות של החינוך התורני במדינת ישראל, מכתבים מראשי ”העדה 
החרדית“ ומאישי ציבור שונים, מראשי ישיבות ומוסדות התורה, מכתבים בענין ה“כולל“ הראשון ללימוד 

תורה שהוקם בארה“ב בשנת 1938, ע“י ראשי ”אגודת הרבנים“, ועוד. 
מסמכים רבים הנם בענייני כשרות, גיטין ובדיני ממונות, בהם היה רבי אליעזר מומחה במיוחד. ”שטרי בוררות“ 

רבים נמצאו בארכיונו, מאחר ופקחותו הרבה עמדה לו לפשר בין איש לרעהו ובין רבנים לקהילותיהם.
במכתבים רבים שנמצאים לפנינו (בעיקר בפריט 432 – מכתבים מרבני ארה“ב), ניכר היטב עד כמה היו הרבנים 
נשמעים לדעתו ולעצתו ויחד עם זאת, ידעו כולם כי הרב סילבר הוא הכתובת לכל בעיה שמתעוררת, וכי 

הוא האדם שאכפת לו באמת, ודואג לטובתו האישית של כל אחד בענייניו הוא. 

Rabbi Eliezer Silver - “The Chief Rabbi” and a Leader of the 

American Orthodox Jewry

Rabbi Eliezer Silver’s arrival to the USA in 1907 was a historical pivotal point in the 

eyes of the American Orthodox Jewry. Rabbi Eliezer Silver (1881-1968) was born in 

Lithuania and already in his youth was renowned as an outstanding genius. He studied 

from Rabbi Chaim of Brisk and at a young age began to serve in the rabbinate. In 1907 

he immigrated to America. At that time, adherence to Torah and mitzvot was a challenge 

for the American Jewry. With his cleverness and leadership skills, Rabbi Eliezer Silver 

was able to steer communities to lives of real adherence to Torah and mitzvot, and was 

active in the Jewish Rabbinical communities, building Yeshivot and Torah and Chesed 

institutes and offering assistance to many different Jewish communities the USA.

Although he served in far-out congregations (Springfield - Massachusetts, Harrisburg - 

Pennsylvania and Cincinnati), he promptly stood at the hub of Rabbinical activity in the 

entire USA. In the position he held for decades as head of the Union of Orthodox Rabbis 

of the USA and Canada, he was the absolute top authority of all US rabbis and was called 

“The General Rabbi” and “Chief Rabbi” [though this title was officially cancelled since 

the death of the General Rabbi Ya’akov Yozef in 1902]. The US government heads as well 

considered him the head representative of American Orthodox Jewry.

Rabbi Silver was the address for Lithuanian Torah leaders (Rabbi Chaim Ozer, Rabbi 

Yitzchak Ze’ev of Brisk, etc.), concerning all public issues. After World War I, he was 

the central address for rescuing Jews who remained in Russia. During the Holocaust, he 

established the Va’ad HaHatzala which fought vigorously to save Jewish lives, and he was 

forced to battle the apathy of government circles and the lack of response from reform 

and non-religious Jewish groups towards the lives and welfare of European Jews. After 

the Holocaust, Rabbi Eliezer Silver traveled to Europe and in spite of his advanced age 

(over 65) he journeyed from place to place to help survivors rebuild their lives. 

With shrewdness and kindness, he maneuvered his authority and was accepted in 

all circles: on the one hand he was a member of Agudat Yisrael, who established the 

movement’s institute in the USA (dispatched by Rabbi Chaim Ozer), and on the other 

hand, he was accepted by Mizrachi circles and other groups of US Jewry. Rabbi Silver had 

close contact with Chabad, Satmar and other Chassidic groups although he belonged to 

the “rational” Lithuanian world. 

This archive contains documents and testimonies of Rabbi Silver’s connections with 

Rabbi Chaim Ozer, Rabbi Shimon Shkop and Rabbi Elchanan Wasserman, letters by 

Rabbi Yitzchak Ze’ev of Brisk and his family with unknown details of the rescue of Rabbi 

Yitzchak Ze’ev from the Holocaust, a letter by Rabbi Yitzchak Ze’ev and a letter on behalf 

of the Chazon Ish regarding the discussion about the Torah education in the State of 

Israel; a letter by the heads of the Eda HaCharedit and various public figures, heads 

of Yeshivot and Torah institutes, letters concerning the first Kollel for Torah learning 

founded in the USA in 1938 by the heads of Agudat HaRabbanim etc.

Many documents are about matters of Kashrut, Gittin and monetary matters in which 

Rabbi Eliezer was especially proficient. Many “arbitration Shtarot” were found in his 

archive because his extreme cleverness assisted him in finding compromises between 

parties and between rabbis and their congregations.

Many of these letters (primarily Item 432 – Letter by USA Rabbis), indicate the extent 

to which rabbis listened to his advise and opinions. It is also apparent that Rabbi Silver 

was the address for any problem that might arise and that he cared about the personal 

concerns of each and every person.
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416. מכתב ארוך מרבי חיים עוזר גרודזנסקי

אליעזר  רבי  הגאון  אל  גראדזענסקי,  עוזר  חיים  רבי  הגאון  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  ומעניין,  ארוך  מכתב 
סילבר. ווילנא, אלול תרצ“ב (1932). 

וישיבת  ווסרמן  אלחנן  רבי  דיסקין,  מהרי“ל  יתומים  בית  הכלל:  מענייני  רבים  ענינים  על  מדובר  במכתב 
ברנוביץ‘, ישיבת ראמיילס וראש הישיבה רבי שלמה היימאן (פאריטשער), ועוד. בסיום המכתב הוא חותם 

”בברכת השנה לחיים טובים ארוכים ומתוקנים וישמחו בשמחת חג הסוכות הבע“ל“. 
נייר מסמכים רשמי, 26 ס“מ. כ-21 שורות. מצב טוב. + מעטפת הדואר עם לוגו מודפס. 

פתיחה: $1000

417. מכתב מרבי אלחנן ווסרמן

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אלחנן ווסרמן, אל הגאון רבי אליעזר סילבר, ניו יורק, [תרצ“ט 1939]. 
משלוח  גם  מזכיר  הוא  בברנוביץ‘.  הכולל  עבור  הישיבות,  למען  הכללית  מהמגבית  כספים  משלוח  בעניני 
כספים ע“י הגאון רבי חיים עוזר ”לצורך הוצאות של צבת בצבת.. ”. בסיום המכתב הוא כותב על תכניותיו 

ליסע בחזרה לאירופה עוד קודם הפסח. 
שורות  תמונת בנין הישיבה בברנוביץ [וכתובת משרד הישיבה בניו יורק]. 28 ס“מ. כ-14  עם  נייר מסמכים רשמי 

בכת“י. מצב טוב. סימני קיפול וכתמים. 
רבי אלחנן ווסרמן שהה בניו יורק למגבית עבור ישיבתו בשנים תרצ“ח-תרצ“ט. (ראה בספר אור אלחנן, ח“ב, 
פרק המסע לאמריקה, עמ‘ קעג-ריז) - כפי הנראה מסיום המכתב, הוא נכתב בחורף תרצ“ט, לקראת סיום 

מסעו בארה“ב. 

פתיחה: $1200

416. Long Letter by Rabbi Chaim Ozer Grodzensky

A long interesting letter handwritten and signed by Rabbi Chaim Ozer Grodzensky, to 

Rabbi Eliezer Silver. Vilna, Elul 1932. 

The letter discusses many community matters: The Maharil Diskin Orphanage, Rabbi 

Elchanan Wasserman and the Baranovich Yeshiva, the Ramailles Yeshiva headed by Rabbi 

Shlomo Heiman (Paritcher), etc. At the end of the letter, he signs, “With the New Year’s 

blessing of good long lives and you shall rejoice in the joy of the upcoming Chag Succot”. 
Official stationary, 26cm. Approx. 21 lines. Good condition. + Postal envelope with printed 

emblem. 

Opening Price: $1000

417. Letter by Rabbi Elchanan Wasserman

Letter handwritten and signed by Rabbi Elchanan Wasserman, to Rabbi Eliezer Silver, 

NY, [1939]. 

Regarding the delivery of money from the General Collection for Yeshivot, for the 

Baranovich kollel. He also mentions the delivery of money by Rabbi Chaim Ozer. At 

the end of the letter, he writes of his plans to return to Europe before Pesach. 
Official stationary with a picture of the yeshiva building in Baranovich [and the address of the 

yeshiva office in New York]. 28cm. Approx. 14 handwritten lines. Good condition. Folding 

marks and stains. 

Rabbi Elchanan Wasserman stayed in New York to raise funds for his yeshiva in 1938-

1939. (See Ohr Elchanan, Vol. 2, in the chapter about his journey to America, pages 

173-217) – The end of the letter indicates that it was written in the winter of 1939, 

towards the end of Rabbi Elchanan’s stay in the USA. 

Opening Price: $1200

416



מכירה מס‘ 27 | 229 

418. Letter by Rabbi Shimon Yehuda HaCohen Shkop

A long letter handwritten and signed by Rabbi “Shimon Yehuda HaCohen Shkop”, to 

Rabbi Eliezer Silver. Grodno, 1932. 

Congratulations on the appointment of Rabbi Eliezer to the Cincinnati rabbinate and 

request for assistance for the “Sha’ar HaTorah” Yeshiva in Grodno. 

Rabbi Shimon Yehudah HaCohen Shkop (1860-1940, Otzar HaRabbanim 19962), 

disciple of Rabbi Chaim Soloveitchik in the Volozhin Yeshiva who instructed him in the 

intricate and deep methodologies of Torah. At age 24 he became Rosh Metivta in the Telz 

Yeshiva [established by his uncle, Rabbi Eliezer Gordon], where he taught his method 

of study, an approach which captivated the entire Torah world until this very day. Rabbi 

Elchanan Wasserman was among his prominent disciples during that period. In 1920, 

he was requested to head the “Sha’ar HaTorah” Yeshiva in Grodno. Writings: “Sha’arei 

Yosher”, “Ma’arechet HaKinyanim” and “Chiddushei Rabbi Shimon Yehudah HaCohen”. 
Official stationary, 27.5cm. Approx. 19 lines. Fair condition, tears with missing parts in leaf 

center. 

Opening Price: $800

418. מכתב רבי שמעון יהודה הכהן שקאּפ

מכתב ארוך בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי ”שמעון יהודא הכהן שקאּפ“, אל הגאון רבי אליעזר סילבר. 
גרודנה, תרצ“ב 1932. 

ברכות לרגל התמנות רבי אליעזר לרבנות סינסינטי ובקשה לעזרה עבור ישיבת ”שער התורה“ בגרודנה. 
סולובייצ‘יק  חיים  רבי  תלמיד   ,(19962 הרבנים  אוצר  (תר“ך-ת“ש,  שקאּפ  הכהן  יהודה  שמעון  רבי  הגאון 
בישיבת וואלוז‘ין שהדריכו בדרכי העיון העמוק. בגיל 24 ר“מ בישיבת טעלז [שייסד דודו הגאון רבי אליעזר 
גורדון], בה הנחיל לרבים את שיטת עיונו בהגיון חדש, השיטה שכבשה את עולם התורה עד ימינו. מתלמידיו 
הנודעים באותה תקופה היה רבי אלחנן ווסרמן. בשנת תר“ף נקרא לעמוד בראשות ישיבת ”שער התורה“ 

בגרודנה. חיבוריו: ”שערי יושר“ ”מערכת הקנינים“ ו“חידושי רבי שמעון יהודה הכהן“. 
נייר מסמכים רשמי, 27.5 ס“מ. כ-19 שורות. מצב בינוני, קרעים עם חסרון במרכז הדף. 

פתיחה: $800

417418
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419. מכתב היסטורי מהגרי“ז סולובייציק אב“ד בריסק

הרב  של  וחתימתו  ידו  בכתב  תורני.  לחינוך  הנוער“  ”עלית  ילדי  הצלת  של  החינוך  מלחמת  בעניני  מכתב 
מבריסק, הגאון רבי יצחק זאב הלוי סאלאוויציק. ירושלים, אייר תש“ט (1949). 

”... הנה שמתי דברים בפי המוכ“ז הר‘ מנחם פרוש שי‘ וגם נתתי בידו העתק מכתב מעלית הנוער... על המצב 
שנתחדש עכשיו ע“ד ענין קבלת ילדים למוסדות דתיים ולישיבות, והנה עכשיו כבר הוציאו מחשבתם לֹפעל 
ונתקבלו מהם מכתבים באופן מוחלט, כי עד שלא יתקיימו דרישותיהם בענין החינוך והמחנכים, לא יתנו אף 

ילד אחד למוסדות הנ“ל...“. 
נייר מסמכים רשמי, 27.5 ס“מ. כ-12 שורות בכתב ידו. מצב טוב. 

מכתב חשוב זה אינו ידוע, ולא נכלל באסופת ”אגרות מרן רי“ז הלוי“ (ירושלים, תשס“ח). 

פתיחה: $2000

420. שלשה מכתבים – מהגרי“ז מבריסק, מרבי איסר זלמן מלצר ומרבי אברהם ישראל משה 

סלומון מחרקוב
שלשה מכתבים אל הגאון רבי אליעזר סילבר, בבקשת עזרה להוצאת ספרו של הגאון רבי אברהם ישראל 

משה סלומון הרב מחרקוב, על מסכת זבחים. 
בכתב  שורות  (כ-18  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגאון  מכתב   ◆  .(1947) תש“ח  ירושלים,  מחרקוב.  הרב  מכתב   ◆
שורות  כ-6  נוסף  מכתב  לדף  מעבר   ◆  .(1947) תש“ז  ירושלים,  רשמי).  מסמכים  נייר  גבי  על  וחתימתו,  ידו 
בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי ”יצחק זאב באאמו“ר הגאון החסיד רשכבה“ג מרן חיים הלוי זצוקללה“ה 

סאלאווייציק“ [הגרי“ז סולובייציק גאב“ד בריסק]. 
מכתב רבי איסר זלמן והגרי“ז על נייר מסמכים רשמי של רבי איסר זלמן מלצר, 22 ס“מ. מצב טוב. סימן קיפול. 

מכתב הרב סלומון: נייר מסמכים רשמי, 27.5 ס“מ. מצב טוב מאד. 
מכתבו של הגרי“ז אינו ידוע ולא נכלל באסופת ”אגרות מרן רי“ז הלוי“ (ירושלים, תשס“ח). 

פתיחה: $2000

419. Historic Letter from Rabbi Yitzchak Ze’ev Soloveitchik Av 

Beit Din of Brisk

Letter regarding the struggle for the Torah education of the “Aliyat Ha’Noar” children. 

Handwritten and signed by the Brisker Rav, Rabbi Yitzchak Ze’ev HaLevi Soloveitchik. 

Jerusalem, Iyar 1949. 

“…I have spoken to Rabbi Menachem Porush and have given him a letter from Aliyat 

HaNoar… about the renewed situation about accepting children in religious institutes 

and in yeshivot. And now they have already realized their intentions and they have sent 

letters that until their demands regarding the education and the teachers will not be 

fulfilled, they will absolutely not allow one child to enter these institutions…”. 
Official stationary, 27.5cm. Approx. 12 lines in his handwriting. Good condition. 

This important letter is unknown and not included in the collection of “Igrot Maran Riz 

HaLevi” (Jerusalem, 2008). 

Opening Price: $2000

419
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420. Three Letters – By Rabbi Yitzchak Ze’ev of Brisk, Rabbi Isser 

Zalman Meltzer and Rabbi Avraham Yisrael Moshe Salomon of 

Kharkov

Three letters to Rabbi Eliezer Silver, requesting assistance in publishing the book 

written by Rabbi Avraham Yisrael Moshe Salomon of Kharkov, on Tractate Zevachim. 

◆ A letter by the Rabbi of Kharkov. Jerusalem 1947. ◆ A letter by Rabbi Isser Zalman 

Meltzer (approx. 18 lines in his handwriting and signature, on official stationary). 

Jerusalem 1947. ◆ On reverse side, another letter of approx. 6 lines in the handwriting 

and signature of “Rabbi Yitchak Ze’ev son of Maran Chaim HaLevi Soloveitchik” [The 

Griz Soloveitchik Ga’avad of Brisk]. 

The letter by Rabbi Isser Zalman and the Griz is on Rabbi Isser Zalman Meltzer’s 

official stationary, 22cm. Good condition. Folding mark. 
Letter by Rabbi Salomon: Official stationary, 27.5cm. Very good condition. 

The Griz letter is not known and not included in the collection “Igrot Maran Riz 

HaLevi” (Jerusalem, 2008). 

Opening Price: $2000

420
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421. מכתב הגאון רבי משה סולובייציק - אודות הצלת אחיו 

הגרי“ז
אל  סולובייצ‘יק,  משה  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכת“י  ארוך  מכתב 

הגאון רבי אליעזר סילבר, ניו יורק, י“ג תשרי תש“א (1940). 
ומצבו  בווילנא  הנמצא  דבריסק  הגאב“ד  לאחיו  לעזור  בקשה  מכתב 
הורע מאד אחרי פטירת הגאון רבי חיים עוזר. הוא מצטט מכתב שקיבל 
ויזות:  השגת  בעניני  אלול,  כ“ב  בתאריך  הגרי“ז  לו  כתב  ובו  מווילנא 
”מהוויזעס השלוחות מאמעריקא אין עוד כל תוצאות ממשית באשמת 
פטירת  אחרי  כי  מאליו  מובן  ד‘,  לחסדי  מיחלות  ועינינו  הקאנסול... 
הגרי“ז  יצא  דבר  של  [בסופו  וד“ל“.  מצב  בלי  נשארתי  זצ“ל,  הגרח“ע 

מווילנא לארץ ישראל בתאריך כ“א טבת תש“א - 20 בינואר 1941]. 
הגאון רבי משה סולובייציק (תרל“ט-שבט תש“א), בנו של הגאון רבי 
חיים מבריסק ואחיו הגדול של רבינו הגרי“ז מבריסק. חתן הגאון רבי 
אליהו פיינשטיין אב“ד פרוזין. גאון בעל שיעור קומה, נודע בשיעוריו 
ובארה“ב.  באירופה  תלמידים  אלפי  והעמיד  העיון  בעומק  הנפלאים 
רבי  הגאון  של  במקומו  ראסיין  של  כרבה  לכהן  נקרא  תר“ע  בשנת 
אלכסנדר משה לפידות, וביזמת הסבא מסלבודקה הקים ישיבה בעיר 
מבחירי ישיבת סלבודקה. בשנת תרע“ג עבר לכהן כרבה של חסלוביץ. 
אלחנן  יצחק  רבינו  ישיבת  כראש  לכהן  לארה“ב  הגיע  תרפ“ט  בשנת 

במקומו של ”העילוי ממייצ‘ט“. 
קפלים  טוב-בינוני,  מצב  צידיו.  משני  כתוב  ס“מ.  רשמי, 28  מסמכים  נייר 

וכתמים. 
נכלל  ולא  כלל  ידוע  אינו  שלפנינו,  במכתב  המצוטט  הגרי“ז  מכתב 

באסופת ”אגרות מרן רי“ז הלוי“ (ירושלים, תשס“ח). 

פתיחה: $500

421. Letter by Rabbi Moshe Soloveitchik 

– Regarding the Rescue of his Brother 

Rabbi Yitzchak Ze’ev

A long letter handwritten and signed by Rabbi Moshe 

Soloveitchik, to Rabbi Eliezer Silver, New York, Tishrei 

1940. 

A letter requesting help for his brother the Ga’avad 

of Brisk who is in Vilna and whose situation has 

considerably worsened after the death of Rabbi Chaim 

Ozer. He quotes a letter that he received from Vilna 

written by Rabbi Yitchak Ze’ev on the 22nd of Elul 

regarding obtaining visas: “No real results have been 

received from the visas sent from America and the 

consul is to blame… and our eyes are turned to G-d’s 

mercy. Obviously, after Rabbi Chaim Ozer’s death, the 

situation is difficult”. [Eventually Rabbi Yitzchak Ze’ev 

left Vilna for Eretz Yisrael on January 20, 1941]. 

Rabbi Moshe Soloveitchik (1839-Shvat 1941), son 

of Rabbi Chaim of Brisk and older brother of Rabbi 

Yitzchak Ze’ev of Brisk. Son-in-law of Rabbi Eliyahu 

Feinstein Av Beit Din of Pruzhany. A prominent Torah 

genius, renowned for his amazing deep shiurim, he had 

thousands of disciples in Europe and the US. In 1910, he 

was asked to serve as Rabbi of Raszyn instead of Rabbi 

Alexander Moshe Lapidot, and at the initiative of the 

Saba of Slobodka he established a yeshiva in the city 

consisting of select students of the Slobodka Yeshiva. 

In 1913, he moved to serve as Rabbi of Chaslowitz. In 

1929, he immigrated to the USA to serve as the Head of 

the Rabbeinu Yitzchak Elchanan Yeshiva instead of the 

“Prodigy of Molchad”. 
Official stationary, 28cm. Written on both sides. Good-fair 

condition, folds and stains. 

The letter from Rabbi Yitzchak Ze’ev quoted in this 

letter, is not known at all and is not included in the 

collection “Igrot Maran Riz HaLevi” (Jerusalem, 2008). 

Opening Price: $500

422. מכתב רבי יוסף דוב הלוי סולובייציק - בוסטון, 1963

אל  סולובייציק,  הלוי  דוב  יוסף  רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
”הגאון האמיתי עטרת ישראל ותפארתו“ רבי אליעזר סילבר. רוקסברי 

(בוסטון), תשכ“ג 1963. 
רבי יוסף דוב הלוי סולובייציק מבוסטון (תרס“ח-תשנ“ג), בן רבי משה 
במספר  ברבנות  כיהן  ממייצ‘ט“.  ה“עילוי  תלמיד  מבריסק.  הגר“ח  בן 

422. Letter by Rabbi Yosef Dov HaLevi 

Soloveitchik – Boston, 1963

A letter handwritten and signed by Rabbi Yosef Dov 

HaLevi Soloveitchik, to Rabbi Eliezer Silver. Roxbury, 

Boston, 1963. 

Rabbi Yosef Dov Soloveitchik (J. B.) of Boston (1908-

1993) son of Rabbi Moshe son of Rabbi Chaim of Brisk. 

Disciple of the “Prodigy of Molchad”. Served in the 

rabbinate of several cities and important communities 

in the USA, and was Head of “Yeshiva University” in 

the USA. Many books have been published based on his 

writings and lectures, on halacha, aggada, and Jewish 

philosophy. He was the leader of Modern Orthodox 

Jewry in the USA, but closer in spirit to the yeshiva world. 
Official stationary, 28cm. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $200

יוניברסטי“  ”ישיבה  בראש  ועמד  בארה“ב  חשובות  וקהלות  ערים 
בארה“ב. מכתביו ומשיעוריו יצאו לאור ספרים רבים בהלכה, באגדה 
האורתודוכסית-מודרנית  היהדות  בראש  עמד  יהודית.  ובפילוסופיה 

בארה“ב, אך היה קרוב ברוחו לעולם הישיבות. 
נייר מסמכים רשמי, 28 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול. 

פתיחה: $200

421422
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423. מכתב רבי שמואל גריינמן - מיאמי 1938 

מכתב רבי שמואל גריינמאן לרבי אליעזר סילבר. מיאמי, תרצ“ח 1938. 
המכתב,  בהמשך  מיאמי.  בעיר  צדקה  מגביות  בעניני  עוסק  המכתב 
להגרח“ע  לשלוח  שליט“א  מעכת“ר  הזדרז  כבר  ”בטח  כותב:  הוא 
עבור גיסי הי“ו. מצבו מעורר דאגה מרובה ואין בידי להושיעו“ [כנראה 

שמדובר בפרנסת גיסו בעל ה“חזון-איש“]. 
קרליץ  יוסף  שמריהו  רבי  חתן  (תרמ“ט-תשי“ז),  גריינמן  שמואל  רבי 
חיים  החפץ  ממקורבי  פעלים.  ורב  מופלג  חכם  תלמיד  החזו“א.  אבי 
רבי  הגאון  גיסו  של  איש“  ספרי ”חזון  את  והו“ל  ערך  עוזר.  חיים  ורבי 
היא  הספרים  ברוב  הספר  לעניני  (הכתובת  קרליץ.  ישעיהו  אברהם 
כתובתו של רבי שמואל בבני ברק, בעילום שם הגאון המחבר). חיבר 
ורבו  מורו  מדברי  נוספים  וספרים  התורה“  על  חיים  הספר ”חפץ  את 

בעל ”חפץ חיים“. 
גלויית דואר, כ-14 ס“מ. מצב בינוני.

פתיחה: $200

423. Letter by Rabbi Shmuel Greineman – 

Miami 1938

Letter by Rabbi Shmuel Greineman to Rabbi Eliezer 

Silver. Miami, 1938. The letter deals with charity 

collections in Miami. Further on in the letter he writes: 

“You have surely hurried the delivery to Rabbi Chaim 

Ozer for my brother-in-law. His situation causes much 

concern and I am not able to help him” [Apparently 

he is referring to the sustenance of his brother-in-law 

author of the “Chazon Ish”]. 

Rabbi Shmuel Greineman (1889-1957), son-in-law of 

Rabbi Shemaryahu Yosef Karelitz, father of the Chazon 

Ish. An exceptional Torah scholar who was very active. 

Close to the Chafetz Chaim and Rabbi Chaim Ozer. 

Edited and published the “Chazon Ish” books authored 

by his brother-in-law Rabbi Avraham Yeshayahu 

Karelitz. (Most of the books have Rabbi Shmuel’s 

address in Bnei Brak, author’s name anonymous). 

Wrote the book “Chafetz Chaim al HaTorah” and other 

books on the thoughts of his teacher and Rabbi author 

of the “Chafetz Chaim”. 
Postcards, approx. 14cm. Fair condition. 

Opening Price: $200

424. מכתבים מעניינים מהאדמו“ר הריי“צ שניאורסון 

מליובאוויטש
מהם  ארבעה  היהדות,  וחיזוק  בעניני ציבור  ארוכים,  חמשה מכתבים 
בחתימת ידו של האדמו“ר רבי יוסף יצחק שניאורסון, אל הגאון רבי 

אליעזר סילבר. ברוקלין ניו-יורק, תש“ב (1942). 
חוק  רוסיה;  ליהודי  הפסח  לחג  עזרה  במכתבים:  הנדונים  הנושאים 

ללימודי חול בישיבות; תעמולה אודות שמירת שבת קודש ועוד. 
6 דף, הכוללים 4 מכתבים מהריי“צ ומכתב מחתנו רבי שמריה גור אריה. 

גודל ומצב משתנה. רובם במצבים טובים. 

פתיחה: $2500

424. Interesting Letter by Rabbi Yosef 

Yitzchak Schneerson of Lubavitch

Five long letters, on public issues and strengthening 

of Judaism, four handwritten by Rebbe Yosef Yitzchak 

Schneerson (the Reitz) to Rabbi Eliezer Silver. Brooklyn, 

NY, 1942. 

The topics discussed: assistance for Pesach for Russian 

Jewry; law to enforce secular studies in the yeshivot; 

propaganda for keeping the laws of the Holy Shabbat etc. 
Six leaves, including 4 letters from the Reitz and a letter from 

his son-in-law Rabbi Shemarya Gur Aryeh. Various sizes 

and conditions. Most in good condition. 

Opening Price: $2500
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של  רבה  קצנלבוגן,  טעבלי  דוד  מרבי  פולמוס  מכתב   .425

לנינגרד (סט. פטרבורג) - 1928
דוד טעבלי קצנלבוגן  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב ארוך 
אליעזר  רבי  הגאון  גיסי“),  (”נכד  משפחתו  קרוב  אל  לנינגרד,  אב“ד 

סילבר בארה“ב. לענינגראד (מלפנים פעטרבורג), סיון תרפ“ח 1928. 
במכתבו מספר על הרבנים ברוסיה הבולשביקית, וקשייהם: ”... והמה 
נשתכחה  כבר  הם  ולולי  ויראה  בתורה  מצויינים  וגם  גדולים  באמת 
כל  מנגד,  נפשם  המשליכים  היחידים  הרבנים  ורק  מישראל...  תורה 
מספר  הוא  התורה“.  להחזקת  מכוחו,  יותר  או  כחו  לפי  בעדתו  אחד 
בכתב  לומר  רשאי  אתה  אין  - ”אשר  ברוסיה  התהפוכות  על  ברמיזה 

דברים שבעל פה“. 
תורה“  ”עזרת  של  הסיוע  כספי  כי  מתלונן  הוא  המכתב  בהמשך 
המגיעים מארה“ב, אינם מגיעים למטרתם העיקרית להחזקת הרבנים 
המשתמשים  ליובאוויטש,  אנשי  בידי  נפלו  אלא  תורה,  של  וישיבות 
בכספים אלו לכיבוש הקהלות לתורת החסידות, בעוד שכל הישיבה 
בתורת  הוא  לימודם  כל  בחורים ”אשר  מעט  אלא  מונה  אינה  שלהם 
ובדיקה,  שחיטה  הלכות  ילמדום  כי  וחפצם  ישעם  וכל  החסידות... 
אומנתם,  החסידות  תורת  ויהיה  הקטנות,  בקהלות  לשובי“ם  ויהיו 

ובזה יפוצו מעינותיהם חוצה“. 
הגאון רבי דוד טעבלי קצנלנבוגן (תר“י-טבת תרצ“א), מדמויות הפאר 
וכבן  מופלא  כעילוי  נודע  מילדותו  רוסיה.  רבני  וזקן  ליטא  שברבני 
בעיירות  ברבנות  כיהן  לירושלמי.  קצר  פירוש  בעריכת  עסק  כבר  ט“ז 
תרס“ז  ובשנת  המחוז.  עיר  סובאלק  לרבנות  נתמנה  בתרנ“ד  ליטא, 
נקרא לעיר הבירה פטרבורג כדי לשמש בה כרב הכולל, בה גדול היה 
על  נשאר  הבולשביקית  המהפכה  לאחר  גם  ובעמים.  בישראל  כבודו 
משמרתו ברבנות העיר שנתחלף שמה ל‘לנינגראד‘. ימי מצוק וקושי 
היו אלו לרבנים וליהדות, ולפלא כי ספרו ”מי נפתוח“ על מסכת יבמות 
נדפס  האדום“ [בו  בדפוס ”התועמלן  תרפ“ד  בשנת  נדפס בלנינגראד 
העתון הרשמי ”איזווסטיה“]. בשנת תרפ“ח הדפיס בלניגרד, את ספר 

דרושיו ”גם אלה דברי דוד“. 
2 עמ‘, 27.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, פגעי בלאי בקפלי הנייר. 

פתיחה: $200

426. מכתב ארוך מהרב קוק – תרפ“ה

הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  ארוך  מכתב 
סילבר.  אליעזר  רבי  הגאון  אל  ישראל“,  לארץ  הראשי  ”הרב  קוק 

ירושלים, תרפ“ה 1925. 
ספרינגפילד  לרבנות  אליעזר  רבי  התמנות  לרגל  ברכה  מכתב 
להקמת  תכניותיו  על  באריכות  הראי“ה  כותב  במכתב  (מסצ‘וסטס). 
על  העולמית“,  המרכזית  חיזוק ”הישיבה  ועל  כללית“  רבנים  ”אגודת 
תכנית הקמת בנין לישיבה ועל תכנית לבנין ”היכל להרבנות הראשית 

לישראל בירושלים“. 
מצב  בכת“י.  שורות  מ-40  למעלה  ס“מ.   26.5 רשמי,  מסמכים  נייר  דפי   2

טוב-בינוני, סימני קיפול וכתמים. 
העתק מכתב זה נדפס ב“אגרות הראי“ה“, ח“ד, אגרת א‘רפו. 

פתיחה: $300

425. Polemic Letter by Rabbi David Tevli 

Katzenelbogen, Rabbi of Leningrad (St. 

Petersburg) – 1928

A long letter handwritten and signed by Rabbi David 

Tevli Katzenelbogen Av Beit Din of Leningrad, to his 

relative (“my brother-in-law’s grandson”), Rabbi Eliezer 

Silver in the USA. Leningrad (formerly Petersburg), 

Sivan 1928. 

In his letter he relates of the rabbis in Bolshevik Russia 

and their difficulties: “… they are very great and excel 

in Torah and fear of Heaven. If not for them, Jews 

would have already forgotten the Torah… and only a 

few rabbis give up their lives, each in his congregation 

and according to his ability and beyond, to uphold the 

Torah”. He hints to the revolutions in Russia “you are 

not permitted to write things given orally”. 

Further on in the letter, he complains that the assistance 

funds of “Ezrat Torah” that arrived from the USA do not 

reach their primary goal, to support rabbis and Torah 

yeshivot, but they fall into the hands of Lubavitchers. 

They use these monies to conquer communities to 

Chassidut, while each of their yeshivot numbers no 

more than a few young men “that all they study is 

Chassidut… and all their strength and will is to teach 

laws of Shechita and Bedika so they will be shochtim 

and bodkim in the small communities, and Chassidut 

will be their trade, to enable them to teach others”. 

Rabbi David Tevli Katzenelbogen (1850-1930), was a 

noble figure amongst Lithuanian rabbis and the eldest 

of Russian rabbis. From his youth he was known as an 

amazing prodigy and at the age of sixteen already edited 

a short commentary on the Talmud Yerushalmi. Served 

in the rabbinate in Lithuania villages, in 1894, was 

appointed as Rabbi of Suwalki, a district city. In 1907, 

he was called to the capital city of Petersburg to serve as 

rabbi, where he was honored greatly by Jews and non-

Jews. Even after the Bolshevik revolution, he remained 

in the rabbinate of the city re-named Leningrad. These 

were days of distress and hardship for rabbis and for 

Jewry. It is a wonder that his book “Mei Naftoach” on 

Tractate Yevamot was printed in Leningrad in 1924 

by the printing press “The Red Propagandist” where 

the official newspaper “Izvestia” was printed. In 1928, 

he printed the book of his homiletics “Gam Ele Divrei 

David” in Leningrad. 
Two pages, 27.5cm. Good-fair condition, wear damage to 

paper folds. 

Opening Price: $200
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426. Long Letter from Rabbi Kook – 1925

A long letter handwritten and signed by Rabbi Avraham 

Yitchak HaCohen Kook “Chief Rabbi of Israel”, to Rabbi 

Eliezer Silver. Jerusalem, 1925. 

A letter of congratulations on the appointment of Rabbi 

Eliezer to the Springfield (Massachusetts) rabbinate. 

In the letter, Rabbi Kook writes at length of his plans 

to establish a “general association of rabbis” and of the 

strengthening of the “Yeshiva HaMercazit Ha’Olamit”, 

about the plan to establish a building for the yeshiva 

and the plan to construct a building in Jerusalem for 

the Chief Rabbinate of Israel. 
Two official stationary leaves, 26.5cm. More than 40 

handwritten lines. Good-fair condition, folding marks and 

stains. A copy of this letter was printed in “Igrot HaRa’aya”, 

Vol. 4, Igeret 1, 286. 

Opening Price: $300

427. מכתבי הרב קוק, הרב נריה והרב מיימון – אודות הצלת 

הרב פתחיה ֶמנקין מרוסיה הסובייטית
מכתב הרב משה צבי ֶמנקין [הרב משה צבי נריה], להגאון רבי אליעזר 
 (Syanno) סילבר, אודות הצלת אביו רבי פתחיה מנקין, הרב מסעננא
ירושלים,  ומרים“.  קשים  ”בתנאים  שם  החי  הסובייטית,  ברוסיה 

תרצ“ב (1932). 

427. Letter by Rabbi Kook, Rabbi Neria and 

Rabbi Maimon – Concerning the Rescue of 

Rabbi Petachya Menkin from Soviet Russia

A letter by Rabbi Moshe Zvi Menkin [Rabbi Neria], to 

Rabbi Eliezer Silver, concerning the rescue of his father 

Rabbi Petachya Menkin, the Rabbi of Syanno in Soviet 

Russia, who is living “under difficult bitter conditions”. 

Jerusalem, 1932. 

On the letter leaves, are two other letters to Rabbi Silver, 

one from the Chief Rabbi of Eretz Yisrael Rabbi Avraham 

Yitzchak HaCohen Kook, in his handwriting and with 

his signature (approx. 20 lines). The second letter is by 

Rabbi Y. L. HaCohen Fishman [Rabbi Maimon]. 
Four pages, 21cm. Good condition, wear to leaf margins. 

Opening Price: $200

תלמידי  רשימת  עם   - דושינסקי  ממהרי“צ  מכתב   .428

הישיבה בשנת תש“א (1940)
מכתב מישיבת ”בית יוסף צבי - של רבינו הגאון הצדיק מרן יוסף צבי 
דושינסקי שליט“א גאב“ד עה“ק ירושלים תובב“א ורב ראשי ליהדות 
תרומה  על  תודה  מכתב  סילבר.  אליעזר  רבי  אל  בא“י“,  החרדית 
אונגרין  ישיבות  תלמידי  ”הסתדרות  ע“י  ההצלה“  ”ועד  שהעביר 
מארצות  פליטים  שרובם  הישיבה,  תלמידי   96 רשימת  עם  הישנה“, 

אשכנז והונגריה. ירושלים, חשון תש“א (1940). 
ראש  של  וחתימתו  ידו  בכתב  שורות   7 מכתב  הראשון:  הדף  בשולי 

הישיבה הגאון רבי ”יוסף צבי דושינסקיא“. 
הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי (תרכ“ח-תש“ט), מגדולי גאוני הונגריה 
ובגאלאנטה,  בחוסט  ברבנות  כיהן  בדורו.  הנודעים  התורה  ומגדולי 
בארצות  והחשובות  מהגדולות  שהיו  ישיבות  בראשות  עמד  גם  שם 
של  מקומו  את  למלא  ישראל  לארץ  עלה  תרצ“ג  בשנת  הונגריה. 
ובארץ  בירושלים  החרדית  לעדה  ראשי  כרב  זוננפלד,  חיים  יוסף  רבי 
שיעורים  בה  ומסר  ישיבתו  את  מחדש  הקים  בירושלים  ישראל. 
ישראל,  בארץ  החרדית  היהדות  את  ברמה  הנהיג  כסדרן.  תמידין 
וקברו  מלחמת 1948  בשלהי  נפטר  ועוד).  פיל  וועדת  בדיוני  (השתתף 
נכרה בבית העלמין הקטן שבחצר בית החולים ”שערי צדק“ ברח‘ יפו. 

2 דף, 28 ס“מ. נייר דק, מצב טוב-בינוני, קמטים. 

פתיחה: $500

בדפי המכתב, שני מכתבים נוספים אל הרב סילבר, אחד מהם מהרב-
הראשי לארץ ישראל רבי אברהם יצחק הכהן קוק, בכתב ידו וחתימתו 
(כ-20 שורות). והמכתב השני מאת הרב י“ל הכהן פישמן [הרב מימון]. 

4 עמ‘, 21 ס“מ. מצב טוב, בלאי בשולי הדף. 

פתיחה: $200
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429. מכתבים מרבני פולין אל הרב סילבר

אוסף מכתבים שנשלחו אל רבי אליעזר סילבר, בכתב ידם וחתימתם 
של רבני פולין, בשנים תרפ“ג-תרצ“ה בערך (1923-1935):

אברהם  רבי  מכתב  עם  לומז‘ה.  אב“ד  שצ‘קס  משה  רבי  מכתב   ◆
שלמה  רבי  מכתב   ◆  .(1934) תרצ“ה  בלומז‘ה.  ומו“צ  דיין  צינאוויץ 
דוד כהנא, מרבני ווארשא, תרצ“א (1931). ◆ מכתב רבי יצחק יהודא 
פייביל  יעקב  רבי  מכתב   ◆  .(1924) תרפ“ד  קוטנא,  אב“ד  טרונק, 
יהודא  יצחק  מרבי  נוסף  מכתב  (עם  סקערניעוויץ  אב“ד  הורוויטץ, 
טרונק). תרפ“ג (1923). ◆ מכתב רבי דובער דראביטשר, הרב דקאמניץ. 
חמדה“),  ה“כלי  (בן  פלוצקי  העניך  חנוך  רבי  מכתב   ◆  .(1934) תרצ“ה 
אוסטרוב, [תרפ“ח 1928]. ◆ מכתב רבי אברהם אריה ליב גראסבארד, 
עורך  פרידלינג,  הירש  צבי  מרבי  ארוך  מכתב   ◆ שירווינט.  אב“ד 

”הבאר“ ואב“ד ביסקאוויץ [תרפ“ג 1923]. 

428. Letter by Rabbi Yosef Zvi Dushinsky – 

With a List of the Yeshiva Students in 1940

A letter from the “Beit Yosef Zvi Yeshiva – of Rabbi Yosef 

Zvi Dushinsky Ga’avad of Jerusalem and Chief Rabbi of 

Charedi Jewry in Eretz Yisrael” to Rabbi Eliezer Silver. 

A thank you letter for a contribution transferred by the 

“Va’ad HaHatzala” through the “Union of Students of 

Yeshivot of Old Ungarin”, with a list of the 96 yeshiva 

students, most refugees from Ashkenazi countries and 

Hungary. Jerusalem, Cheshvan 1940. 

On the margins of the first leaf: letter of 7 lines 

handwritten and signed by the Head of the yeshiva 

Rabbi Yosef Zvi Dushinsky. 

Rabbi Yosef Zvi Dushinsky (1868-1948), a leading 

Hungarian Torah genius and a famous Torah scholar 

in his times. Served in the rabbinate of Khust and 

Galanta, where he headed some of the largest and most 

prominent of the yeshivot of Hungarian countries. 

In 1933, he immigrated to Eretz Yisrael to succeed 

Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld as Chief Rabbi of the 

Eidah HaCharedit in Jerusalem and Eretz Yisrael. In 

Jerusalem, he re-established his yeshiva and gave regular 

shiurim. He led the Charedi Jewry in Eretz Yisrael with 

authority, (participated in the discussions of the Peel 

Commission etc.). Died at the end of the 1948 war and 

his grave is in the small cemetery in the courtyard of the 

“Sha’arei Tzedek” Hospital on Yaffo Street. 
Two leaves, 28cm. Thin paper, good-fair condition, stains. 

Opening Price: $500

429. Letters by Rabbis of Poland to Rabbi 

Silver 

Collection of letters sent to Rabbi Eliezer Silver, in 

handwriting and signature of rabbis of Poland, between 

approximately 1923-1935:

◆ Letter by Rabbi Moshe Shatzkes Av Beit Din of Lomza. 

Includes letter by Rabbi Avraham Tzinavich Dayan and 

rabbinical authority in Lomza. 1934. ◆ Letter by Rabbi 

Shlomo David Kahana, among rabbis of Warsaw, 1931. 

◆ Letter by Rabbi Yitzchak Yehudah Trunk Av Beit 

Din of Kutno, 1924. ◆ Letter by Rabbi Ya’akov Feivel 

Horowitz, Av Beit Din of Skierniewice (including 

additional letter by Rabbi Yitzchak Yehudah Trunk). 

1923. ◆ Letter by Rabbi Dov Ber Drubitsher, rabbi of 

Kamenitz. 1934. ◆ Letter by Rabbi Chanoch Henoch 

Plotzki (son of the “Kli Chemda”), Ostrow, [1928]. ◆ 

Letter by Rabbi Avraham Aryeh Leib Grossbard Av 

Beit Din of Širvintos. ◆ Lengthy letter by Rabbi Tzvi 

Hirsch Friedling, editor of “HaBe’er” and Av Beit Din 

of Boskavice [1923]. 
Eight items, various sizes and conditions. Generally in good 

condition. 

Opening Price: $400

מבני  ומכתבים  פינקל  יהודה  אליעזר  מרבי  מכתבים   .430

משפחתו
◆ מכתב בחתימת הגאון רבי אליעזר יהודא פינקל ראש ישיבת מיר, 

המכתב   .(1938) תרצ“ח  (פולניה),  מיר  סילבר.  אליעזר  רבי  הגאון  אל 
הכלכלי  המשבר  של  בעיצומו  נכתב  לישיבה,  תמיכות  כספי  בעניני 
חדשות  שום  אין  ”מהישיבה  כותב:  הוא  וכה  בפולין  והאנטישמי 
מעודדות, לע“ע דכאי רוח אנו ממצבה החומרי, ד‘ ירחם ויחיש ישועה 

לכל אהלי התורה...“. 
◆ מכתב מישיבת היכל התלמוד בתל-אביב, אל הרב סילבר, בחתימת 

רבי ”טוביה ליסיצין“ ורבי ”חיים זאב פינקל“. תל אביב, תרצ“ח (1938). 
בהגרא“ש  ”אליעזר  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכת“י  ארוך  ◆ מכתב 

בן  פינקל  מנחם  אליעזר  תשכ“ג (1863). [רבי  סילבר.  הרב  אל  פינקל“, 
רבי אברהם שמואל, בנו של ה“סבא מסלבודקה“. נולד בקלם תרע“ד, 

כיהן ברבנות בשיקגו ונפטר בשנת תשל“ב]. 

3 מכתבים, גודל ומצב משתנים, מצבים טובים. 

פתיחה: $300

8 פריטים, גודל ומצב משתנים. כללית במצב טוב. 

פתיחה: $400
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430. Letters by Rabbi Eliezer Yehuda 

Finkel and Letters by his Family

◆ A letter signed by Rabbi Eliezer Yehuda Finkel Head 

of Mir Yeshiva, to Rabbi Eliezer Silver. Mir (Poland), 

1938. The letter is about money to support the yeshiva, 

written in the midst of the economic and anti-Semitic 

crisis in Poland. This is what he writes: “The yeshiva has 

no encouraging news, we are very disheartened about 

the material situation, G-d should have mercy and bring 

a speedy salvation to all the ‘tents of Torah’…”. 

◆ A letter from the Heichal HaTalmud Yeshiva in Tel 

Aviv, to Rabbi Silver, signed by Rabbi “Tuvia Lisitzin” 

and Rabbi “Chaim Ze’ev Finkel”. Tel Aviv, 1938. 

◆ A long letter handwritten and signed by “Rabbi Eliezer 

Finkel son of Rabbi Avraham Shmuel” to Rabbi Silver. 

1863. Rabbi Eliezer Menachem Finkel son of Rabbi 

Avraham Shmuel, son of the “Saba of Slobodka”. Born 

in Kelm in 1914, served in the rabbinate of Chicago and 

died in 1972. 
Three letters, various sizes and conditions, good condition. 

Opening Price: $300

431. אוסף מכתבים מארץ ישראל בעניני ציבור וענינים 

פרטיים
סילבר,  אליעזר  רבי  אל  ישראל,  מארץ  שנשלחו  מכתבים  אוסף 
בקשות  השבת,  מלחמות  הדת,  חיזוק  בעניני  עוסקים  המכתבים 

ותודה לעזרה למוסדות הציבור וליחידים, בין המכתבים:
◆ מכתב מעניין מרבי פנחס עפשטיין ראב“ד העדה החרדית, אודות 
רצח ר‘ פנחס סגלוב, בהפגנות השבת. ◆ מכתב חשוב בענין עצמאות 
החינוך של הישוב הישן בעת הקמת ”הזרם הרביעי“ (עם עדות בענין 
יחזקאל  מרבי  מכתבים   ◆ זה).  ענין  על  שליט“א“  איש  החזון  ”דעת 
סרנא ראש ישיבת חברון, אחד מהם עוסק בענין מניעת חילולי שבת 
ע“י חברות תעופה ומפעלים. ◆ מכתב מרבי חיים שאול קרליץ בענין 
”ניתוחי מתים“. ◆ מכתב מרבי אברהם כהנמן בענייני ישיבת פוניבז‘.

ו“בנק  חברון  ישיבת  מהנהלת  דבורץ  זיסל  ישראל  מרבי  מכתבים   ◆
בארץ  החרדי  והחינוך  יעקב“  ”בית  מראשי  מכתבים   ◆ חברון“. 

ישראל. ◆ ועוד. 
כ-24 מכתבים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

431. Collection of Letters from Eretz 

Yisrael Pertaining to Public and Private 

Matters 

Collection of letters sent from Eretz Yisrael to Rabbi 

Eliezer Silver; letters deal with matters pertaining to 

strengthening of religion, preservation of Shabbat, 

requests for, and acknowledgment of assistance for 

public and private institutions. Letters include:

◆ Interesting letter by Rabbi Pinchas Epstein Chief 

Av Beit Din of Eida HaCharedit, regarding murder of 

Rabbi Pinchas Saglov during Shabbat demonstrations. 

◆ Important letter regarding educational independence 

of the Old Yishuv during establishment of the “Zerem 

Revi’i” [Chinuch Ha’Atzma’i] (including testimony 

regarding opinion of the Chazon Ish pertaining to this 

matter). ◆ Letters by Rabbi Yechezkel Sarna Rosh Yeshiva 

of Chevron; one dealing with prevention of desecration 

of Shabbat by airline companies and factories. ◆ Letter by 

Rabbi Chaim Shaul Karelitz regarding autopsies. ◆ Letter 

by Rabbi Avraham Kahaneman related to Ponevezh 

Yeshiva. ◆ Letters by Rabbi Yisrael Zisel Dvoretz from 

administration of Chevron Yeshiva and “Chevron Bank”. 

◆ Letters by leaders of “Beit Ya’akov” and Orthodox 

educational institutions in Eretz Yisrael. ◆ More. 
Approx. 24 letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $500

432. אוסף מכתבים ענק מרבני ארצות הברית

אוסף ענק ומגוון, של מכתבים שנשלחו אל רבי אליעזר סילבר, מרבנים 
שונים בארצות הברית, המכתבים עוסקים בדברי תורה, בעניני הצלה 
בעניני  השואה,  בתקופת  הבוערת  ומאירופה  הסובייטית  מרוסיה 

רבנות ובעניני כשרות ואבן העזר, בעניני צדקה ומוסדות תורה ועוד. 
הרבנים  מגדולי  מהם  המכתבים,  כותבי  של  חלקית  רשימה  נציין 

ומראשי ”אגודת הרבנים“: 
רבי דוב אריה לוונטל; רבי משה ראזין (בעל ”נזר הקודש“); רבי אליהו 
מאיר בלוך (ראש ישיבת טלז); רבי חיים העליר (בעל ”ספר המצוות“); 
רבי יהודה בראווער; רבי יהודה ליב פארער; רבי יוסף אליהו הענקין; 
קרלינסקי;  ישעיה  רבי  זלצר;  יהודה  רבי  רוזנברג;  הלוי  ישראל  רבי 
יוסף  רבי  סגל;  יצחק  רבי  דושאוויץ;  ישראל  רבי  קרלינסקי;  חיים  רבי 
”הפרדס“);  (עורך  פרדס  אהרן  שמואל  רבי  הרידב“ז);  (חתן  קאנוביץ 
דוד  יעקב  רבי  רגנשברג;  אברהם  אליהו  רבי  לווין;  יצחק  שלמה  רבי 
גורדון; רבי שלמה יהודה ליב לעוויטאן; רבי אהרן חיים צימרמן; רבי 
אליעזר  אפרים  רבי  ריף;  יהודה  צבי  נפתלי  רבי  הירשפרונג;  מרדכי 
הורוויץ  מאיר  רבי  גרינוולד;  יהודה  יקותיאל  רבי  יאלעס;  הכהן 
רובין-הלברשטאם  שרגא  יחזקאל  שלום  רבי  משאץ,  האדמו“ר 

האדמו“ר מציעשנוב; ועוד. 
מסמכים  נייר  על  רובם  משתנים,  ומצב  גודל  מכתבים.  מ-100  למעלה 

רשמי. 

פתיחה: $1500
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432. Huge Collection of Letters by Rabbis 

of United States

Huge and diverse collection of letters sent to Rabbi 

Eliezer Silver, by various rabbis from the United States. 

Letters contain Divrei Torah, matters pertaining to rescue 

from Soviet Russia and European inferno during period 

of Holocaust, matters of rabbinate, Kashrut and Even 

Ha’Ezer, and matters of charity, Torah institutes and more. 

The following is a partial list of writers of the letters, 

including greatest rabbis and leaders of “Union of 

Rabbis”: 

Rabbi Dov Aryeh Leventhal; Rabbi Moshe Razin (author 

of “Nezer HaKodesh”); Rabbi Eliyahu Meir Bloch (Rosh 

Yeshiva of Telshe); Rabbi Chaim Heller (author of “Sefer 

HaMitzvot”); Rabbi Yehudah Braver; Rabbi Yehudah 

Leib Forer; Rabbi Yosef Eliyahu Henkin; Rabbi Yisrael 

HaLevi Rosenberg; Rabbi Yehudah Seltzer; Rabbi 

Yeshaya Karlinsky; Rabbi Chaim Karlinsky; Rabbi 

Yisrael Doshavitz; Rabbi Yitzchak Segal; Rabbi Yosef 

Kanovitch (son-in-law of the Ridbaz); Rabbi Shmuel 

Aharon Pardes (editor of “HaPardes”); Rabbi Shlomo 

Yitzchak Levine; Rabbi Eliyahu Avraham Regensburg; 

Rabbi Ya’akov David Gordon; Rabbi Shlomo Yehudah 

Leib Levitan; Rabbi Aharon Chaim Zimmerman; Rabbi 

Mordechai Hirschprung; Rabbi Naftali Tzvi Yehudah 

Riff; Rabbi Ephraim Eliezer HaKohen Yolles; Rabbi 

Yekutiel Yehudah Greenwald; Rabbi Meir Horowitz 

Rebbe of Shotz, Rabbi Shalom Yechezkel Shraga Rubin-

Halberstam Rebbe of Cieszanów; and others. 
Over 100 letters. Various sizes and conditions; majority 

upon official stationery. 

Opening Price: $1500

433. מסמכים ורשימות מארכיונו האישי של רבי אליעזר 

סילבר
ורשימות  תורה  חידושי  רשימות  ומסמכים,  מכתבים  של  גדול  אוסף 
שונות, מארכיונו של הגאון רבי אליעזר סילבר, מתקופת כהונתו כרב 

בספרינגפילד - מסצ‘וסטס, בהריסבורג - פנסילבניה ובסינסיניטי. 
עשרות מכתבים וטיוטות מכתבים בכתב-ידו חלקם חתומים; עשרות 
רבי  של  ידו  בכתב  נכתבו  (רובם  הדין  בעלי  בחתימות  בוררות  כתבי 
אליעזר); כתבי רבנות ומסמכים, בקשר לרבנות רבי אליעזר בקהילות 
ישראל“  הרבנים“ ”אגודת  בעניני ”אגודת  ומכתבים  מסמכים  שונות; 
”ועד ההצלה“ ועוד; מסמכים ומכתבים בענינים שונים, עניני כשרות, 

צדקה ועוד. 
למעלה מ-150 פריטי נייר, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

433. Documents and Lists from the 

Personal Archive of Rabbi Eliezer Silver 

Large collection of letters and documents, lists of 

Chiddushei Torah and various listings, from the 

personal archive of the Ga’on Rabbi Eliezer Silver, from 

period of service as rabbi in Springfield – Massachusetts, 

Harrisburg – Pennsylvania and Cincinnati. 

Dozens of letters and letter drafts in his handwriting, 

some signed; dozens of arbitration documents signed 

by litigants (majority written in handwriting of Rabbi 

Eliezer); rabbinical writings and documents related to 

rabbinate of Rabbi Eliezer in various congregations; 

documents and letters pertaining to “Union of Rabbis”, 

“Agudat Yisrael”, “Va’ad Ha’Hatzala” and more; 

documents and letters related to various matters; 

Kashrut, charity and more. 
Over 150 paper items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $1000

433
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מכתבים 
Letters

ששה  חיי“, 1690 –  בעל ”בני  אלגאזי  חיים  רבי  הגאון  וחתימת  בכת“י  הלכה,  שו“ת  מכתב   .434

עמודים
מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים אלגאזי מאזמיר, [שנת ת“ן בערך 1690]. 

השלמה  היא  זו  שתשובה  יתכן  חסרה,  התשובה  (תחילת  עגונה  והיתר  קידושין  בהלכות  ארוכה  תשובה 
סלקינן  בהא   ...” כותב  הוא  דבריו  בסיום  פ“ב-פ“ד),  דפים  חיי  בני  בספר  שנדפסה  סבלונות  בענין  לתשובה 
ובהא נחתינן שלעניות דעתי נערה זאת שריא לעלמא ולית בה שום מיחוש, אם יסכימו על דעתי החכמים 

השלמים מורי הוראות בישראל, פי המדבר חיים אלגאזי“. 
רבי חיים ב“ר מנחם אלגאזי (נפטר באזמיר ת“ע בערך), מגדולי דורו דור-דעה. תלמידו של רבי חיים בנבנשתי 
בעל ”כנסת הגדולה“ ותלמידם של מהר“ש אלגאזי הזקן וחתנו רבי אהרן לפפא. בספרו מביא דברים בשם 
דודו (אחי-אמו) רבי יעקב אלפאנדארי. כיהן ברבנות ברודוס ובאזמיר. לאחר פטירתו נדפס ספרו ”בני חיי“ על 

הטור (קושטא, תע“ב) שנערך ע“י תלמידיו רבי מאיר דאנון ורבי חיים (ב“ר יצחק רפאל) אלפנדרי. 
6 עמ‘ כתובים, 22 ס“מ. נייר בהיר ואיכותי, מצב טוב-בינוני, פגעי עש בשוליים, כתמים. 

פתיחה: $3500

434. Letter of Halachic Responsa in Handwriting and Signature of 

Ga’on Rabbi Chaim Algazi Author of “Bnei Chayai”, 1690 – Six Pages

Letter in handwriting and signature of Ga’on Rabbi Chaim Algazi of Izmir, [c. 1690]. 

Lengthy letter on laws of Kiddushin and Heter Agunah [release of woman bound in 

marriage by a husband who refuses to grant a divorce or who is missing and not proven 

dead] (beginning of response missing; it is possible that this response is a completion 

of a response regarding gifts given by a bride and groom to one another after their 

engagement, which was printed in Sefer Bnei Chayai leaves 82-84), at conclusion of 

letter he writes “… in my humble opinion, this young woman is released… and there 

is no doubt… Chaim Algazi”. 

Rabbi Chaim son of Rabbi Menachem Algazi (passed away in Izmir, c. 1710), among 

giants of his generation. Disciple of Rabbi Chaim Benvenisti author of “Knesset 

HaGedolah” and disciple of Rabbi Shlomo Algazi and his son-in-law Rabbi Aharon 

Lapfa. In his book he presents sayings on behalf of his uncle (brother of his mother) 

Rabbi Ya’akov Alfandari. Served in rabbinate of Rhodes and Izmir. After his demise, his 

book “Bnei Chayai” on the Tur (Constantinople, 1712) was printed. The book was edited 

by his disciples Rabbi Meir Danon and Rabbi Chaim (son of Rabbi Yitzchak Raphael) 

Alfandari. 
Six written pages, 22cm. Pale, quality paper, good-fair condition, moth damage on margins, 

stains. 

Opening Price: $3500 434
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435. דף מודפס ומכתבי רבי דוד יעקב מארוני – פולמוס ’יום טוב שני של גלויות‘ - איטליה

מרטארה  מרדכי  רבי  מנטובה,  קהילת  מרבני  מודפס  מכתב-חוזר   – פינה“  לראש  בינה  רוח  מלא  פני  ◆ ”אל 
ורבי שלמה נסים, שנשלח לרבנים באיטליה ומחוצה לה, בכדי לקבל את חוות דעתם על כוונת אחדים מבני 
מנטובה לבטל את ”יום טוב שני של גלויות“. מנטובה, [תרי“ד 1854]. מילוי שם הרב הנמען וקהילתו בכת“י: 

רבי ”דוד יעקב מארוני נרו“, ”Cento“ – וחותמת הרב במנטובה. 
◆ מכתב תשובה ארוך לרבני מנטובה, בכתב-ידו של רבי דוד יעקב מארוני, נגד הכוונה לבטל את יו“ט שני של 
גלויות [בתוך הדברים תוקף ברמז את יש“ר מגוריציה שתמך בביטול החג]. צנטו, [תרי“ד 1854]. ◆ מצורפת 

טיוטת המכתב בכת“י רבי דוד יעקב מארוני. 
יתערב  חזן  הרב  כי  בקשה  ובו  מקורפו,  חזן  משה  ישראל  לרבי  מארוני  יעקב  דוד  מרבי  מכתב  טיוטת   ◆
בפולמוס: ”... לא יכולתי להתאפק לגלות אזנך על אודות השמועה אשר שמעתי... הרב אשר במנטובה אשר 
כתב צירוקלרי [=חוזר] לבטל ולהתיר י“ט שני של גלויות... קום אדוני כי עליך הדבר לעשות ועת לעשות לה‘, 

החזק מגן וצנה וקומה בעזרתנו... האירה פניך על עבדך בכתב גלילי אצבעותיך...“. 
ועוד.  פירנצה  אנקונה,  פיזארו,  צנטו,  איטליה:  מערי  בכמה  כרב  כיהן  מארוני (תק“ע-תרמ“ח)  יעקב  דוד  רבי 

כתב שירים ומספר חיבורים ותרגם את ספר ’מורה נבוכים‘ לאיטלקית. 
ששלחו  המודפס  החוזר  בעקבות  עוזו,  במלוא  באיטליה  פרץ  גלויות‘  של  שני  טוב  ’יום  ביטול  על  הפולמוס 

435. Printed Leaf and Letters by Rabbi David Ya’akov Maroni 

– Polemic Regarding Additional Day of Festival for Jews of 

Diaspora – Italy 

◆ “El Pnei Maleh Ru’ach Bina LeRosh Pina” – Printed circular by rabbis of community of 

Mantua, Rabbi Mordechai Martara and Rabbi Shlomo Nissim, sent to rabbis of Italy and 

other countries, in order to receive their opinion regarding intention of several members 

of Mantua to abolish additional festival day for Jews of Diaspora. Mantua, [1854]. Name 

of recipient rabbi and his community filled in in handwriting: Rabbi “David Ya’akov 

Maroni, “Cento” – with stamp of rabbi of Mantua. 

◆ Lengthy response letter to rabbis of Mantua, in handwriting of Rabbi David Ya’akov 

Maroni, opposing the abolishment of additional festival day for Jews of Diaspora [in the 

letter he implicitly attacks Yashar [initials] from Gorizia who supported abolishment 

of the festival day]. Cento, [1854]. ◆ Attached is draft of letter in handwriting of Rabbi 

David Ya’akov Maroni.

◆ Draft of letter by Rabbi David Ya’akov Maroni to Rabbi Moshe Chazan of Korpo, 

requesting that the rabbi intervene in the polemic [“… I was unable to restrain myself 

from revealing to you what I have heard… the rabbi in Mantua who issued a circular 

abolishing the additional festival day for Jews of Diaspora… please do all that is in 

your power, for the sake of heaven…”]. 

Rabbi David Ya’akov Maroni (1810-1888) served as rabbi in several cities of Italy: Cento, 

Pesaro, Ancona, Firenze and more. Composed poems and several compositions and 

translated the book Moreh Nevuchim into Italian. 

The polemic regarding the abolishment of additional festival day for Jews of Diaspora 

erupted in Italy in full force following the distribution of printed circulars sent by rabbis 

of Mantua in 1854 to rabbis worldwide. The polemic was described in detail in the book 

of Meir Benayahu ‘Yom Tov Sheni Shel Galuyot’ (Jerusalem, 1987). Rabbi Yisrael Moshe 

Chazan was among leaders of the polemic who also printed a special book, ‘Kedushat 

Yom Tov’ (Vienna, 1855), dedicated to this matter. To the best of our knowledge, these 

letters were not yet printed. [Benayahu was aware of the response letter of Rabbi David 

Ya’akov Maroni, however he did not see it, and was unaware of the letter to Rabbi Yisrael 

Moshe Chazan]. 
4 items. Printed leaf: [2] pages. Letter: [3] pages. Letter drafts: [4] pages; [1] page. Approx. 

31cm. General condition good, stains and tears. 

Opening Price: $400

רבני מנטובה בשנת תרי“ד לרבנים בכל רחבי העולם. הפולמוס תואר בהרחבה בספרו של מאיר בניהו ’יום 
טוב שני של גלויות‘ (ירושלים תשמ“ז). רבי ישראל משה חזן היה מראשי המדברים בפולמוס זה ואף הדפיס 
ספר מיוחד בנושא בשם ’קדושת יום טוב‘ (וינה תרט“ו). למיטב ידיעתנו, המכתבים שלפנינו טרם פורסמו. 
[מ‘ בניהו ידע על מכתב התשובה של רבי דוד יעקב מארוני אך לא ראה אותו, ולא ידע על מכתבו אל רבי 

ישראל משה חזן]. 
4 פריטים. דף מודפס: [2] עמ‘. מכתב: [3] עמ‘. טיוטות מכתבים: [4] עמ‘; [1] עמ‘. 31 ס“מ בקירוב. מצב כללי טוב, 

כתמים וקרעים. 

פתיחה: $400
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436. פסק דין - רבי יששכר בער חסיד אב“ד מטרסדורף, תקנ“ז

וחתימתו של רבי ”יששכר בערמאן הח“פ בק‘ מא“ד“.  פסק דין ותקנות קהילה בעניני הקדשות, בכתב ידו 
נייטרא, אב תקנ“ז (1797). מעבר לדף מסמכים נוספים מקהילת נייטרא, מהשנים תקנ“ח-תקנ“ט, בחתימת 
רבי נתן דעסוי, [שכיהן כדיין ומ“צ בנייטרא והגליל, ראה חומר מצורף], רבי שמחה בר“מ ערקוויא, רבי בנימין 

בר“ב מק‘ נייטרא ועוד כשש חתימות נוספות מראשי קהילת נייטרא. 
יהונתן  רבי  תלמיד  (ת“ץ-תקנ“ח),  חסיד“  בער  ”רבי  בכינויו  הנודע  בלוך,  בער  יששכר  רבי  הקדוש  הגאון 
את  ביהודה“  ה“נודע  שלח  [אליו  הנסתר  בתורת  רבות  עסק  קדוש.  אלוקים  ואיש  מופלג  גאון  אייבשיץ, 
תשובתו הידועה בענין אמירת ”לשם יחוד“]. בעל ”בינת יששכר“ (פראג, תקמ“ה) והגהות ”בני יששכר“ על 
המשניות (למברג, תרכ“ט), בנו של הגאון רבי שמשון חסיד מהמבורג, בעל ”תוספות חדשים“ על המשניות. 
סעמניץ,  כאב“ד  כיהן  בערך  תק“מ  משנת  ובהונגריה,  במורביה  קהילות  בכמה  ברבנות  כיהן  תקכ“ח  משנת 
ואף  תורה,  בדברי  רבות  עמו  עסק  בדרעזניץ,  שהתגורר  סופר“  ה“חתם  רבנו  אליו  התקרב  תקופה  [באותה 

הזמינו לסדר קידושין בנישואיו הראשונים בשנת תקמ“ז]. 

436. Ruling – Rabbi Yissachar Ber Chassid Av Beit Din of 

Mattersdorf, 1797 

Ruling and regulations of community pertaining to matters of sanctity, in handwriting 

and signature of Rabbi “Yissachar Ber Berman of congregation of Mahd”. Nitra, Av 

(1797). On verso of the leaf, additional documents from Nitra congregation from 1798-

1799, signed by Rabbi Natan Desoi, [served as Dayan and rabbinical authority in region 

of Nitra, see attached material], Rabbi Simcha Arkovi, Rabbi Binyamin of Nitra as well as 

additional six leaders of Nitra congregation. 

The righteous Ga’on Rabbi Yissachar Ber Bloch, known as “Rabbi Ber Chassid” (1730-

1798), disciple of Rabbi Yehonatan Eibeshitz, exalted genius and holy divine giant 

who studied the concealed wisdom [to whom the Noda B’Yehuda sent his famous 

response regarding reciting “LeShem Yichud”]. Author of ‘Binat Yissachar’ (Prague, 

1785) and glosses ‘Bnei Yissachar’ on the Mishnayot (Lemberg, 1869), son of Rabbi 

Shimshon Chassid of Hamburg, author of ‘Tosafot Chadashim’ on the Mishnayot. 

From 1868 served in the rabbinate of several communities in Moravia and Hungary. 

From approximately 1780 served as Av Beit Din of Chemnitz, [during that period 

he became closely associated with the Chatam Sofer who resided in Dreznice; they 

discussed Divrei Torah together and the Chatam Sofer even honored him with the 

arrangement of the marriage ceremony of his first marriage in 1787]. 

In 1793 relocated in order to serve as Av Beit Din of Boskovice and in the middle of 1797 

became Av Beit Din of Mattersdorf, where he passed away in 1798. The G’aon Rabbi 

Moshe Sofer author of Chatam Sofer succeeded him in the rabbinate of Mattersdorf. 

His Chidushim are extensively referred to as “the Chassid Rabbi Ber Bloch” in books 

of the Chatam Sofer (see Personalities in Responsa of the Chatam Sofer, pp. 231-232). 

In the Chatam Sofer’s eulogy he refers to him as: “The great Chassid… after abstaining 

from all pleasures of this world died in holiness and purity”. His son, Rabbi Shimon 

Sofer Av Beit Din of Krakow, writes in approbation of Chidushei ‘Bnei Yissachar’ on the 

Mishnayot: “I have heard the Rebbe [Chatam Sofer] exalt his Torah and holiness” – 

see attached material. 
2 pages, 31cm. Quality paper. Good condition. 

Opening Price: $1000

בשנת תקנ“ג עבר לכהן כאב“ד בוסקוביץ ובאמצע שנת תקנ“ז עבר לכהן כאב“ד מטרסדורף, בה נפטר בשנת 
תקנ“ח. על כסאו ברבנות מטרסדורף, עלה ממלא-מקומו הגאון רבי משה סופר בעל ה“חתם סופר“. חידושיו 
מוזכרים רבות בספרי ה“חתם סופר“, בשם ”החסיד רבי בער בלאך“ (ראה אישים בתשובות חתם סופר, עמ‘ 
רלא-רלב). בהספדו של ה“חתם סופר“, הוא כותב עליו: ”החסיד הגדול... אשר לרוב חסידותו... אחר שכבר 
המית את עצמו מכל תאות העוה“ז, חזר ומת בקדושה ובטהרה“. גם בנו רבי שמעון סופר אב“ד קראקא כותב 
בהסכמה לחידושי ”בני יששכר“ על המשניות: ”כמה פעמים שמעתי מאאמו“ר זצ“ל [החת“ס] מפליג מאד 

בשבחי תורתו וקדושתו“ - ראה חומר מצורף. 
2 עמ‘, 31 ס“מ. נייר איכותי. מצב טוב. 

פתיחה: $1000
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437. תשובה ארוכה מרבי שלמה ליעבן למהר“י כץ טבליש

כ“ץ  יודא  לרבי  ליעבן  שלמה  מרבי  מכתב  פראג.  חכמי  בין  הש“ס  סוגיות  של  ומתן  במשא  ארוכה  תשובה 
שמעון  מו“ה  הרב  הזאת  בפעם  ש“הראה  דברים  מזכיר  הוא  התשובה  בתוך  בערך].  טבליש. [פראג], [תר“י 

אויש נ“י“. 
רבי שלמה ליעבן, ממשפחת ליעבן המפורסמת מפראג. תשובה אליו משנת תרי“ח בשו“ת יד אלעזר סימן 
ק“ה. כנראה שהוא אביו של רבי מיכאל דוד אביו של פרופ‘ שלמה צבי ליבען מראשי הלוחמים בעד השחיטה 
היהודית בשנות התר“ץ. [בשנת תרי“ז, נדפס בפראג הספד מרבי שמואל פריינד אב“ד פראג, על מו“ה יוסף 
בן רבי יעקב ליעבען. כנראה שגם הוא מאותה משפחה]. משפחת כ“ץ טעבילש, גם היא משפחה מפורסמת, 
מחכמי פראג, באותה תקופה. רבי שמעון אויש המוזכר בתשובה היה מגדולי חכמי פראג, באמצע המאה 

ה-19. 
2 עמ‘ 29 ס“מ, כתובים בצפיפות. מצב טוב, נייר דק, עם פגיעות קלות של דיו וקרעים. 

פתיחה: $300

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

מכתב רבני קהלת לבוב, בענין מניעת תלמידי בתי הספר של הממשלה מכתיבה בשבת קודש. לבוב, תרס“ג 
 .(1903)

גאליציען  מדינת  לרבני  נשלח  והחתימות,  כתה“י  של  ליטוגרפי  בדפוס  בשעתו  שנעשה  מקורי,  מסמך 
(גליציה). חתומים רבי יצחק שמלקיש האבד“ק. רבי אלכסנדר שמואל היילפרין. רבי אריה לייב ברודא ראש 

ב“ד, רבי מאיר מונק, ועוד חתימה לא מזוהה. [ראה חומר מצורף - לתולדות ארבעת החותמים]. 
2 דף מחוברים, 30 ס“מ. נייר יבש, מצב בינוני, קרעים מודבקים בנייר דבק. 

פתיחה: $180

437. A Long Responsum by Rabbi Shlomo Lieben to Mahari Katz 

Tebles

A long responsum on Talmudical treatises discussed amongst Prague scholars. 

Letter by Rabbi Shlomo Lieben to Rabbi Yuda Katz Tebles. [Prague], [c. 1850]. In the 

responsum, he mentions things “shown at that time by Rabbi Shimon Avish”. 

Rabbi Shlomo Lieben, of the famous Lieben family of Prague. A responsum to him 

from 1858 is in Yad Eliezer Responsa Siman 105. Apparently, he is the father of Rabbi 

Michael David father of Prof. Shlomo Zvi Leiben a leading figure in the struggle for 

Jewish shechita in the 1930-s. [In 1857, a eulogy given by Rabbi Shmuel Freind Rabbi 

of Prague on Rabbi Yosef ben Rabbi Ya’akov Lieben was printed in Prague. Apparently, 

he also was from the same family]. The Katz Tebles family of Torah scholars was also 

renowned in Prague at that time. Rabbi Shimon Avish mentioned in the responsum 

was a leading Torah scholar in Prague in the middle of the 19th century. 
2 pages, 29cm. densely written. Good condition, thin paper, with slight ink damage and tears. 

Opening Price: $300

438. Letter from the Rabbis of the Lvov Congregation and Rabbi 

Yitzchak Shmelkish – Original Lithograph 

A letter from the rabbis of the Lvov congregation concerning the matter of preventing 

students in governmental schools from writing on the holy day of Shabbat. Lvov, (1903). 

Original document in which the letters and signatures were printed in a lithographic 

print. It was sent to the rabbis of Galicia. The signatures of the following rabbis appear: 

Rabbi Yitzchak Shmelkish Av Bein Din of the holy congregation, Rabbi Alexander 

Shmuel Hailprin, Rabbi Aryeh Leib Brodeh Rosh Av Beit Din, Rabbi Meir Monk, as 

well as an additional unidentified signature. [See attached material for the biography 

of the four rabbis signed]. 
2 attached leaves, 30cm., dry paper, fair condition, tears restored with scotch-tape. 

Opening Price: $180
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439. מכתב שו“ת ארוך מרבי משה דוד רוט מחכמי פרשבורג אל בעל ה“שבט סופר“

תשובה הלכתית ארוכה בדיני ”מצוה הבאה בעבירה“ ו“לולב הגזול“, בכת“י וחתימתו של הגאון רבי ”משה“ק 
[תרנ“ז  פרשבורג,  סופר“.  ה“שבט  בעל  סופר,  בונם  שמחה  רבי  הגאון  ורבו  מורו  העיר,  רב  אל  ראטה“,  דוד 

 .[1897
מוויטצען.  לווינגר  משה  רבי  ומתלמידי  סופר“  ה“שבט  בעל  מתלמידי  (תרי“ח-תרצ“ו),  רוט  דוד  משה  רבי 
ישב באהלה של תורה בעיר פרשבורג, והיה המומחה לדיני גיטין שעל הוראותיו סמכו בתי הדין בעיר. ראה 

אודותיו חומר מצורף. 
5 עמ‘, 29 ס“מ. מצב בינוני, קרעים ופגיעות עם חסרון טקסט. 

פתיחה: $300

439. Lengthy Letter of Responsa by Rabbi Moshe David Roth, Among 

Scholars of Pressburg to Author of “Shevet Sofer” 

Lengthy Halachic response pertaining to laws of “Mitzvah HaBa’ah Be’Aveira” and 

“stolen Lulav”, in handwriting and signature of the Ga’on Rabbi “Moshe David Rata”, 

to rabbi of city, his rabbi and mentor the Ga’on Rabbi Simcha Bunim Sofer, author of 

“Shevet Sofer”. Pressburg, [1897]. 

Rabbi Moshe David Roth (1858-1936), among disciples of author of the “Shevet Sofer” 

and among disciples of Rabbi Moshe Levinger of Vác. Studied Torah in city of Pressburg 

and was an expert on matters of divorce; his rulings were definitive in rabbinical courts 

of the city. For additional information about him see attached material. 
Five pages, 29cm. Fair condition, tears and damage with missing text. 

Opening Price: $300

438
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440. מכתב ארוך בכת“י קדשו וחתימתו של רבי יהושע אהרן צבי וינברגר – המהריא“ץ, אב“ד 

מרגריטן, עם מכתב רבי שלמה זלמן אולמאן
שורות,  כ-50  במיוחד,  ארוך  מכתב  מרגרטן.  אב“ד  וינברגר  צבי  אהרן  יהושע  רבי   - מהריא“ץ  הגאון  מכתב 

בכתב יד קדשו וחתימתו, אל הגאון רבי שלמה זלמן אולמאן אב“ד מאקווע. מארגערטין, ת“ר [1840]. 
אולמאן  זלמן  שלמה  רבי  העתיק  המכתב  גליון  על  אסורים.  בדברים  מסחר  בענין  הלכתית  תשובה  מכתב 
מכתב  קלג.  עמ‘  מהריא“ץ,  ליקוטי  בספר  נדפס  מהריא“ץ  [מכתב  למהריא“ץ  תשובתו  נוסח  את  ידו  בכתב 

רש“ז אולמאן נדפס בשו“ת יריעות שלמה, סי‘ י“ט]. 
תלמיד  הונגריה,  חכמי  מגדולי   ,(7654 הרבנים  אוצר  (תקע“ד-תרנ“ב,  וינברגר  צבי  אהרן  יהושע  רבי  הגאון 
בעל ”שערי תורה“, ומחביבי תלמידיו של ה“חתם סופר“. אב“ד מרגרטן. נודע כפוסק מובהק וכצדיק פועל 

ישועות. מתורתו הדפיס נכדו המהר“ם בריסק מטשנד ספר ”שו“ת מהריא“ץ“. 
התמנה  הונגריה,  רבני  מגדולי  שלמה“,  ”יריעות  שו“ת  בעל  (תקנ“ב-תרכ“ג),  אולמן  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 

לרבנות עפ“י השתדלות ה“חתם סופר“ ועשרות שנים כיהן ברבנות העיר מאקווא. 
גליון נייר גדול, 40 ס“מ. [3] עמ‘. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול וקרעים [קרע עם פגיעה בתחילת מכתב רש“ז 

אולמאן]. 

פתיחה: $8000

440. Long Letter Handwritten and Signed by Rabbi Yehoshua 

Aharon Zvi Weinberger – The Mahariatz, Av Beit Din of 

Margarethen, with a Letter by Rabbi Shlomo Zalman Ullman

A letter by the Mahariatz – Rabbi Yehoshua Aharon Zvi Weinberger Av Beit Din of 

Margarethen. An especially long letter, approx.50 lines, in his own handwriting and 

signature, to Rabbi Shlomo Zalman Ullman Av Beit Din of Makó. Margarethen, 1840. 

A letter of halachic responsum on the topic of trading prohibited objects. On the letter 

sheet, Rabbi Shlomo Zalman Ullman copied in his handwriting the version of his 

responsum to the Mahariatz [the letter of the Mahariatz was printed in the book 

Likutei Mahariatz, p. 133. Rabbi Shlomo Zalman Ullman’s letter was printed in Yeriot 

Shlomo Responsa, Siman 19]. 

Rabbi Yehoshua Aharon Zvi Weinberger (1814-1892, Otzar HaRabbanim 7654)

prominent Hungarian rabbi, disciple of the author of “Sha’arei Torah” and a favorite 

disciple of the “Chatam Sofer”. Av Beit Din of Margarethen. Renowned as a posek, 

tzaddik and miracle-worker. His grandson the Maharam Brisk of Tăşnad printed some 

of his Torah thoughts in the book Mahariatz Responsa. 

Rabbi Shlomo Zalman Ullman (1792-1863), author of “Yeriot Shlomo” Responsa, an 

outstanding Hungarian rabbi, appointed to the rabbinate through the efforts of the 

“Chatam Sofer” and served in the Makó rabbinate for decades. 
Large paper sheet, 40cm. [3] pages. Fair condition. Stains, fold marks and tears [tear with 

damage at the beginning of Rabbi Shlomo Zalman Ullman’s letter]. 

Opening Price: $8000 440
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441. מכתב רבי שאול בראך אב“ד ַמֶגנדֹורף

מכתב ארוך מהגאון רבי שאול בראך, לאחד מרבני שאלוניקי, אודות הפצת ספריו בשאלוניקי. מאגענדארף, 
אסרו-חג הפסח תרנ“ז (1897). בדף האחורי טיוטת מכתב תשובה, בכת“י מזרחי (לא חתום), מאחד מחכמי 

שאלוניקי. 
המכתב נכתב ונחתם בכתיבה מרובעת, [לאנשי שאלוניקי אשר אינם רגילים בקריאת כתב אשכנזי עגול]. 
בשולי המכתב מתנצל רבי שאול: ”לולא טורח הכתיבה בכתב מרובע הייתי כותב לך דברי תורה המשמחים 

את הלב...“. 
הגאון רבי שאול בראך אב“ד קאשוי (תרכ“ה-ת“ש), מתלמידי ה“חתן סופר“ ומגדולי רבני דורו. כיהן ברבנות 
ַמֶגנדֹורף משנת תרנ“ב, בין השנים תר“ע-תרפ“ג כיהן ברבנות קראלי, עד שעבר לרבנות קאשוי (ועל מקומו 
עלה האדמו“ר רבי יואל מסאטמר). בכל שנות רבנותו עמד בראשות-ישיבה גדולה ורבים מרבני הונגריה היו 

מתלמידיו. חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה. לתולדותיו יצא הספר ”שאול בחיר ה‘“. 
3 עמ‘ כתובים, 21 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול. 

פתיחה: $300

441. Letter by Rabbi Shaul Brach Av Beit Din of Mogendorf

A long letter by Rabbi Shaul Brach, to a rabbi in Salonika, about the distribution of his 

books in Salonika. 

Mogendorf, Isru Chag Pesach 1897. On the last leaf is a draft of the response, in Oriental 

handwriting (unsigned), from one of the Salonika Torah scholars. 

The letter was written and signed in square lettering, [to the people of Salonika who 

are not used to reading round Ashkenazi letters]. In the letter margins, Rabbi Shaul 

apologizes: “If not for the trouble of writing in square letters, I would have written 

Torah thoughts to you that bring joy to the heart…”. 

Rabbi Shaul Brach, Av Beit Din of Kosice (1865-1940), a disciple of the “Chatan Sofer” 

and a leading rabbi in his times. Served in the Mogendorf rabbinate from 1892, between 

1910-1923 served as rabbi of Carei until he became rabbi of Kosice (he was succeeded 

by Rabbi Yoel of Satmar). Throughout his years in the rabbinate, he headed a Yeshiva 

and many Hungarian rabbis were his disciples. Authored many books on all Torah 

subjects. His biography was published in the book “Shaul Bechir HaShem”. 
Three written pages, 21cm. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $300 441
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443. מכתבי רבי משה שטראלי ורבי נפתלי צבי הכהן שווארץ

משה  מרבי  משפחה,  ועניני  תורה  בדברי  מכתב  עם  דואר  ◆ גלוית 

שטראלי אב“ד נאג‘-באניא (הונגריה), אל אביו רבי פרץ טוביה [מגיד 
שאני  ”כעת   .[1935] תרצ“ה  [דראגומירשט],  בקלויזנבורג].  מישרים 
אלו  בימים  באתי  אדמו“ח  במקום  יצ“ו  הישיבה  בני  בחורי  את  לומד 

במס‘ חולין... ונזכרתי במ“ש לי מר אבא שליט“א...“. 
שטראלי.  משה  רבי  אל  [שווארץ],  הכהן  צבי  נפתלי  מרבי  ◆ מכתב 

ספרים  לו  שיש  ידעתי  כי  להדר“ג  תאריך]. ”וכתבתיו  ללא  [סאטמר?, 
בירור  די  בידו  יעלה  ימצאו  ובודאי  פולין...  ומגדולי  מגאוני  נפלאים 

הלכה זו...“. 
שני מכתבים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

מכתב  עם   - זמבה  מנחם  מרבי  לרבנות,  המלצה  מכתב   .442

המלצה מרבי מאיר דן פלוצקי
ידו  בכתב  שורות  כ-11  [פולין],  בסקולסק  הקהלה  להנהלת  מכתב 
בהמלצה  מפראגא“,  זעמבא  ”מנחם  רבי  הנודע  הגאון  של  וחתימתו 
לבחור לרבנות את הרב מענדיל הערץ מקהלת ביאלא-גדול. ווארשא-

פראגא, תרפ“ו (1926). 
בשולי הדף מכתב המלצה נוסף של 6 שורות בכתב ידו וחתימתו של 

הגאון הנודע רבי ”מאיר דן רפאל ברח“י ז“ל“ [פלוצקי]. 
המפורסם  תש“ג),  בשואה  (תרמ“ג-נספה  זמבה  מנחם  רבי  הגאון 
וחבר  בפולין  התורה“  גדולי  ”מועצת  מראשי  בדורו,  פולין  שבגאוני 
”ועד הרבנים“ בוורשה. העמיד תלמידים רבים. כל גדולי ליטא ופולין 
גטו  ב“מרד  נספה  הדור.  מגדולי  כאחד  הלמדנית  גדולתו  על  עמדו 
ועוד,  אברהם“  ”זרע  חיים“,  ”תוצאות  מחיבוריו   ,1943 בפסח  וורשא“ 

רוב חידושי תורתו אבדו בשואה. 
הגאון רבי מאיר דן פלוצקי (תרכ“ו-תרפ“ו), בעל ”כלי חמדה“, מגדולי 
מקוטנא  הגאון  חיה“,  ”נפש  בעל  של  תלמידם  ורבניה,  פולין  גאוני 

442. Letter of Recommendation to the 

Rabbinate, by Rabbi Menachem Ziemba – 

With a Letter of Recommendation by Rabbi 

Meir Dan Plotzky

Letter to the Community Chairmen of Skulsk 

[Poland], approx. 11 lines handwritten and signed by 

the renowned Rabbi “Menachem Ziemba of Prague”, 

recommending the choice of Rabbi Mendel Hertz of 

Greater Biala for the rabbinate. Warsaw-Prague, 1926. 

In the leaf margins is another letter of recommendation 

of 6 lines handwritten and signed by Rabbi Meir Dan 

Refael” [Plotzky]. 

Rabbi Menachem Ziemba (1883-1943), the most 

renowned of the Polish Torah scholars of his generation, 

a head of “Mo’etzet Gedolei HaTorah” in Poland and 

member of “Va’ad HaRabbanim” in Warsaw. Taught 

many disciples. All the Torah leaders of Lithuania and 

Poland realized his tremendous erudition as one of the 

leading Torah scholars of his times. He perished in the 

Warsaw Ghetto Uprising on Pesach 1943. Among his 

works are “Totza’ot Chaim”, “Zera Avraham” etc. most 

of his Torah novellae were lost in the Holocaust. 

Rabbi Meir Dan Plotzky (1866-1926), author of “Kli 

Chemda”, a leading Polish Torah scholar and rabbi, 

disciple of the author of “Nefesh Chaya”, the Gaon of 

Kutno and the “Avnei Nezer”. Served as Av Beit Din of 

Dvohrt and Ostrów-Mozowiecka. Participated in the 

famous journey of the prominent rabbis who traveled to 

the US in 1924. He was one of the chief speakers on the 

forged “Yerushalmi Kodshim” polemic. 
Rabbi Menachem Ziemba’s official stationary, approx. 28cm. 

Fair condition, tears to paper folds with few damages to text. 

Opening Price: $1200

וה“אבני נזר“. כיהן כאב“ד דוואהרט ואוסטרוב-מאזובייצק. השתתף 
תרפ“ד.  בשנת  לארה“ב  שנסעו  הרבנים  גדולי  של  המפורסם  במסע 

היה מ“ראשי המדברים“ בפולמוס ה“ירושלמי קדשים“ המזויף. 
קרעים  בינוני,  מצב  ס“מ.  כ-28  זמבה,  מנחם  רבי  של  רשמי  מסמכים  נייר 

בקפלי הנייר עם מעט פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $1200
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444. אוסף מסמכים - חסידי בויאן בעיר רוז‘ין

באיאן  חסידי  של  ב“קלויז“  מקומות  של  מכירה  שטרות  ארבעה   ◆
תרנ“ה,  תרמ“ג,  מהשנים  והגבאים.  המוכרים  בחתימות  רוז‘ין,  בעיר 
תרנ“ו, תרס“א. ◆ ששה שטרות חוב חתומים ע“י החייבים [וועקסלין], 
על הלוואות שהלוה רבי משה בילפולסקי [המוזכר בשטרות המכירה, 

כקונה האחרון של מספר מקומות ב“קלויז“], רוז‘ין, תרנ“ג-תרס“ה. 
9 דף, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

443. Letters by Rabbi Moshe Stroli and 

Rabbi Naftali Zvi HaCohen Schwartz

◆ Postcard with a letter of Torah thoughts and family 

matters, from Moshe Stroli Av Beit Din of Nagybánya 

(Hungary), to his father Rabbi Peretz Tuvia [Maggid 

Mesharim of Klausenburg]. [Dragomireşti], 1935. “At 

present, when I teach the yeshiva students instead of 

… I remember what my father said to me…”. 

◆ Letter by Rabbi Naftali Zvi HaCohen [Shwartz], to 

Rabbi Moshe Stroli. [Satmar?, without a date]. “… and 

I know that he (addressing the rabbi in third person) 

has wonderful books by Polish Torah geniuses… and 

he surely will be able to clarify this halacha…”. 
Two letters. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

444. Collection of Documents – Boyan 

Chassidim in the City of Ruzhyn

◆ Four sales bills of places in the Boyan Chassidim 

“Kloiz” in the city of Ruzhyn, signed by the sellers and 

the gabbaim. 1882, 1894, 1896 and 1901. 

◆ Six bills of debt signed by the debtors [Wekslin], for 

money lent by Rabbi Moshe Bilpolsky [mentioned in the 

sales bills, last buyer of several places in the “Kloiz”], 

Ruzhyn, 1893-1905. 

Nine leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

445. מכתב סמיכה לרבנות, מהגאון רבי אברהם שמואל אב“ד 

איישישוק - רבו של ה“חפץ חיים“
”עמודי  בעל  שמואל  אברהם  רבי  מהגאון  לרבנות  סמיכה  מכתב 
הדר  מבוסק  אברהם  במוהר“ר  זלמן  שניאור  ”מוהר“ר  להרב  אש“, 

באנטקאליע“. איישישוק, ניסן תר“ז (1847). 
”כבר  אשר  הקודמים  המסמיכים  מוזכרים  המעניין  הסמיכה  בכתב 
נתנו מהודם עליו רבנים גדולים מפורסמים ובראש הרב הגאון החסיד 
המפורסם מורינו ורבינו מוהר“ר יצחק בהגאון אמיתי כ‘ מוהר“ח אב“ד 
דק‘ וואלאזין“. בצורה מעניינת ובענווה מתנצל רבי אברהם שמואל על 
הצטרפותו למסכימים: ”... ואי לזאת שיחר גם פני לעשות כמתכונת 
רבנים המסכימים, יען כי עירי הק‘ איישישאק נודעת היא בשערי בת 

רבים ומפורסמת לאכסניא של תורה וע“כ יקובל דברי ויעשה פרי“. 
אש“  ”עמודי  בעל  רבינוביץ  שמואל  אברהם  רבי  הקדוש  הגאון 
של  תלמידו  דוד“  ה“נחלת  תלמיד  ליטא,  מגדולי  (תקס“ט-תרכ“ט), 
הגיע  תר“ז  ובשנת  סקידל  העיירה  ברבנות  כיהן  מוולוז‘ין.  חיים  רבינו 
”פרושים“  של  גדול  קיבוץ  היה  בה  איישישוק  העיר  ברבנות  לכהן 
שם  תורה,  הרביץ  זה  ב“קיבוץ“  ולילה.  יומם  בתורה  העוסקים 
רבנים  אח“כ  היו  מהם  שרבים  בליטא,  הלמדנים  גדולי  אצלו  למדו 
מפורסמים, מהם: רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה“חפץ חיים“, 
מסטאוויסק  ליב  חיים  רבי  שמח“,  בעל ”אור  הכהן  שמחה  מאיר  רבי 

בעל ”פני הארי החי“, ועוד. 

ידועים מספר סיפורי מופת שסיפר עליו תלמידו בעל ה“חפץ חיים“, 
על גילויי ”רוח הקודש“ בבית מדרשו. ראה חומר מצורף. 

מקבל הסמיכה הוא כנראה, הגאון רבי שניאור זלמן הירשוביץ אב“ד 
גאלדינגן (תקע“ח-תרס“ד), רעו של הנצי“ב מתקופת לימודם בישיבת 
וולוז‘ין, ותלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט. תקופה קצרה כיהן 
ברבנות  שנה  חמישים  למעלה  כיהן  תרי“א  ומשנת  בויסק  ברבנות 
גולדינגן. מחבר הספר ”אבן ישראל“ מדברי רבו הגרי“ס ו“אבן בוחן“. 

הגהותיו על האלפס נדפסו במהדורת ש“ס ווילנא, תר“מ. 
36 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים ובלאי בשוליים ובקפלי הנייר. 

פתיחה: $1000

444
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446. מכתב שו“ת מרבי שמואל צבי הלוי אל רבי יצחק אלחנן 

ספקטור
רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  גיטין,  בדיני  הלכתי  שו“ת  מכתב 
”שמואל צבי בהרב מו“ה משה אריה הלוי נ“י מפאניוועז“, אל הגאון 

רבי יצחק אלחנן אב“ד קובנא. פוניבז‘, טבת תרכ“ט (1868). 
 ,(19623 הרבנים  (אוצר  מוויזיאן  הרב   - [וויין]  הלוי  צבי  שמואל  רבי 
פוניבז‘  איישישוק,  אב“ד  הלוי  אריה  משה  רבי  הנודע  הגאון  בן 
ספר ”חפץ חיים“  על  תרל“ב  בשנת  שהסכימו  הדור  ויאנובה [מגדולי 
בדיינות  כיהן  צבי  שמואל  רבי  תרנ“ב].  נפטר  הראשונה,  במהדורתו 
בפוניבז‘ וביאנובה וברבנות העיירה וויזיאן (הסמוכה לקלווריה), ונודע 
לגאון חריף ומפולפל. לאחר מכן נסע לארה“ב [לפני שנת 1888] והיה 
שהוקם  הגדול“  דין  כאב“ד ”בית  כיהן  בה  יורק  ניו  העיר  רבני  מגדולי 

כנגד ”אגודת הקהלות“. נפטר בשנות התר“פ בערך. 
2 דף, כ-21 ס“מ כתובים בצפיפות. נייר יבש, מצב בינוני, פגמים בשולי הדף 

עם פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $300

446. Letter of Responsum by Rabbi Shmuel 

Zvi HaLevi to Rabbi Yitzchak Elchanan 

Spector

A letter of halachic responsum on the laws of Gittin, 

handwritten and signed by Rabbi “Shmuel Zvi son of 

Rabbi Moshe Aryeh HaLevi of Ponevezh”, to Rabbi 

Yitzchak Elchanan Rabbi of Kaunas. Ponevezh, Tevet 

1868. 

Rabbi Shmuel Zvi HaLevi [Wein] – the Rabbi of Vizhon 

(Otzar HaRabbanim 19623), son of the renowned Rabbi 

Moshe Aryeh HaLevi Av Beit Din of Eišiškės, Ponevezh 

and Yanov [a leading rabbi of his times who in 1872 

wrote an approbation on the first edition of the book 

“Chafetz Chaim”, died 1892]. Rabbi Shmuel Zvi served 

in the rabbinate of Ponevezh and Yanov and in the 

rabbinate of Wiżajny(near Kalvarija), and was renowned 

as a sharp, clever Torah genius. Afterwards, he traveled 

to the USA [before 1888] and was one of the greatest 

New York rabbis where he served as Head of the “Beit 

Din HaGadol” which was established in opposition to 

“Agudat HaKehillot”. He died in the 1920s. 
Two leaves, approx. 21cm closely written. Dry paper, fair 

condition, damage to leaf margins with text damage. 

Opening Price: $300

445. Letter of Rabbinical Ordination, 

by Rabbi Avraham Shmuel Av Beit Din of 

Eišiškės – Rabbi of “Chafetz Chaim”

Letter of rabbinical ordination by the Ga’on Rabbi 

Avraham Shmuel author of “Amudei Eish”, to rabbi 

“Schneur Zalman son of Rabbi Avraham of Busk 

resident of Antkali”. Eišiškės, Nisan (1847). 

In this interesting ordination letter the previous 

ordinators are mentioned who “already glorified 

him; great and famous rabbis, headed by the famous 

righteous Ga’on Rabbi Yitzchak son of Rabbi Chaim 

of Volozhin”. In an interesting and humble manner, 

Rabbi Avraham Shmuel apologizes for joining the 

authorizers: “... therefore I have followed in the way 

of the authorizing rabbis, since the congregation of 

Eišiškės is known as a place of Torah...”. 

The righteous Ga’on Rabbi Avraham Shmuel Rabinowitz 

author of “Amudei Eish” (1809-1869), among Torah 

giants of Lithuania, disciple of the “Nachalat David” 

disciple of Rabbi Chaim of Volozhin. Served in the 

rabbinate of the town of Skidziel and in 1847 began 

serving in the rabbinate of Eišiškės which contained a 

group of “Prushim” who studied Torah day and night. 

He taught Torah to this group, where the greatest and 

most diligent Torah scholars of Lithuania studied, many 

of whom later on became famous rabbis, including: 

Rabbi Yisrael Meir HaKohen of Radun author of the 

“Chafetz Chaim”, Rabbi Meir Simcha HaKohen author 

of “Ohr Sameach”, Rabbi Chaim Leib of Stawiski author 

of “Pnei Ha’Ari HaChai”, and others. 

Several wondrous stories related by his disciple, 

author of the “Chafetz Chaim”, are known regarding 

the revelation of the divine spirit in his Beit Midrash. 

See attached material. 

Recipient of rabbinical ordination is apparently the 

Ga’on Rabbi Schneur Zalman Hirshowitz Av Beit Din of 

Goldingen (1818-1904), friend of the Netziv from period 

in which they studied together in the Volozhin Yeshiva, 

and prominent disciple of Rabbi Yisrael of Salant. Served 

in the rabbinate of Visk for a brief period and from 1851 

served in the rabbinate of Goldingen for over fifty years. 

Authored the book “Even Yisrael” containing sayings of 

his mentor Rabbi Yisrael Salanter as well as the book 

“Even Bochan”. His glosses on the Alfas were printed in 

the 1880 edition of the Vilnius Shas. 
36cm. Fair condition, stains, tears and wear on margins and 

folds. 

Opening Price: $1000
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447. מכתב רבי רפאל שפירא מוולוז‘ין

אל  וולוז‘ין.  ישיבת  ראש  שפירא  רפאל  רבי  הגאון  בחתימת  מכתב 
רבי אשר ליפמן זרחי, רב קהילת לואיוויל באמריקה. ברכת תודה על 
ציון  בן  אלחנן  רבי  השד“ר  ע“י  הישיבה  עבור  מגבית  לעריכת  העזרה 

קארה. וולאז‘ין, תרס“ח 1908. 
רבי  של  בנו  (תקצ“ז-תרפ“א),  וולוז‘ין  ישיבת  ראש  שפירא  רפאל  רבי 
בגאונותו  נודע  מוואלוז‘ין.  הנצי“ב  של  וחתנו  קובנא  אב“ד  ליב  אריה 
ובהתמדתו. בשנים תרכ“ה-תרמ“א כיהן בראשות ישיבת וולוז‘ין יחד 
בשנת  נוספות.  ובערים  בבוברויסק  ברבנות  כיהן  הנצי“ב.  חותנו  עם 
תרנ“ט, כשהוקמה הישיבה מחדש, חזר לוולוז‘ין ונתמנה לאב“ד ור“מ. 
כחמש  תורה  הרביץ  שם  למינסק,  גלה  הראשונה  העולם  במלחמת 
רבה  סולובייצ‘יק,  הלוי  חיים  רבי  הגאון  הוא  חתנו  פטירתו.  עד  שנים 

של בריסק, בעל ”חידושי רבינו חיים הלוי“. 
נייר מסמכים רשמי, 27.5 ס“מ. כתיבת יד-סופר וחתימה בכתב-ידו. מצב 

טוב-בינוני, קרעים וכתמים. 

פתיחה: $700

447. Letter by Rabbi Refael Shapira of 

Volozhin 

Letter signed by Rabbi Refael Shapira Head of the 

Volozhin Yeshiva. To Rabbi Asher Lipman Zarchi, Rabbi 

of Louisville community in the US. A thank you letter 

for his assistance in fundraising for the yeshiva by the 

emissary Rabbi Elchanan Ben Zion Kara. Volozhin, 1908. 

Rabbi Rafael Shapira, Head of the Volozhin Yeshiva 

(1837-1921), son of Rabbi Aryeh Leib, Av Beit Din 

of Kaunas and son-in-law of the Netziv of Volozhin 

(Naftali Zvi Yehuda Berlin). Was renowned for his 

genius and diligence. From 1865-1881, he served as 

Head of the Volozhin Yeshiva together with his father-

in-law, the Netziv. He served as Rabbi of Babruysk 

and other cities. In 1899, after the yeshiva was re-

established, he returned to Volozhin where he was 

appointed Av Beit Din and Head of the Yeshiva. During 

World War I, he exiled to Minsk where he taught Torah 

for five years until his death. His son-in-law was Rabbi 

Chaim HaLevi Soloveitchik, Rabbi of Brisk, author of 

“Chiddushei Rabbeinu Chaim HaLevi”. 
Official stationary, 27.5cm. Scribal handwriting and signed 

in his handwriting. Good-fair condition, tears and stains. 

Opening Price: $700

448. מכתב מעניין מרבי ברוך בער ליבוביץ

ישיבת  ראש  ליבוביץ  (בער)  דוב  ברוך  רבי  הגאון  מאת  מעניין  מכתב 
”בית יצחק“. קמניץ, [בסביבות שנת תרצ“ה 1935 ]. 

בער,  ברוך  רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב  דפים,  שני  בן  ארוך,  מכתב 
אשר  רבי  של  אביו  מהמבורג,  פויכטוונגר  יעקב  רבי  אל  שנשלח 
יעקב  רבי  בער.  ברוך  רבי  של  בישיבתו  עת  באותה  שלמד  פויכטוונגר 
לרבנות,  סמיכה  שיקבל  בכדי  פוסקים,  בלימוד  שיתמקד  בבנו  דחק 
הרם  מלמודו  להפסיקו  נכון  ”לא  כי  לשכנעו  מאריך  בער  ברוך  ורבי 
השגתו  לפי  לבבו  יקבע  בנחת  עדי  התורה  בעמקות  והעמוק  הרחב 
בגדלות התורה“, וזאת מאחר ובנו צפוי לגדולות ו“לפי ערכו הרם אינו 
מהראוי למהרו אל הרבנות, כי זה יאות למי שאיננו מעותד לגאון...“. 
הוא מציע כי ”ודאי יתחיל מעתה לעסוק בלמוד ההוראה אבל לא כ“כ 
מרבו  שמע  זו  הוראה  כי  בער  ברוך  רבי  מעיד  המכתב  בסוף  מהר...“. 

הגאון רבי חיים מבריסק: ”כמו שאמר לי מורי ורבי בנעורי זיע“א...“. 
בלטשוורת  רב  (תרע“א-תשל“ח),  פויכטוונגר  אשר  רבי  הגאון 
(Letchworth, אנגליה), ולאחר מכן בארץ ישראל. נולד בפרנקפורט 
למשפחה מיוחסת, התחנך בישיבות ליטא: טלז ומיר, ובישיבת קמניץ 

מקמניץ  ליבוביץ.  בער  ברוך  רבי  הגאון  אצל  שנים  כשלוש  למד  בה   –
נסע ללונדון, שם היה לתלמידו המובהק של הרב דסלר. משנת תש“ה 
ספר  מחבר  אנגליה.  יהדות  וממנהיגי  בלטשוורת,  ישיבה  וראש  רב 

”אשר למלך“ על הרמב“ם (ד‘ חלקים). 
[2] עמ‘, כתובים על 2 דף (נייר-מכתבים רשמי). 30 ס“מ. מצב טוב, קפלים 

ומספר קרעים. 

פתיחה: $1400
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449. מכתב סמיכה מרבי ברוך בער ליבוביץ

דוב  ברוך  רבי  הגאון  של  וחותמתו  חתימתו  ידו,  בכתב  סמיכה  מכתב 
(בער) ליבוביץ ראש ישיבת ”בית יצחק“. קמניץ, תרצ“ז [1937]. 

סמיכה לרבנות ”יורה יורה ידין ידין“ ל“החריף העמקן נעלה ובקי עדיו 
שבעה  ערך  במדינתנו  ”למד  פויכטווינגר,  אשר  רבי  בישראל“  לגדול 

שנים ומהם למד בישיבתנו הק‘ ערך שני שנים ומחצה...“. 
”אשר  ספר  מחבר  (תרע“א-תשל“ח),  פויכטוונגר  אשר  רבי  הגאון 

למלך“. ראה אודותיו פריט קודם. 
בסימני  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   29 רשמי.  מכתבים  נייר 

הקיפול והדבקת נייר לחיזוק מעבר לדף. 

פתיחה: $1200

450. אוסף מכתבי סמיכה – רבני ליטא

פויכטווינגר  אשר  לרבי  שהוענקו  ליטא,  מרבני  סמיכה  מכתבי  צרור 
[ראה אודותיו פריט מס‘ 448]. 

[ראש  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  הגאון  וחתימת  בכתב-יד  ◆ מכתב 

ישיבת מיר]. מיר, תרצ“ז [1937]. יחד עם מכתב נוסף, מודפס במכונת 
כתיבה, בחתימת כתב-ידו וחותמתו, ירושלים, תשי“ט [1959]. 

◆ מכתב בכתב-יד וחתימת הגאון רבי אברהם צבי הירש קמאי [אב“ד 

מיר וראש הישיבה]. מיר, תרצ“ז [1937]. 
בורשטיין  הכהן  דוד  ראובן  רבי  הגאון  וחתימת  בכתב-יד  ◆ מכתב 

[אב“ד קמניץ, בעל דברי רד“ך]. קמניץ, תרצ“ז [1937]. 
רבי  לישראל,  הראשיים  הרבנים  בחתימת  מודפס  סמיכה  ◆ מכתב 

איסר יהודה אונטרמן ורבי יצחק נסים. [ירושלים], תשכ“ה. 
5 מכתבים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

449. Rabbinical Ordination Letter by 

Rabbi Boruch Ber Leibowitz 

Letter of rabbinical ordination in handwriting, 

signature and stamp of the Ga’on Rabbi Boruch Dov 

(Ber) Leibowitz Rosh Yeshiva of “Beit Yitzchak”. 

Kamenitz, [1937]. 

Rabbinical ordination “Yoreh Yoreh Yadin Yadin” to the 

“sharp and profound erudite Torah giant” Rabbi Asher 

Feuchtwanger, “studied in our state for seven years of 

which he studied in our Yeshiva for two and a half years…”. 

The Ga’on Rabbi Asher Feuchtwanger (1911-1978) 

authored Sefer “Asher LaMelech”. For additional 

information about him see previous item. 
Official stationery. 29cm. Good-fair condition. Stains, 

tears on folding marks and scotch tape on reverse side for 

reinforcement. 

Opening Price: $1200

448. Interesting Letter by Rabbi Boruch 

Ber Leibowitz

Interesting letter by the Ga’on Rabbi Boruch Dov (Ber) 

Leibowitz Rosh Yeshiva of “Beit Yitzchak”. Kamenitz, 

[c. 1935]. 

Lengthy two-leaf letter in handwriting and signature 

of Rabbi Boruch Ber, which was sent to Rabbi Ya’akov 

Feuchtwanger of Hamburg, father of Rabbi Asher 

Feuchtwanger who studied during that same period in 

the Yeshiva of Rabbi Boruch Ber. Rabbi Ya’akov urged his 

son to focus on the study of Poskim (Halachic rulings) 

in order that he receive rabbinical ordination, and Rabbi 

Boruch Ber writes in great length convincing him that 

“it is not right to disrupt his profound and exhaustive 

study in the depths of the Torah; rather he should study 

that which his heart desires in accordance with his great 

perception and understanding”, since his son is intended 

for greatness and “in accordance with his great level it 

is not proper to hurry him to the rabbinate, since this is 

suitable for somebody who is not necessarily intended 

for genius…”. He proposes that “he should certainly 

begin preparing for rabbinical ordination, however, he 

should not rush…”. At the end of the letter Rabbi Boruch 

Ber attests to the fact that he heard this instruction from 

his rabbi the Ga’on Rabbi Chaim of Brisk: “As my mentor 

and rabbi told me in my youth…”. 

The Ga’on Rabbi Asher Feuchtwanger (1911-1978), 

rabbi in Letchworth, England, and afterwards in Eretz 

Yisrael. Born in Frankfurt to a family of distinguished 

lineage, was educated in Yeshivot of Lithuania: Telz and 

Mir and in the Kamenitz Yeshiva – where he studied 

for approximately three years by the Ga’on Rabbi 

Boruch Ber Leibowitz. From Kamenitz he traveled 

to London, where he became prominent disciple of 

Rabbi Dessler. From 1945 he served as rabbi and Rosh 

Yeshiva in Letchworth, and was among leaders of Jewry 

of England. Authored Sefer “Asher LaMelech” on the 

Rambam (4 sections). 
[2] pages, written upon 2 leaves (official stationery). 30cm. 

Good condition, folds and several tears. 

Opening Price: $1400
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450. Collection of Letters of Rabbinical 

Ordination – Rabbis of Lithuania 

Collection of letters of rabbinical ordination by rabbis 

of Lithuania, issued to Rabbi Asher Feuchtwanger [for 

additional information about him see item 448]. 

◆ Letter in handwriting and signature of the Ga’on 

Rabbi Eliezer Yehuda Finkel [Rosh Yeshiva of Mir]. Mir, 

[1937]. Includes additional letter, typewritten, with his 

handwritten signature and stamp, Jerusalem, [1959]. 

◆ Letter in handwriting and signature of the Ga’on 

Rabbi Avraham Tzvi Hirsch Kamai [Av Beit Din of Mir 

and Yosh Yeshiva]. Mir, [1937]. 

◆ Letter in handwriting and signature of the Ga’on 

Rabbi Reuven David HaKohen Burstein [Av Beit Din of 

Kamenitz, author of Divrei Radach]. Kamenitz, [1937]. 

◆ Printed letter of rabbinical ordination signed by 

chief rabbis of Israel, Rabbi Isser Yehuda Unterman and 

Rabbi Yitzchak Nissim. [Jerusalem], 1965. 

Five letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $800

451. רבי אליהו לופיאן - שני מכתבים

שני מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן, 
חותם ”אלי‘  ובשני  לאפיאן“  יעקב  ב“ר  חותם ”אלי‘  הוא  מהם  באחד 
לאפיאן מלפנים ראש ישיבה בלונדן עץ חיים“. ירושלים, תש“ך (1960). 
הרבנים 2136).  אוצר  (תרל“ו-תש“ל,  לופיאן  אליהו  רבי  הצדיק  הגאון 
מהבולטים ברבני וגדולי תנועת המוסר. רב גאון וצדיק, קדוש וטהור 
[ידוע כי האדמו“ר בעל ”שפת אמת“ מגור, העיד עליו, כי זכה ל“גילוי 
ראש  ולאחר-כך  קלם  ישיבת  ראש  ומחנך.  תורה  מרביץ  אליהו“]. 
בישיבת  כמנהל-רוחני  וכיהן  לארץ  עלה  בלונדון.  חיים“  ”עץ  ישיבת 

כפר חסידים. משיחותיו נדפסו סדרת ספרי ”לב אליהו“. 
2 אגרות אויר, מצב טוב, קרע קל בשולי אחת האגרות. 

פתיחה: $500

451. Rabbi Eliyahu Lopian – Two Letters 

Two letters in handwriting and signature of the 

righteous Ga’on Rabbi Eliyahu Lopian; in first letter he 

signs “Elya son of Rabbi Ya’akov Lopian” and in second 

he signs “Elya Lopian former Rosh Yeshiva of Etz Chaim 

in London”. Jerusalem, (1960). 

The righteous Ga’on Rabbi Eliyahu Lopian (1876-1970, 

Otzar HaRabbanim 2136). Among prominent rabbis and 

luminaries of the Mussar movement. Holy and pure genius 

[it is known that the Rebbe of Gur author of the “Sefat 

Emet” attested that he merited the “revelation of Eliyahu”]. 

Torah giant and educator. Rosh Yeshiva of Kelm and later 

on Rosh Yeshiva of “Etz Chaim” in London. Immigrated 

to Eretz Yisrael and served as spiritual director of Yeshivat 

Kfar Chassidim. Some of his discourses were printed in 

the series of books of “Lev Eliyahu”. 
Two airmail letters, good condition, slight tear on margin 

of one letter. 

Opening Price: $500

452. מכתב מרן הרב שך

מכתב בכתב ידו וחתימתו של מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך. [בני 
ברק], תשמ“א [1981]. 

המכתב מופנה ”למארגני הכינוס של בני תורה ע“י אגודת ישראל“ ובו 
מבהיר מרן הרב שך את כוונת נאומו בכינוס הנ“ל: ”הכינוס שהתארגן 
רשימת  בעד  ולהצביע  להתחזק  כדי  בהסכמתי  ישראל  אגודת  ע“י 
מאליו  מובן  והיה  הזה,  בכינוס  נאמתי  זה  ולשם  ישראל...  אגודת 
שהכוונה היתה שיצביעו אך ורק בעבור אגודת ישראל, ולא היה נחוץ 
הדבר...“.  אצלם  ברור  הי‘  שלא  לאלו  להבהיר  באתי...  יותר...  לפרט 

452. Letter by HaRav Shach

Letter handwritten and signed by Rabbi Elazar 

Menachem Mann Shach. [Bnei Brak], 1981.

The letter is addressed “to the organizers of the 

assembly of Bnei Torah by Agudat Yisrael” in which Rav 

Shach clarifies the intent of his speech at that assembly: 

“The assembly organized by Agudat Yisrael with 

my endorsement to strengthen and vote for Agudat 

Yisrael… For that purpose, I spoke at this assembly 

and it was obvious that the intent was that they should 

vote only and solely for Agudat Yisrael and it was not 

necessary to specify more… I have come… to clarify 

to those people to whom the matter is not clear…”. At 

the end of the letter, he blesses those who are active on 

behalf of Agudat Yisrael “And I bless all those who are 

active on behalf of the success of the ‘Letter Gimmel’ 

with all the best”.
Official stationery, 24cm. Good condition, folding marks 

and file holes.

Opening Price: $700

בסיום המכתב מברך את הפועלים לטובת הרשימה ”ואני מברך לכל 
אלו שיפעלו בעד הצלחת אות ג‘ בכל הטוב“. 

נייר מכתבים רשמי, 24 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול ונקבי תיוק. 

פתיחה: $700
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453. מכתב המלצה מהגאון רבי יעקב קמנצקי

[מתלמידי  ודעת  תורה  ישיבת  ממצויני  בחור  עבור  המלצה  מכתב 
ידו  בכתב  ישראל.  לארץ  ועולה  תורה  למקום  הגולה  חזן],  אליהו  רבי 
וחתימתו של הגאון רבי יעקב קמנצקי מראשי ישיבת ”תורה ודעת“, 

ברוקלין ניו יורק. 
ה“סבא  תלמידי  מגדולי  (תרנ“א-תשמ“ו),  קמנצקי  יעקב  רבי  הגאון 
מסלבודקה“, כיהן ברבנות בליטא ובארה“ב, בה כיהן רוב ימיו כראש 
היהדות  ממנהיגי  בארה“ב,  התורה“  גדולי  ”מועצת  מראשי  ישיבה. 

החרדית וממקימי עולם התורה בדורו. 
נייר מסמכים רשמי, 17.5 ס“מ. מצב טוב. 

פתיחה: $400

453. Letter of Recommendation by Rabbi 

Ya’akov Kamenetsky

A letter of recommendation for an outstanding student 

of the Torah V’Da’at Yeshiva [student of Rabbi Eliyahu 

Chazan], who is immigrating to Eretz Yisrael to study 

Torah. Handwritten and signed by Rabbi Ya’akov 

Kamenetsky a Head of the “Torah V’Da’at” Yeshiva, 

Brooklyn N. Y. 

Rabbi Ya’akov Kamenetsky (1891-1986), an outstanding 

disciple of the “Saba of Slobodka”, served in the 

rabbinate in Lithuania and in the USA, where he served 

most of his life as head of a yeshiva. One of the heads 

of “Mo’etzet Gedolei HaTorah” in the USA, a leader of 

Charedi Jews and one of the key builders of the Torah 

world in his times. 
Official stationary, 17.5cm. Good condition. 

Opening Price: $400

454. שלשה מכתבים - רבי חיים גריינימן 

שלשה מכתבים בדברי תורה, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי ”חיים 
שאול“ גריינימן שליט“א. תשל“ה-תשל“ט (1975-1979). 

3 מכתבים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

454. Three Letters – Rabbi Chaim Greineman

Three letters of Divrei Torah, in handwriting and 

signature of the Ga’on Rabbi “Chaim Shaul” Greineman. 

(1975-1979). 
Three letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

455. צרור מכתבים מהבחור רבי ”אהרן לייב שטיינמאן“ ובני 

משפחתו - 1938-1947
מהוריו  מכתבים  ובהם  לשוויץ,  מבריסק  שנשלחו  מכתבים  צרור 
מרבי  מכתבים  שליט“א.  שטיינמן  לייב  אהרן  רבי  הגאון  של  ואחותו 
לייב  אהרן  מרבי  מכתבים  משפחתו.  ובני  סולובייציק  גרשון  ישראל 

ועוד. מהשנים תרצ“ח-תש“ז 1938-1947. 
ואהרן  סולובייציק  משה  הבחורים  לשוויץ,  מבריסק  נסעו  בקיץ 1938 
לצבא  מגיוס  ולהמלט  מונטריי  בישיבת  ללמוד  כדי  שטיינמאן,  לייב 
הפולני. נסיעה זו בתקופת ערב השואה, התבררה אח“כ כנס הצלתם 
של שני גדולי התורה, אשר השפיעו על כל דור הקמת עולם התורה 
בדורנו: הגאון רבי משה סולובייציק בעיר ציריך, שהנהיג את כל עולם 
התורה באירופה, והגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט“א מנהיג עולם 
התורה בארץ ישראל. בני משפחותיהם שנותרו בעיר בריסק, הושמדו 

כולם בשנות השואה ע“י הרוצחים הנאצים, ה‘ יקום דמם. 

באוסף שלפנינו נכתבו בכל דף כמה מכתבים מבני המשפחות שנותרו 
בבריסק: ◆ מכתבים חתומים מאביו של רא“ל, רבי ”נח צבי שטיינמאן“, 
מאמו ”גיטיל פייגא שטיימאן“ ומאחותו ”גאלדא“. ◆ מכתבים אל רבי 
ומאחיו  מאמו  סאלאווייציק“,  הלוי  גרשון  רבי ”ישראל  מאביו  משה, 
בעיר. מידידים  מכתבים  גם  נרשמו  הדפים  בשולי  הלוי“.  ”זאב  רבי 

שטר  ידידים.  ואל  משפחתו  בני  אל  לייב  אהרן  מרבי  מכתבים   ◆
פרוזבול חתום ע“י רבי ”אהרן לייב“ שטיינמן, ועוד. 

וחיזוק  התחזקות  על  הרבה  מדובר  עצמו,  לייב  אהרן  רבי  במכתבי 
אחרים, בדבקות מוחלטת בלימוד התורה ועיונה, ועניני מוסר ויראת 

שמים.
מסמכים משפחתיים חשובים, שאינם ידועים כלל. 

9 דף, גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $3500
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455. Bundle of Letters by the Young Man 

Rabbi Aharon Leib Shteinman and his 

Family – 1938-1947

A bundle of letters sent from Brisk to Switzerland, 

including letters from Rabbi Aharon Leib Shteinman’s 

parents and sister. Letters from Rabbi Yisrael Gershon 

Soleveitchik and his family. Letters from Rabbi Aharon 

Leib etc. 1938-1947.

In the summer of 1938, the young men Moshe 

Soleveitchik and Aharon Leib traveled from Brisk to 

Switzerland, to study in the Montreux Yeshiva and to 

escape conscription into the Polish army. This journey 

which took place right before the Holocaust, proved to 

be the miracle of survival for these two Torah giants, 

who impacted the entire generation that established the 

Torah world in our times: Rabbi Moshe Soleveitchik in 

Zurich, who led the Torah world in Europe and Rabbi 

Aharon Leib Shteinman, Torah leader in Eretz Yisrael. 

Their families who remained in Brisk all perished in the 

Holocaust by the murderous Nazis.

In this collection each leaf has several letters from the 

families left behind in Brisk: ◆ Letter signed by Rabbi 

Aharon Leib’s father, Rabbi Noach Zvi Shteinman, 

by his mother Gittel Faiga Shteinman and his sister 

Golda. ◆ Letters to Rabbi Moshe, from his father Rabbi 

Gershon Yisrael HaLevi Soleveitchik, his mother and 

his brother Rabbi Ze’ev HaLevi. On the leaf margins, 

are notations by friends from their hometown. ◆ Letters 

from Rabbi Aharon Leib Shteinman to his family and 

friends. A Shtar Pruzbul signed by Rabbi Aharon Leib 

Shteinman, etc. 

Important family documents, entirely unknown.

The letters from Rabbi Aharon Leib often deal with 

strengthening of faith and a complete devotion to Torah 

study and matters of faith and morality. 
9 leaves, varied size and condition.

Opening Price: $3500

456. אוסף מכתבי רבנים וראשי ישיבות - אירופה וארה“ב

הברית.  וארצות  אירופה  אנגליה,  מרבני  ותעודות,  מכתבים  אוסף 
[שנות התש“י-תש“מ בערך 1950-1980]. 

◆ מכתב מעניין מרבי נחום זאב דסלר, לאחר פטירת אביו בעל ”מכתב 
מאליהו“. ◆ מכתב מרבי אברהם משה באב“ד אב“ד סונדרלאנד. ◆ שני 
מכתבים מרבי אריה זאב גורביץ ומכתב בנו רבי אברהם גורביץ, ראשי 
ישיבת גייטסהד. ◆ מכתב מרבי שמחה זיסל לופיאן. ◆ שלשה מכתבים 
ווייס. טוביה  יצחק  רבי  בחתימת  תעודה   ◆ מעדאליע.  הלל  מרבי 

מרבנים  רבים  מכתבים  ועוד   ◆ גרינבלאט.  אפרים  מרבי  מכתבים   ◆
שונים מלונדון, אמסטרדם, גיברלטר, בריסל וארצות שונות. 

כ-40 מכתבים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

456. Collection of Letters by Rabbis and 

Roshei Yeshivot – Europe and USA 

Collection of letters and certificates by Rabbis of 

England, Europe and United Sates of America. [c. 

1950-1980]. 

For complete list, see Hebrew description. 
Approx. 40 letters. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

457. אוסף מכתבי רבנים ופעילי חינוך

הקשורים  התורני,  החינוך  ופעילי  מרבנים  מכתבים,  של  גדול  אוסף 
לפעילות ”חבר הפעילים“ בארץ ישראל. 

רבי  ברוידא,  זיסקינד  שמחה  רבי  וולבה,  שלמה  רבי  הרבנים:  מכתבי 
זליג  יהושע  רבי  גלינסקי,  יעקב  רבי  מאיר,  יששכר  רבי  קרליץ,  ניסים 
שירותו  [מתקופת  אבינר  שלמה  רבי  נריה,  צבי  משה  רבי  דיסקין, 
ברחבי  מרבנים  רבים  מכתבים  ועוד  אדלשטיין,  יעקב  רבי  כחייל], 

הארץ ואישי ציבור. 
מכתב אל רבי שלום שבדרון, כשמעבר לדף רישומים בכתב-ידו, מימי 

היותו ב“תענית דיבור“ כמנהגו הידוע. 
54 מכתבים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350
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458. אוסף מכתבי רבנים

אוסף גדול ומגוון של עשרות מכתבי רבנים ואישי ציבור, בעניני רבנות 
ועוד.  בית-דין  פסקי  וישיבות,  התורתי“  המחנה  ”פעילי  ונישואין, 

מהשנים תרע“ה-תשנ“ה בערך. 
כ-85 מכתבים ומסמכים חתומים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

459. אוסף מכתבים, רבנים וראשי ישיבות - ארץ ישראל

אוסף גדול של מכתבים, מרבנים וראשי ישיבות בארץ ישראל. [שנות 
התש“י-תש“מ בערך 1950-1980]. 

גרבוז. זאב  אפרים  רבי   ◆ שבדרון.  שלום  רבי   ◆ מהרבנים:  מכתבים 
◆ רבי שלמה טנא. ◆ רבי זאב וילנסקי. ◆ רבי גרונם לנדא. ◆ רבי חיים 
פנחס שיינברג. ◆ רבי שרגא גרוסברד. ◆ רבי משה שמואל שפירא ורבי 

שלמה וולבה. ◆ ועוד מכתבים רבים. 
שלשה   ◆ הרצוג.  הלוי  אייזיק  יצחק  הראשי  מהרב  מעניין  מכתב   ◆
מכתבי סמיכה על דף אחד, מרבי נסים עזראן, רבי מרדכי אליהו ורבי 

עובדיה יוסף. 
כ-35 מכתבים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

458. Collection of Letters by Rabbis 

Large and diverse collection of dozens of letters by 

rabbis and public personalities, pertaining to rabbinate 

and marriage, “Pe’ilei Hamachaneh HaTorati” [Torah 

camp activists] and Yeshivot, rabbinical court rulings 

and more. Between c. 1915-1995. 
Approx. 85 signed documents and letters. Various sizes and 

conditions. 

Opening Price: $200

459. Collection of Letters by Rabbis and 

Roshei Yeshivot – Eretz Yisrael 

Large collection of letters by rabbis and Roshei Yeshivot 

of Eretz Yisrael. [C. 1950-1980]. 

Letters by rabbis: ◆ Rabbi Shalom Shwadron. ◆ Rabbi 

Ephraim Zev Garbuz. ◆ Rabbi Shlomo Teneh. ◆ Rabbi 

Zev Vilensky. ◆ Rabbi Gronem Landau. ◆ Rabbi Chaim 

Pinchas Scheinberg. ◆ Rabbi Shraga Grossbard. ◆ Rabbi 

Moshe Shmuel Shapira and Rabbi Shlomo Wolbe. ◆ 

Many other letters. 

◆ Interesting letter by Chief Rabbi Yitzchak Eizik 

HaLevi Herzog. ◆ Three letters of rabbinical ordination 

on one leaf, by Rabbi Nissim Azran, Rabbi Mordechai 

Eliyahu and Rabbi Ovadia Yosef. 
Approx. 35 letters, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

457. Collection of Letter by Rabbis and 

Education Activists

Large collection of letters, by rabbis and Torah education 

activists, connected to the activities of Pe’ilim in Eretz 

Yisrael.

Rabbis’ letters: Rabbi Shlomo Wolbe, Rabbi Simcha 

Ziskind Broide, Rabbi Nissim Karelitz, Rabbi Yissachar 

Meir, Rabbi Ya’akov Galinsky, Rabbi Yehoshua Zelig 

Diskin, Rabbi Moshe Zvi Neriya, Rabbi Shlomo Aviner 

[from the time he served in the army], Rabbi Ya’akov 

Edelstein, and many more letters from rabbis and public 

figures from all over Yisrael. 

A letter to Rabbi Shalom Schwadron, on reverse side of 

leaf are notations in his handwriting, from when he was 

in a “ta’anit dibur” as was his well-known custom. 
Fifty-four letters, various sizes and conditions.

Opening Price: $350
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460. Two Receipt Letters from Jerusalem 

Rabbis to Rabbi Kalfon Moshe HaCohen of 

Djerba 

◆ A receipt letter signed by ten rabbis of the “Ohel 

Ya’akov” Yeshiva and the “Beit El” Yeshiva that confirms 

that: “We, the undersigned… after fasting today and we 

all went together to the holy place, the Western Wall, 

and after reciting Psalms and all the seder written in the 

book Sinsan L’Yair… we have received from the Rishon 

L’Zion… Rabbi Ya’akov Meir… one half lira Eretz 

Yisrael. We bless the people of the community of Djerba 

and at their head Rabbi Kalfon Moshe HaCohen”. 

Jerusalem, 1932. 
Official stationary, of Rabbi “Ya’akov Meir – Head of Rabbis 

in Eretz Yisrael”, 27.5cm. Good-fair condition, tear to paper 

margin. 

◆ Receipt letter and New Year blessings from the 

“General Old Age Home for Jews”, to Rabbi Kalfon 

Moshe HaCohen Head of Rabbis in the city of Djerba. 

Signed by Rabbi Ben Zion A. Kuinka (Editor of 

“HaMe’asef”), Rabbi Mordechai Meyuchas and Rabbi 

Binyamin Levi. Jerusalem, Elul 1931. 
Printed document paper, 30cm. Fair condition, damage and 

tears to leaf margins. 

Opening Price: $200

460. שני מכתבי קבלות מרבני ירושלים, אל רבי כלפון משה 

הכהן מג‘רבה
◆ מכתב קבלה חתום ע“י עשרה רבנים מישיבת ”אהל יעקב“ וישיבת 

”בית אל“ המאשרים כי: ”אנחנו הח“מ... אחרי שצמנו היום וכלנו יחד 
וכל  התהילים  קריאת  ואחרי  המערבי,  כותל  המקודש  למקום  הלכנו 
הסדר הכתוב בספר סנסן ליאיר... קבלנו אנחנו מיד מו“ר עט“ר הגאון 
ק“ק  יחידי  את  וברכנו  א“י.  לירה  חצי  סך  מאיר...  יעקב  הראש“ל... 
ג‘ירבא יע“א ובראשם הראב“ד כמוהר“ר כלפון משה הכהן“. ירושלים, 

תרצ“ב (1932). 
נייר מסמכים רשמי, של רבי ”יעקב מאיר - ראש הרבנים בארץ ישראל“, 

27.5 ס“מ. מצב טוב-בינוני, קרע בשולי הנייר. 
לכל  הכללי  וזקנות  זקנים  מ“בית  טובה,  שנה  וברכת  קבלה  ◆ מכתב 

ג‘ירבה.  בעיר  הרבנים  ראש  הכהן  משה  כלפון  רבי  אל  ישראל“,  עדת 
בחתימת רבי בן ציון א‘ קואינקה (עורך ”המאסף“), רבי מרדכי מיוחס 

ורבי בנימין לוי. ירושלים, אלול תרצ“ב (1931)
נייר מסמכים מודפס, 30 ס“מ. מצב בינוני, פגיעות וקרעים בשולי הדף. 

פתיחה: $200

461. מכתב ופנקס שד“רות ”משגב לדך“ – רבי יצחק אשכנזי 

– רומא, 1890 
הנהלת  אל  יא“ה],  [חותם:  אשכנזי  אברהם  ב“ר  יצחק  רבי  מכתב 
רבים  פרטים  כולל  תר“ן [1890].  רומא,  בירושלים.  לדך  משגב  חברת 
וקורפו  איטאלייא  ”בערי  יצחק  רבי  של  שליחותו  על  ומעניינים 

וטרייסטי“ לטובת בית החולים ’משגב לדך‘. 
זמן  זה  כי  שבידי  במכ“ע  ראו  כי  ויען  גיבורים  איזה  בעיני  חן  ”מצאתי 
שיוליכו  הסכמתם  עלתה  גדול  בכבוד  פורטוגל  המלך  עם  התראיתי 
שלחו  וכבר  רומא,  פה  יר“ה  איטאליאה  מלך  האדיר  המלך  אצל  אותי 
אגרת בכבוד גדול להמלך יר“ה לקחת רשות ממנו כדי שאבוא לפניו... 
והשיב כן... ואם יהיה בע“ה הדבר הזה הוא כבוד גדול לאומה ישראל..”. 
אל המכתב מצורפת מחברת דו“ח מפורטת, הכוללת שמות תורמים 
את  שילב  הרשימות  בין  מסעו.  במהלך  וההכנסות  ההוצאות  ופירוט 
סיפור חוויותיו האישיות והערותיו: [”וכמה טרחתי ליקח איזה דבר מה 
בארון... ולסוף השיב לי כי החמישים שנתן אחיו המה נדבתו“; ”הדרן 
עלך איטאליא“; ”נאפולי... נחמתי כי הלכתי שם כאשר התרו בי הרבה 
כמה  גליא  שמיא  ”קמי  כך:  חתם  הפנקס  את  אלך...“].  שלא  אהובים 
אבל...  הוצאות...  לעשות הרבה  שלא  לקמץ  בעשר אצבעותי  טרחתי 

אלולי הוצאות אלו לא היו באים ההכנסות... הודו לה‘ כי טוב!“. 
אברהם  רבי  לציון“  ה“ראשון  בן  (תרי“ט-תרע“ו),  אשכנזי  יצחק  רבי 
אשכנזי. מחכמי ירושלים, דיין וראש ישיבת ’מחזיקי תורה‘, חבר ועד 
חברת  כגבאי  שימש  היתר  בין  הכוללות.  ומראשי  הספרדית  העדה 
לאחר  בחו“ל.  למגביות  פעמים  מספר  יצא  בשליחותה  לדך‘,  ’משגב 
פטירת ה“ראשון לציון“ רבי יעקב שאול אלישר, הוצעה לו משרת הרב 

הראשי, אך הוא סירב, מאחר ולא רצה לשמש ברבנות. 
[15] עמ‘ כתובים. 21 ס“מ. מצב טוב, כתמים וסימני קיפול. 

פתיחה: $400

461
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462. מכתב רבי רפאל יום-טוב אשכנזי, תרכ“ב

המדפיס  אל  איזמיר],  [מחכמי  אשכנזי  טוב  יום  רפאל  מרבי  מכתב 
שלמה בליפורטי וחבריו בליוורנו. אלול ברכ“ת (1862). 

ניסים  רבי  של  להודות“  ”נאה  הספר  הדפסת  בעניני  עוסק  המכתב 
להודות“  ”נאה  הספר  תר“ך.  בשנת  [נפטר  מאיזמיר  אשכנזי  אברהם 
ספרים  קניית  ובעניני  תרכ“ה].  בשנת  רק  בליוורנו  הדפסתו  נגמרה 

והדפסת ספרים נוספים. 
27.5 ס“מ. נייר מכתבים כחלחל, בדף האחורי, כתובת וחותמות דואר. מצב 

טוב, סימני קיפול. 

פתיחה: $200

462. Letter by Rabbi Raphael Yom-Tov 

Ashkenazi, 1862

Letter by Rabbi Raphael Yom Tov Ashkenazi [among 

scholars of Izmir], to printer Shlomo Belforti and his 

friends in Livorno. Elul (1862). 

This letter pertains to printing of book “Na’eh LeHodot” 

by Rabbi Nissim Avraham Ashkenazi of Izmir [passed 

away in 1860. The printing of the book “Na’eh LeHodot” 

was only completed in 1865], and purchasing and 

printing of additional books. 
27.5cm. Bluish stationery. Address and postmarks on reverse 

side of leaf. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $200

461. Letter and an Emissary’s Notebook – 

Misgav LaDach - Rabbi Yitzchak Ashkenazi 

– Rome, 1890

Letter by Rabbi Yitzchak ben Avraham Ashkenazi 

[signed: Y. A. H. ], to the management of the Misgav 

LaDach Society in Jerusalem. Rome, 1890. Includes 

many interesting items about the mission of Rabbi 

Yitchak “To the cities of Italy, Corfu and Trieste” for the 

‘Misgav LaDach’ Hospital. 

“I found favor in the eyes of some great people and 

since they saw that I have had an audience with the 

king of Portugal with great honor, they agreed to take 

me before the powerful King of Italy, His Majesty here 

in Rome. They have already sent a letter with great 

honor to the King, His Majesty to request permission 

that I appear before him… He responded positively… 

If this visit will come about, it will be a great honor to 

the Jewish nation…”. 

Attached to the letter is a notebook with a detailed report, 

including the names of those who contributed and details 

of his expenses and income during his travels. Among 

the lists, he integrates his personal experiences and 

comments [“How much effort I have expended to take 

something from the Baron…In the end he responded 

that the 50 his brother gave are his contribution”; 

“Good riddance Italy (satirically)”; “Naples… I regret 

going there just as many of my loved ones warned me 

not to go…”]. He signed the notebook: “Heaven knows 

how I toiled with my ten fingers to reduce expenses… 

but… without these expenses there would be no 

income… Thank G-d who is good!”. 

Rabbi Yitzchak Ashkenazi (1859-1916), son of the 

“Rishon L’Zion” Rabbi Avraham Ashkenazi. A 

Jerusalem Torah scholar, dayan and Head of ‘Machzikei 

Torah’ Yeshiva, member of the Sefardi Community 

Community. Served as gabai of the ‘Misgav LaDach’ 

Society, for which he traveled several times to collect 

funds abroad. After the “Rishon L’Zion” Rabbi Ya’akov 

Shaul Elishar died, he was offered the office of Chief 

Rabbi but he refused because he did not want to serve 

in the rabbinate. 
[15] written pages. 21cm. Good condition, stains and 

folding marks. 

Opening Price: $400

462 461
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463. Two Letters from Safed and Jerusalem 

– to Sir David Ezra in Calcutta

◆ An emissary letter from the “Chesed V’Emet” Society 

in Safed to Sir David Ezra in Calcutta, sent by Rabbi 

Elazar David Margalit and Rabbi Matil Twister. Seven 

signatures and stamps by important members of the 

Safed community. Scribal handwriting on a leaf with 

decorated printing. Safed, 1894. 
29cm. Fair condition, stains, damage and glued tears.

◆ Printed New Year letter with drawing of the Western 

Wall. Completed in Oriental handwriting of letter to Sir 

David Ezra, signatures and stamps, by Rabbi Shlomo 

ben Chaim Ochyon and Rabbi Shimon ben Shlomo 

Yechezkel. Jerusalem, [c. 1895].
22.5cm. Good condition, includes envelope with writing.

Opening Price: $300

463. שני מכתבים מצפת וירושלים - אל השר דוד עזרא 

בכלכותא
עזרא  דוד  השר  אל  בצפת  ואמת“  ”חסד  מחברת  שליחות  ◆ מכתב 

מאטיל  ורבי  מרגלית  דוד  אלעזר  רבי  של  לשליחותם  בכלכותא, 
יד  כתיבת  צפת.  קהילת  מחשובי  וחותמות  חתימות  שבע  טויסטיר. 

סופר על דף בהדפסה מעוטרת. צפת, תרנ“ד (1894). 
29 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, פגיעות וקרעים מודבקים. 

בכת“י  מילוי  המערבי.  הכותל  ציור  עם  מודפס  טובה  שנה  ◆ מכתב 

מזרחי של מכתב אל השר דוד עזרא, חתימות וחותמות, מרבי שלמה 
בן חיים אוחיון ורבי שמעון בן שלמה יחזקאל. ירושלים, [תרנ“ה בערך 

 .[1895
22.5 ס“מ. מצב טוב, כולל מעטפה עם כיתוב. 

פתיחה: $300

464. Recommendations for Hachnasat 

Kallah – Jerusalem, 1924 

Letter of request for charity for bridal dowry. Letter 

contains recommendations in handwriting and 

signatures of rabbis and gabbaim from Eretz Yisrael. 

Jerusalem, (1924). 

Signed by: Rabbi Yosef Gershon Horowitz (1869-1951, 

rabbi and Rosh Yeshiva of “Me’ah She’arim” Yeshiva); 

Rabbi Yerucham Fishel Bernstein (1880-1949, Chief 

Av Beit Din of Chassidim and Rosh Yeshiva of “Chayei 

Olam”); Rabbi Schneur Zalman Slonim (1862-1936, 

rabbi of Hebron and Jaffa); Rabbi Ya’akov Mordechai 

Singer (1862-1928, rabbi and slaughterer in Rishon 

LeZion); Rabbi Nachum Zvi Yaffe and Rabbi Yitzchak 

Yo’el Margaliot (gabbai of Kollel Vahlen in Jerusalem); 

Isser Yanovsky (council secretary of Rishon LeZion). 

See attached material for additional information about 

signatories. 
Two pages, 33.5cm. Fair condition, folding marks and tears. 

Opening Price: $200

464. המלצות להכנסת כלה – ירושלים, תרפ“ד

בכת“י  המלצות  המכתב  גבי  על  כלה.  להכנסת  לעזרה  בקשה  מכתב 
וחתימתם של רבנים וגבאים מארץ ישראל. ירושלים, תרפ“ד (1924). 

החותמים: רבי יוסף גרשון הורביץ (תרכ“ט-תשי“א, רב וראש ישיבת 
”מאה שערים“); רבי ירוחם פישל בערינשטיין (תר“מ-תש“ט, ראב“ד 
חסידים וראש ישיבת ”חיי עולם“); רבי שניאור זלמן סלונים (תרכ“ב-
תרצ“ו, רב בחברון וביפו); רבי יעקב מרדכי זינגר (תרכ“ב-תרפ“ח, רב 
מרגליות  יואל  יצחק  ורבי  יפה  צבי  נחום  רבי  לציון);  בראשון  ושו“ב 
(גבאי כולל ווהלין בירושלים); איסר ינובסקי (מזכיר המועצה ראשון 

לציון). ראה חומר מצורף על כל החותמים. 
2 עמ‘, 33.5 ס“מ. מצב בינוני, סימני קיפול וקרעים. 

פתיחה: $200
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465. שני מכתבים מרבי רפאל זילברמן אב“ד צפת - תרס“ה

שו“ב,  אלטר  רבי  נכד  (גולדזאל)  אהרן  רבי  לשוחט  סמיכה  ◆ מכתב 

מאת רבי רפאל זילברמן רבה של צפת. צפת, סיון תרס“ה (1905). 
◆ מכתב המלצה לקבלת השו“ב הנ“ל. מאת רבי רפאל זילברמן. צפת, 

ניסן תרס“ה (1905). 
הגאון רבי רפאל זילברמן, נולד באומן תקצ“ט, בגיל 11 עלה עם הוריו 
בשנת  פטירתו  עד  תרל“ב  משנת  צפת  אב“ד  כיהן  ישראל.  לארץ 
תרע“ח. מקבל הסמיכה רבי אהרן גולדזאל (אוצר הרבנים 1519), כיהן 

בתקופת המנדט כחבר לשכת הרבנות בטבריה. 
(קרעים  בינוני  במצב  והשני  טוב  במצב  האחד  משתנה,  גודל  מכתבים,   2

וכתמים). 

פתיחה: $200

465. Two Letters by Rabbi Raphael 

Zilberman Av Beit Din of Safed – 1905 

◆ Letter of ordination for slaughterer Rabbi Aharon 

(Goldzal) grandson of slaughterer Rabbi Alter, by Rabbi 

Raphael Zilberman rabbi of Safed. Safed, Sivan (1905). 

◆ Letter of recommendation for abovementioned 

slaughterer. By Rabbi Raphael Zilberman. Safed, Nisan 

(1905). 

The Ga’on Rabbi Raphael Zilberman, born in Uman in 

1839, immigrated with his parents to Eretz Yisrael at 

the age of 11. Served as Av Beit Din of Safed from 1872 

until his death in 1916. Recipient of ordination, Rabbi 

Aharon Goldzal (Otzar HaRabbanim 1519), served as 

member of rabbinical bureau in Tiberias during period 

of British Mandate. 
Two letters, various sizes; one in good condition, second in 

fair condition (tears and stains). 

Opening Price: $200

466. מכתב מעניין לתולדות הרב קוק

מכתב לרבי יעקב רבינוביץ מלוצין [רבו של הרב קוק בצעירותו וקרוב 
[ווילקאווישק,  קוק.  הרב  אודות  לא-ידועים  פרטים  עם  משפחתו]. 

תרמ“ה 1885]. 
המבשר  רבינוביץ,  יעקב  רבי  של  משפחה  קרוב  מזוהה,  לא  מכותב 
על אירוסיו עם בת רבי יהודא יצחק הלוי סג“ל מווילקאווישק. בתוך 
רח“צ  ושארנו  ”...לידידינו  משותפים:  משפחה  קרובי  מזכיר  הדברים 

שי‘ ואותו ידעתי מכבר... שארנו האברך דובער יחי‘...“.
יצחק  אברהם  ר‘  שארנו  כי  ”שמעתי  הכותב:  מוסיף  המכתב  בשולי 
הגאב“ד  בת  את  ושידוכים]  תנאים  [=בקשרי  בקת“ו  נתקשר  הכהן 
שמחתי  כי  הדבר  ופרטי  הדבר  נכון  אם  דעת  חפצתי  שי‘,  פאניוועש 
כפי  דטורעץ  האב“ד  מידי  שניצול  לו  נעשה  גדול  נס  כי  לדעת  מאד 

ששמעתי“. 
רבי  הגאון  בן  (תרט“ז-תרע“ט),  רבינוביץ  יעקב  רבי  המכתב,  מקבל 
בעירו  היהודי  הבנק  ומנהל  סוחר  רוזינאי.  אב“ד  יפה  גימפל  מרדכי 
לוצין, מחשובי העסקנים בליטא, שהיה ידוע גם כגאון מופלג בתורה. 
הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שהיה קרוב משפחתו [ראה חומר 
כינהו  תלמידו [במכתביו  והיה  נעוריו  בשנות  במחיצתו  שהה  מצורף] 

הרב קוק ”רבי ואלוף נעורי“]. 
במכתב שלפנינו, שנכתב כחודשיים לאחר אירוסי הרב קוק עם בתו 
של הגאון האדר“ת אב“ד פוניבז‘, מצויים פרטים לא ידועים על פרשת 
שידוכים מוקדמת של הרב קוק עם בתו של הרב בטורעץ [כנראה רבי 

מרדכי בהרי“ף בעל ’דרכי מרדכי‘] שהתבטלו.
[3] עמ‘. 20 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי, סימני קיפול.

פתיחה: $250

466. Interesting Letter of Biography of 

Rabbi Kook 

Letter to Rabbi Ya’akov Rabinowitz of Lutzen [Rabbi 

of Rabbi Kook in his youth and relative]. Contains 

unknown details regarding Rabbi Kook. [Vilkaviskis, 

1885].

Unidentified writer, relative of Rabbi Ya’akov 

Rabinowitz, who announces his engagement to daughter 

of Rabbi Yehuda Yitzchak HaLevi Segal of Vilkaviskis. 

He also mentions common relatives: “…our friends and 

relatives… our relative Dover…”. 

On margins of letter, the writer adds: “I was informed 

that our relative Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen 

became engaged to daughter of Av Beit Din of Ponevezh; 

I would like to know whether this is true as well as 

additional details since I was very happy to hear that he 

was miraculously saved from Av Beit Din of Toretz”. 

Recipient of letter, Rabbi Rabinowitz (1856-1919), son of 

the Ga’on Rabbi Mordechai Gimpel Yaffe Av Beit Din of 

Razina. Merchant and manager of Jewish bank in town 

of Lutzen, among prominent community activists in 

Lithuania, who was also known as exalted genius in Torah.

The Ga’on Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook 

who was his relative [see attached material] spent time 

with him in his youth and was his disciple [in his letters 

Rabbi Kook refers to him as “my rabbi and mentor”]. 

This letter, which was written approximately two 

months following engagement of Rabbi Kook 

to daughter of the Aderet [Rabbi Eliyahu David 

Rabinowitz-Teomim] Av Beit Din of Ponevezh, contains 

unknown details pertaining to former engagement of 

Rabbi Kook to daughter of Rabbi of Toretz [apparently 

Rabbi Mordechai Beharif author of Darchei Mordechai] 

which was annulled. 
[3] pages. 20cm. Good condition, stains and wear. Folding 

marks.

Opening Price: $250
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467. מכתב ארוך וחשוב מהרב קוק על ”טעמי המצוות“

הרב  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  מהגאון  ידוע  ובלתי  חשוב  מכתב 
לונדון,  באמבערג.  הלוי  ליב  שמעון  לרבי  נכתב  לישראל,  הראשי 

תרפ“ה [1925]. 
כהמלצה  נכתב  קוק.  הרב  של  ובחתימתו  ידו  בכתב  עמודים  חמשה 
מאריך  קוק  הרב  המצוות.  בטעמי  עוסק  ואשר  הנמען  שחיבר  לספר 
לבאר את דברי רבי עקיבא לחבריו בשעה שנכנסו לפרדס: ”כשתגיעו 
”טעמי  בסוגיית  ועוסק  מים“,  מים  תאמרו  אל  שיש  אבני  למקום 
”פרדס  בספרו  הרמ“ק  דברי  את  גם  מבאר  הדברים  בתוך  המצוות“. 
רמונים“ כי ”תר“ך עמודי אור שבסוף הכתר הם יסודי הרצון של טעמי 

המצוות“. 
ככל הידוע לנו מכתב זה לא נדפס. 

[5] עמ‘ על 3 דף. 23 ס“מ. מצב טוב, סימני קיפול וקרעים בשוליים. 

פתיחה: $400

468. מכתב רבי אלכסנדר זושא פרידמן

מכתב מרבי אלכסנדר זושא פרידמן אל מערכת ”שערים“ בתל אביב, 
אודות השתתפות בקובץ לרגל הכנסיה הגדולה. וורשה, תרצ“ז 1937. 
רבי אלכסנדר זושא פרידמן (תרנ“ז-נספה בשואה חשון תש“ד), תלמיד 
העתון  מייסד  ומארגן,  סופר  נואם  ידוע,  אגודאי  ועסקן  גאוני  חכם 
האגודאי ”דגלנו“. מהמיסדים ומהאידיאלוגים של התנועות האגודאיות 
אגודת  ישראל“, ”בנות  אגודת  ישראל“, ”פועלי  אגודת  בפולין (”צעירי 
ישראל“, ”בית יעקב“, ”יסודי התורה“ ועוד), משנת תרפ“ה היה המזכיר 
של  ”מעיינה  התורה  על  ספריו  בפולין.  ישראל“  ”אגודת  של  הכללי 

תורה“ (דער תורה קוואל), נתפרסמו בעשרות מהדורות. 
נקבי  קמטים,  טוב-בינוני,  מצב  מודפס.  לוגו  עם  ס“מ,   9X14 דואר  גלוית 

תיוק וקרעים קלים. 

פתיחה: $200

467. A Long Important Letter by Rabbi 

Kook on “Ta’amei HaMitzvot”

An important unknown letter by Rabbi Avraham 

Yitzchak HaCohen Kook, Chief Rabbi of Israel, written 

to Rabbi Shimon Leib HaLevi Bamberg. London, 1925. 

Five pages handwritten and signed by Rabbi Kook. 

Written as a recommendation for a book authored by 

the recipient dealing with “ta’amei hamitzvot”. Rabbi 

Kook extensively explains the words of Rabbi Akiva to 

his companions when entering the orchard: “When you 

reach the place of marble stones do not say water, water” 

and he deals with the subject of “ta’amei hamitzvot”. 

Included also is an explanation of the words of the 

Ramak in his book “Pardess Rimonim” that “620 light 

pillars at the end of the crown are the foundations of 

the Ratzon of ta’amei hamitzvot”. As far as we know, 

this letter was never printed. 
[5] pages on 3 leaves. 23cm. Good condition, fold marks and 

tears to margins. 

Opening Price: $400

468. Letter by Rabbi Alexander Zusha 

Friedman 

Letter from Rabbi Alexander Zusha Friedman to 

“She’arim” editorial staff in Tel Aviv, regarding 

collection in honor of Great Assembly of Agudat 

Yisrael. Warsaw, 1937. 

Rabbi Alexander Zusha Friedman (1897-perished in 

Holocaust in Cheshvan 1943), genius Torah scholar 

and well-known community activist, speaker, author 

and organizer, founded Agudat Yisrael newspaper 

“Diglenu”. Among the founders and ideologists of 

Agudat Yisrael movements in Poland (Tze’irei Agudat 

Yisrael, Po’alei Agudat Yisrael, Bnot Agudat Yisrael, Beit 

Ya’akov, Yesodei HaTorah and more). From 1925 served 

as general secretary of “Agudat Yisrael” in Poland. His 

books on the Torah, Ma’ayana Shel Torah (Der Torah 

Kval), were published in dozens of editions. 
14x9cm. postcard, with printed logo. Good-fair condition, 

creases, filing holes and minor tears. 

Opening Price: $200
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470. מכתב ורשימות מהאדמו“ר ה“אמונת משה“ מאלכסנדר

האדמו“ר  של  בכתי“ק  חסידים,  וסיפורי  תורה  דברי  רשימות  מכתב, 
מאלכסנדר, רבי יהודה משה טהיברג בעל ה“אמונת משה“. 

המכתב מופנה להרב החסיד מהור“ר נח [כנראה רבי נח גד וינטרויב], 
ובו מועתקים דברים קצרים מאחיו הצדיק רבי אברהם שרגא טהיברג 
שני  עם  ואשתו  הוא  בפולניה,  בלודז  הנאצים  בהתופת  נשאר  ”אשר 
תורה  להחדושי  מקום  לתת  ”נא  ממנו  מבקש  האדמו“ר  ובתו“.  בניו 

באחד הקונטרסים המופיעים על ידך“. 
ומאדמו“רי  מהבעש“ט  חסידים  סיפורי  האדמו“ר  כותב  ברשימות 

אלכסנדר. 
רבי יהודה משה טהיברג (תרנ“ג-תשל“ג, אנצי‘ לחסידות ב‘, עמ‘ מג-

ולאחר  לירושלים  עלה  דנציגר.  יאיר  בצלאל  רבי  האדמו“ר  חתן  מד), 
הוכתר  מאלכסנדר,  האדמו“רים  משפחת  רוב  נכרתה  בה  השואה, 

לאדמו“ר. 
סה“כ 6 דף, גודל ומצב משתנה. כללית טוב. 

פתיחה: $500

בעל  מויזניץ  האדמו“ר  בחתימת  צבעונית  חבר  תעודת   .469

”ישועות משה“
תעודת חבר צבעונית, עם תמונות ואיורים של מוסדות חסידות ויזניץ. 
ניתנה לרבי חיים עביר לינדר, ש“זכה להיות חבר בחברה משניות שע“י 

ישיבתנו“. [בני ברק], תשכ“א [1961]. 
מודפס  העתק  לצד  מויזניץ.  הגר  יהושע  משה  רבי  האדמו“ר  חתימת 
של חתימת אביו האדמו“ר בעל ה“אמרי חיים“. מתחתיה חתימת רבי 

יעקב דוד ויזניצר. 
רבי  האדמו“ר  בן  (תרע“ו-תשע“ב)  האגר  יהושע  משה  רבי  האדמו“ר 
חיים מאיר האגר - ה“אמרי חיים“ מויז‘ניץ. כבר בהיותו בחור שימש 
מגיא  נמלט  תש“ד  בשנת  ווילחוביץ.  בעיירה  ויז‘ניץ  לחסידי  כרב 
ההריגה ועלה לארץ. עם עלותו נתמנה לראש ישיבת ויז‘ניץ ובתפקיד 
זה סייע לאביו, ששרד אף הוא את השואה, בביסוס והרחבת חסידות 
ובמשך  כסאו  על  עלה  תשל“ב  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  ויז‘ניץ. 

470. Letter and Notes from the Emunat 

Moshe of Alexander 

Letter and notes of Divrei Torah and stories of Chasidim, 

handwritten by the Rebbe of Alexander, Rabbi Yehuda 

Moshe Tahiberg, author of the Emunat Moshe. 

The letter is addressed to “Harav Hachasid R’ Noach” 

[probably R’ Noach Gad Weintraub], in which he 

copies short words from his brother Rabbi Avraham 

Shraga Tahiberg, who perished, together with his wife 

and two sons, In the Nazi hell in Lodz, Poland. The 

Rebbe requested of his to “make a place for these Torah 

thoughts in one of the booklets that you print”. 

In the notes, the Rebbe writes tales of Chasidim, told by 

the Ba’al Shem Tov and the Rebbes of Alexander. 

Rabbi Moshe Yehuda Tahiberg (1893-1973, Encyclopedia 

of Chasidut B, pages 43-44) was a son-in-law of Rabbi 

Bezael Ya’ir Danziger. He made aliya to Jerusalem, 

and after the holocaust, in which most of the Rebbes of 

Alexander were murdered, he was appointed as Rebbe. 
Altogether 6 leaves, of varying sizes and conditions. Mostly 

good condition. 

Opening Price: $500

469. Colorful Membership Certification 

Signed by Rebbe of Vizhnitz Author of 

“Yeshuot Moshe”

Colorful membership certification with pictures and 

illustrations of institutes of Vizhnitz Chassidut. Issued 

to Rabbi Chaim Abir Linder who “merited to be a 

member of the Mishnayot association of our Yeshiva”. 

[Bnei Brak], [1961]. 

Signature of Rebbe Rabbi Moshe Yehoshua Hager 

of Vizhnitz alongside printed copy of signature of his 

father the Rebbe author of the “Imrei Chaim”. Beneath, 

signature of Rabbi Ya’akov David Vizhnitzer. 

The Rebbe Rabbi Moshe Yehoshua Hager (1916-2012) 

son of Rebbe Rabbi Chaim Meir Hager – the “Imrei 

Chaim” of Vizhnitz. Already in his youth served as 

rabbi of Vizhnitz Chassidim in the town of Wilkowice. 

In 1944 fled from the inferno of death and immigrated 

to Eretz Yisrael whereupon he was appointed as Rosh 

Yeshiva of Vizhnitz, a position in which he assisted his 

father who also survived the Holocaust, in establishing 

and expanding the Chassidism of Vizhnitz. Following 

the demise of his father in 1972 he succeeded him and 

led the great congregation of Vizhnitz for approximately 

forty years. His sons are Rebbes Rabbi Yisrael and Rabbi 

Menachem Mendel Hager. His sons-in-law are the 

Rebbe of Belz, Rebbe of Satmar and Rebbe of Skver. 
46x32cm. leaf. Within gilded wooden frame. Good 

condition, not examined outside of frame. 

Opening Price: $300

בניו  ויז‘ניץ.  חסידי  של  הגדולה  העדה  את  הנהיג  שנה  כארבעים 
חתניו  שליט“א.  הגר,  מנדל  מנחם  ורבי  ישראל  רבי  האדמורי“ם  הם 
מסקווירא,  והאדמו“ר  מסאטמר  האדמו“ר  מבעלז,  האדמו“ר  הם 

שליט“א. 
מחוץ  נבדק  לא  טוב,  מצב  מוזהבת.  עץ  במסגרת  נתון  ס“מ.   46X32 דף, 

למסגרת. 

פתיחה: $300
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471. אוסף אוטוגרפים מגוון

כולל  חתימות  עם  ספרים  שערי  כת“י,  דפי  של  ומגוון  גדול  אוסף 
בדפי  או  ספרים  בשערי  שנרשמו  ורישומים  הגהות  רבניות,  חתימות 
הפורזץ [דפי הכריכה]. מסמכים ומכתבים. מכותבים וחותמים שונים, 

בארצות שונות ובתקופות שונות, רובם מהמאה ה-18-19. 
למעלה מ-120 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

471. Varied Autograph Collection 

Large varied collection of manuscript leaves, title pages 

of books with signatures including rabbinic signatures, 

glosses and inscriptions written on title pages or on end 

paper leaves [binding leaves]. Documents and letters by 

various writers and with various signatures from various 

countries and times, most from the 18th-19th centuries. 
More than 120 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

472. צוואה בכת“י – רבי ישעיה מרקוביץ

כתב-יד, ”נחלת ישעיה“ - צוואת רבי ישעיה מרקוביץ. תרפ“ה-תרפ“ח 
 .1925-1928

חמש עמודות בכת“י מרובע, נייר מודבק על קרטון ומקופל כמניפה. 
”כתבתי  חתימה:  עם  מליצי,  שיר   – לנפש“  ”זמר  הראשונה:  בעמודה 

בדמע... י“א תמוז תרפ“ה... הק‘ ישעיה בן יצחק הלוי מארקאוויץ“. 
מבניו  מבקש  הכותב  הבאות.  העמודות  בארבע  נכתבה  הצוואה 
רפות  בידיים  ”כתבתי  וחותם:  והמצוות,  התורה  דרך  את  לשמור 
בני...  שמע  בשנת  אתכם...  ומנשק  המחבק  אביכם  נפשי,  ובדאבון 

תפר“ח לפ“ק, הק‘ ישעיה...“. 
גובה עמודה: 33.5 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. 

פתיחה: $200

472. Handwritten Will – Rabbi Yeshaya 

Markowitz 

Manuscript, Nachalat Yeshaya – last will and testament 

of Rabbi Yeshaya Markowitz. 1925-1928. 

Five columns in square handwriting, paper glued upon 

cardboard and folded as hand-held fan. 

On first column: “Zemer LaNefesh” [song for soul] 

– poetic song, with signature: “Composed through 

tears… 11 Tamuz 1925… Yeshaya son of Yitzchak 

HaLevi Markowitz”. 

Will listed on following four columns. The writer 

requests that his sons observe Torah and Mitzvot, and 

signs: “Written in weakness and anguish, your loving 

father… 1925, Yeshaya…”.
Height of column: 33.5cm. Good condition, stains and wear. 

Opening Price: $200 471
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473. תפילה בכת“י, ללימוד לעילוי נשמת רבי עזריאל 

הילדסהיימר - ברלין תרנ“ט
תפלה  ”נוסח  מקושמין,  הפנר  אהרן  ד“ר  הרב  אל  שנשלח  מכתב 
שנה  בתוך  נשמתו  לזכות  לימודם  אחר  זצ“ל  רבינו  תלמידי  שיתפללו 

ראשונה“. ברלין, אב תרנ“ט (7.7.1899). 
דורו.  מגדולי  (תק“ף-תרנ“ט)  הילדסהיימר  עזריאל  רבי  הגאון 
רבה  מהמבורג.  ברנייס  יצחק  רבי  ושל  לנר“  ”ערוך  בעל  של  תלמידם 
שהיתה  ישיבה  הקים  בה  תרי“א-תרכ“ט,  בשנים  איזנשטאט  של 
נתמנה  תרכ“ט  בשנת  ובגרמניה.  בהונגריה  המרכזיות  מהישיבות 
בראש  עמד  לרבנים“.  המדרש  ”בית  את  הקים  שם  ברלין,  לאב“ד 
היהדות האורתודוקסית בגרמניה. רבי עזריאל נפטר בתאריך ד‘ תמוז 
(12.6.1899) ותאריך כתיבת המכתב כחודש וחצי לאחר פטירתו (לפי 

חותמת הדואר מתאריך 7.7.1899). 
יוסף  רבי  אייזנשטאט)  (מתקופת  תלמידו  הוא  התפילה  מחבר 

”יד  הספר  מחבר  אבראמאוויץ,  טוביה  יוסף  רבי  ארכיון   .474

יוסף“ 
רבי יוסף טוביה אברמוביץ, בעל ”יד יוסף“ על דיני שחיטה וטריפות. 
כ-22  וכיהן  לאנגליה  הגיע  (ליטא).  בקעלם  נולד  מופלג.  חכם  תלמיד 
על  החשוב  ספרו  את  חיבר  במנצ‘סטר.  ובודק]  [שוחט  כשו“ב  שנים 
תרע“ג,  בשנת  בפולטבה  והדפיסו  הריאה  וטריפות  שחיטה  הלכות 
אך עקב מאורעות מלחמת העולם הראשונה, נותרו מאותה מהדורה 
הקדמתו).  (כמסופר  המחבר  לידי  הגיעו  אשר  עותקים  שלושה  רק 
בשנת תרפ“ח, לעת זקנתו, עלה רבי יוסף טוביה לירושלים, בה הדפיס 

מחדש את ספרו. 
הרב  המדפיס  עם  עותקים)   2000) הדפסה  הסכם   ◆ כולל:  הארכיון 
רבי  וחתימת  בכת“י  רבינוביץ.  עקיבא  אליהו  רבי  הגאון  מפולטבה 
יוסף טוביה, רבי צבי הירש פרבער ורבי אליהו עקיבא רבינוביץ. תרע“ג 
מהקדמת  קטעים  כולל  לדפוס,  הספר  מהכנת  כת“י  דפי   ◆  .(1913)
רבי  מליעדז‘,  דייכעס  חיים  ישראל  רבי  הסכמות  העתקת  המחבר. 
שמואל  רבי  וחתימת  בכת“י  מקוריות  הסכמות  יפה.  יעקב  ישראל 
דאגוצקע  דובער  מנחם  ורבי  ש“ס)  תולדות  (בעל  רבינוביץ  מיכל 
מהדורת  יוסף“,  ”יד  הספר  מהדפסת  גליון   ◆ ממאנשעסטער. 
פולטבה תרע“ג (לא ידוע ביבליוגרפית). ◆ עותק ”יד יוסף“ ממהדורת 
זכרון  חותמת  נוספה   11 (בעמ‘  המחבר.  חותמות  תרפ“ח.  ירושלים 
על  חתום  הסכם   ◆ תרצ“ב).  בשנת  לעולמה  שהלכה  המחבר,  לאשת 
בירושלים.  וזקנות“  זקנים  ”מושב  עם  הרכוש,  והורשת  מגורים  תנאי 

ירושלים, תרפ“ח (1928). ◆ ניירת, מכתבים ומעטפות. 
תעודת  אברמוביץ,  טוביה  יוסף  רבי  הגאון  של  שונות  תמונות   ◆
פספורט עם תמונה משנת 1926 ותמונות של קרובי משפחה. [באחת 
התמונות מחזיק הרב שלט, ובו כיתוב: ”זה חלקי מכל עמלי שעמלתי 
וטריפות,  שחיטה  הלכות  על  הזהב  רביד  עם  יוסף  יד  ספר  לעשות, 

שנדפס בשנת תרע“ג בעיר פאלטאווא“]. 
עשרות פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

473. Handwritten Prayer, for Study 

for Elevation of Soul of Rabbi Ezriel 

Hildesheimer – Berlin 1899

Letter sent to Rabbi Dr. Aron Heppner of Koschmin, 

“prayer which disciples of our rabbi, of blessed memory, 

should recite following study for elevation of his soul 

during first year following his death”. Berlin (7.7.1899). 

The Ga’on Rabbi Ezriel Hildesheimer (1820-1899), 

among Torah giants of his generation. Disciple of author 

of ‘Aruch LaNer’ and of Rabbi Yitzchak Berneis of 

Hamburg. Rabbi of Eisenstadt between 1851 and 1869, 

where he established a Yeshiva which was one of the most 

central Yeshivot in Hungary and Germany. In 1869 was 

appointed as Av Beit Din of Berlin, where he established 

the Beit Midrash for rabbis. Leader of Orthodox Jewry 

in Germany. Rabbi Ezriel passed away on June 12, 1899 

and the letter was written approximately a month and 

a half following his demise (dated 7.7.1899 according to 

postmark). 

Prayer composed by his disciple (from period in 

Eisenstadt) Rabbi Yosef Nobel (1838-1917), taught Torah 

for approximately 37 years in “Kloiz” of Halberstadt 

and authored many books. It is interesting to note that 

in this prayer the name of the deceased is mentioned 

with the name of his mother “Ezriel son of Golda”, 

whereas the custom in most Ashkenazi communities is 

to mention the deceased with the father’s name. 

Recipient of letter, Rabbi Dr. Aron Heppner (1865-1938), 

rabbi in Koschmin and Breslau. Apparently, among 

disciples of Rabbi Ezriel Hildesheimer. 
Postcard, 14cm. Very good condition. 

Opening Price: $200

ב“קלויז“  תורה  כמרביץ  שנים  כ-37  כיהן  (תקצ“ח-תרע“ז),  נאבעל 
התפילה  שבנוסח  הדבר  מעניין  רבים.  ספרים  וחיבר  בהלברשטאט, 
מן  הנולד  ”עזריאל  אמו  ובשם  בשמו  המנוח  הרב  שם  את  מזכירים 
גאלדא“, בעוד שמנהג רוב קהילות האשכנזים להזכיר נפטרים בשמם 

ובשם אביהם. 
בקושמין  רב  (תרכ“ה-תרצ“ח)  הפנר  אהרן  ד“ר  הרב  המכתב,  מקבל 

ובברסלאו. כנראה היה מתלמידי רבי עזריאל הילדסהיימר. 
גלויית דואר, 14 ס“מ. מצב טוב-מאד. 

פתיחה: $200
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474. Archive of Rabbi Yosef Tuvia 

Abramovitz, Author of “Yad Yosef” 

Rabbi Yosef Tuvia Abramovitz, author of “Yad Yosef” 

on laws of shechita and treifot. An exceptional Torah 

scholar. Born in Kelm (Lithuania). Immigrated to 

England and served as shochet in Manchester for 22 

years. Wrote his important book on laws of shechita 

printed in Poltava in 1913, but due to the events of World 

War I, only three copies remained of that edition which 

reached the author (as he tells in the introduction). In 

1928, in his senior years, Rabbi Yosef Tuvia immigrated 

to Jerusalem and reprinted his book there. 

The archive includes: ◆ Printing agreement (2000 

copies) with the printer, the Rabbi of Poltava Rabbi 

Eliyahu Akiva Rabinovitz. Handwritten and signed 

by Rabbi Yosef Tuvia, Rabbi Zvi Hirsch Farber and 

Rabbi Eliyahu Akiva Rabinovitz. 1913. ◆ Handwritten 

leaves of preparation for printing, including sections 

of the author’s introduction. Copy of approbations by 

Rabbi Yisrael Chaim Daiches of Lodz, Rabbi Yisrael 

Ya’akov Yaffe. Original handwritten approbations and 

signature of Rabbi Shmuel Michel Rabinovitz (author of 

Toldot Shas) and Rabbi Menachem Dov Ber Dagotzky 

of Manchester. ◆ Printing sheet of “Yad Yosef”, Poltava 

edition, 1913 (bibliographically unknown). ◆ Copy of 

“Yad Yosef”, Jerusalem edition, 1928. Author’s stamps. 

(On page 11 a memorial stamp was added for the 

author’s wife who died in 1932). ◆ Signed agreement with 

“Moshav Zekeinim U’Zkeinot” in Jerusalem, regarding 

residence and bequeathing property. Jerusalem, 1928.

◆ Papers, letters and envelopes. 

◆ Various photographs of Rabbi Yosef Tuvia Abramovitz, 

passport with photograph from 1926 and photographs 

of family relatives. [In one photograph, the rabbi holds a 

sign: “This is the share of my toil, sefer Yad Yosef on the 

laws of shechita and treifot printed in 1913 in Poltava”]. 
Dozens of items. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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476. הגאון רבי משולם ראטה – ארכיון מכתבים ומסמכים

משולם  רבי  הגאון  מארכיון  ומסמכים  מכתבים  של  גדול  אוסף 
ראטה (תרל“ז-תשכ“ג, אוצר הרבנים 15707), אב“ד צ‘רנוביץ. מגדולי 

המשיבים בדורו. חבר מועצת הרבנות הראשית בארץ ישראל. 
מכתבים  ראטה.  משולם  רבי  של  חייו  לתולדות  חשוב  חומר  מכיל 
מרבנים ואישים שונים, רובם נשלחו אל הרב ראטה בתקופות שונות 
התמנותו  על  ברכה  מכתבי  בתוכם  ואילך;  תרנ“ט  [משנת  חייו  בימי 
מתלמידיו  מעניין  מכתב   ,(1936) תרצ“ו  בשנת  צ‘רנוביץ  כאב“ד 
ומסמכים  תעודות  ועוד];  קישינוב (תרצ“ח 1938),  יד  שעל  בטלנשטי 

שונים בעברית ובשפות אחרות [לא נבדקו ביסודיות]. 
כ-40 פריטים (חלקם בני מספר עמודים), גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

475. ארכיון רבי אהרן מנדל הכהן מחדש ה“סמיכה“

לחידוש  בפעילותו  שנודע  קהיר,  אב“ד  הכהן  מנדל  אהרן  רבי  ארכיון 
ה“סמיכה“. 

לצעירי  ”דרוש  (ביניהם:  בכתב-ידו  דרשות  קונטרסי  עשרות  כולל: 
חלק  לקנות  כדי  עם  לאספת  תרפ“ג...“, ”דרוש  בוויען  ישראל  אגודת 
בא“י“ ועוד). ◆ טיוטת צוואתו. ◆ דף מודפס, ”מרנן ורבנן“ – קריאה על 
ייסוד ”בית דין גדול לישראל“. קהיר, תרפ“ג. ◆ מכתבים אל רבי אהרן 
אוסף   ◆ ועוד].  ילוז  אליהו  רבי  הכהן,  דוויק  שאול  יעקב  [מרבי  הכהן 
גדול של מכתבים מאשתו ובנו של רבי אהרן הכהן. ◆ עותק של תצלום 
מודפס של רבי אהרן הכהן [”המאסף גדולי ישראל לייסד בית דין גדול 
בירושלים“]. ◆ חיבורים מודפסים של רבי אהרן הכהן: כלילת חתנים. 
תרע“ט;  קהיר,  הקדיש.  תרפ“ד;  קהיר,  עגונות.  קונטרס  תר“ע;  קהיר, 
מצרים,  אבל  תרס“ט 1908].;  [אחרי  קהיר,  ראשון.  חלק  מצרים,  אבל 

חלק שני. [אלכסנדריה]. ◆ מעטפה עם שערות מזקנו. 
יליד  ספרים  ומחבר  גאון  (תרכ“ו-תרפ“ו),  הכהן  מנדל  אהרן  רבי 
טבריה. שימש כרבה האשכנזי של קהיר כשלושים שנה. ידוע במיוחד 
”אגודת  את  הקים  ה“סמיכה“.  את  לחדש  וניסיונותיו  במאמציו 

475. Archive of Rabbi Aharon Mendel 

HaCohen who Renewed the Semicha 

(Ordination)

Archive of Rabbi Aharon Mendel HaCohen Rabbi of 

Cairo, known for his efforts to renew Semicha.

Archive contains: Dozens of booklets of homiletics 

in his handwriting (including a “Homiletic to the 

Agudat Yisrael Youth in Vienna 1923…”, “Homiletic for 

convention to purchase land in Eretz Yisrael etc.). A draft 

of his testament. ◆ Printed leaf, “Maranan V’Rabanan” – 

a call to establish the Great Beit Din in Jerusalem. Cairo, 

1923. ◆ Letters to Rabbi Aharon HaCohen [by Rabbi 

Ya’akov Shaul Dweck HaCohen, Rabbi Eliyahu Yaloz etc.].

◆ Large collection of letters from Rabbi Aharon HaCohen’s 

wife and children. ◆ Copy of printed photograph of 

Rabbi Aharon HaCohen [“Who gathers the Jewish Torah 

scholars to establish the Great Beit Din in Jerusalem”].

◆ Printed compositions of Rabbi Aharon HaCohen: 

Klilat Chatanim. Cairo, 1910; Kuntress Agunot. Cairo, 

1924; HaKaddish. Cairo, 1919; Evel Mitzrayim. Part 1. 

Cairo, [after 1908]; Evel Mitzrayim, Part 2. [Alexandria]. 

◆ Envelope with strands of his beard.

Rabbi Aharon Mendel HaCohen (1866-1926), Torah 

genius and author, native of Tiberias. Served as 

Ashkenasi rabbi of Cairo for thirty years. Especially 

famous for his efforts and attempts to renew semicha. 

Founded Agudat HaRabbanim which branched out in 

a number of European cities. Later, he organized the 

rabbis’ convention in Cracow in 1903 which ended in 

the failure of his plan. After World War I, he established 

the Knesset Yisrael association and was active in 

founding the central Beit Din [to officiate as a kind of 

Sanhedrin] in Jerusalem. His history and writings were 

concentrated in the book Yad Re’em (Tel-Aviv 1960).
Hundreds of leaves. Varied size and condition. 

Opening Price: $1200

הרבנים“ שסניפיה קמו בכמה מערי אירופה, בהמשך ארגן את אסיפת 
הרבנים בקראקא בשנת תרס“ג (1903), שהסתיימה בכשלון תוכניתו. 
ישראל“  ”כנסת  אגודת  את  הקים  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר 
קורותיו  בירושלים.  סנהדרין]  [כעין  מרכזי  דין  בית  להקמת  ופעל 

וכתביו רוכזו בספר ”יד רא“ם“ (תל אביב תש“כ). 
מאות דפים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1200
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477. ארכיון רבי בנימין טרכטמאן

ארכיון גדול של מכתבים ומסמכים, כתבי יד ועוד, מעזבונו של הגאון 
ארה“ב  לואיס  בסט‘  רב  (תרס“ד-תשכ“ט),  טרכטמאן  בנימין  רבי 
ותלמיד ה“סבא מסלבודקה“. נולד בפריסלאב (אוקראינה) למשפחת 
הראשונה  העולם  במלחמת  גלו  ליטא  כשישיבות  חב“ד,  חסידי 
בישיבת  ללמוד  נסע  משם  בישיבות.  שם  למד  הסמוכה,  לקרמנצ‘וג 
”כנסת ישראל“ בסלבודקה ובחברון. חתן רבי יוסף גרשון הורביץ רבה 
ברבנות  כיהן  תרפ“ח-תשכ“א  בשנים  בירושלים.  שערים“  ”מאה  של 
נעוריו  לימי  חזר  בה  ישראל,  לארץ  עלה  תשכ“א  בשנת  בארה“ב. 
בלימוד תורה ב“ישיבת פוניבז‘“ בבני ברק. חיבר ספרים רבים. הוציא 

לאור בבני ברק את הקובץ התורני ”אפריון“. 
בארכיון שלפנינו: ◆ כתבי יד של הרב טרכטמן, חידושי תורה, רשימות 
צבי  חיים  רבי  סילבר,  אליעזר  רבי  ארה“ב:  מרבני  מכתבים   ◆ ושונות. 
רבנות  כתבי   ◆ רבנים.  ועוד  וואכטפויגעל,  דוד  רבי  רובינשטיין, 
מקהילתו בארה“ב, מכתבים מארגוני רבנים. מכתבים מאנשי ממשל 
שחיטה  בעניני  ומכתבים  עתונות  קטעי  כרוזים   ◆ ובישראל.  בארה“ב 
יחזקאל  רבי  ישיבות:  וראשי  ישראל  ארץ  מרבני  מכתבים   ◆ וכשרות. 
שריה  רבי  שאול,  בר  אלימלך  רבי  וואזנר,  הלוי  שמואל  רבי  סרנא, 
פולמוסי  מכתב  (כולל  זילבר  בנימין  רבי  קופשיץ,  צבי  רבי  דבליצקי, 
ששלח באנונימיות), רבי שמואל ברוך ורנר, ועוד. ◆ כתבי יד ומכתבים 

שנשלחו אל מערכת ”אפריון“. ◆ מחברות וכתבי יד באנגלית. ועוד. 
עשרות מכתבים, ומאות דפים, גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $700

476. Rabbi Meshulam Roth – Archive of 

Letters and Documents

Large collection of letters and documents from the 

archive of Rabbi Meshulam Roth (1877-1963, Otzar 

HaRabbanim 15707), Av Beit Din of Chernovtsy. A 

leading writer of responsa in his times. Member of the 

Israel Chief Rabbinate. 

Contains important material on the history of Rabbi 

Meshulam Roth. Letters from various rabbis and 

persona, most sent to Rabbi Roth during various times 

of his life [from 1899; including letters of good wishes 

upon his appointment as Av Beit Din of Chernovtsy in 

1936, an interesting letter from his disciples in Teleneşti 

near Chisinau (1938), etc. ]; various certificates and 

documents in Hebrew and other languages [not 

thoroughly investigated]. 
Approx. 40 items (some have several pages), various sizes 

and conditions. 

Opening Price: $300

477. Archive of Rabbi Binyamin Trachtman 

Large archive of letters, documents, manuscripts and 

more, from estate of Ga’on Rabbi Binyamin Trachtman 

(1904-1969), rabbi in St. Louis USA and disciple of Alter 

of Slobodka. Born in Pereslavl (Ukraine) to family of 

Chabad Chassidim. When the Lithuanian Yeshivot were 

forced to relocate to Kremenchuk during World War I, 

he studied in Yeshivot there. Afterwards he traveled 

to study in Yeshivat Knesset Yisrael in Slobodka and 

Hebron. Son-in-law of Rabbi Gershon Horowitz, rabbi 

of Me’a She’arim in Jerusalem. Served in rabbinate of 

USA between years 1928-1961. In 1961 immigrated 

to Eretz Yisrael, where he resumed his Torah study in 

the Ponevezh Yeshiva in Bnei Brak. Composed many 

books. Published the Torah journal “Apiryon”. 

This archive includes: Manuscripts of Rabbi Trachtman, 

Chiddushei Torah, listings and miscellaneous. ◆ Letter by 

Rabbis of USA: Rabbi Eliezer Silver, Rabbi Chaim Tzvi 

Rubinstein, Rabbi David Wachtfogel, and other rabbis. ◆ 

Rabbinical writings from his community in USA, letters 

from rabbinical organizations. Letters by government 

officials in USA and Eretz Yisrael. ◆ Proclamation from 

newspaper excerpts and letters pertaining to slaughtering 

and Kashrut. ◆ Letters by rabbis of Eretz Yisrael and 

Rosh Yeshivot: Rabbi Yechezkel Sarna, Rabbi Shmuel 

HaLevi Wosner, Rabbi Elimelech Bar Shaul, Rabbi 

Sraya Devlitski, Rabbi Tzvi Kopschitz, Rabbi Binyamin 

Zilber (includes anonymous polemic letter), Rabbi 

Shmuel Baruch Werner, and others. ◆ Manuscripts and 

letters sent to “Apiryon” editorial staff. ◆ Notebooks and 

manuscripts in English. More. 
Dozens of letters, hundreds of leaves, various sizes and 

conditions

Opening Price: $700

478. הרב לוי (לואיס) יצחק רבינוביץ – תעודות, תצלומים 

ומדליות, מכתב מהרב קוק
אוסף פריטים מחיי הרב לוי (לואיס) יצחק רבינוביץ: 

◆ מכתב סמיכה לרבי לוי יצחק רבינוביץ, בכתב ידו וחתימתו של רבי 
לרב  סמיכה  תעודת   ◆ תרצ“ד.  ירושלים,  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם 
רבינוביץ (בשם בית הדין בלונדון). בחתימת רבי יוסף צבי (הרמן) הערץ 
רבי  של  גדול  תצלום   ◆ תרצ“א.  לונדון,  בריטניה.  של  הראשי  רבה   –
אריה לוין עם הרב רבינוביץ. ◆ תצלום נוסף של הרב רבינוביץ בחתונת 

בנו. ◆ תעודת מינוי לרב צבאי בריטי [אנגלית. הדפסה עם מילוי בכת“י 
וחתימות], 1930. ◆ סיכת חזה ושלוש מדליות צבאיות שהוענקו לרב 
 The,1939-1945 המלחמה  [מדליית  הצבאי  שירותו  במהלך  רבינוביץ 

 .[The Africa Star-ו France and Germany Star

הרב לוי יצחק רבינוביץ (תרס“ו-תשמ“ד), רב בלונדון בשנות ה-30 של 
המאה ה-20. במלחמת העולם השניה כיהן כרב צבאי בצבא הבריטי. 
ביוהנסבורג,  המאוחדת  העברית  הקהילה  לרב  מונה  תש“ה  בשנת 
לאחד  והיה  ויטוורסנד,  באוניברסיטת  לעברית  כפרופסור  שימש 
ממנהיגי יהדות דרום אפריקה. התפרסם במאבקו במדיניות הבריטית 
במחנות  ששהו  והלח“י  האצ“ל  גולי  את  לבקר  נהג  ישראל,  בארץ 
המעצר באפריקה ואף סייע בסתר לתוכניות הבריחה שלהם. בנוסף, 
בשנת  אפריקה.  בדרום  האפרטהייד  מדיניות  של  חריף  מבקר  היה 

תרכ“א עלה לישראל, וכיהן כסגן ראש עירית ירושלים.
של  חייו  על  ביוגרפיה   ,To Reach for the Moon הספר  מצורף   ◆
יוהנסבורג,   .Rabbi Dr. Gerald Mazabow מאת  רבינוביץ,  הרב 

1999. (הקדשת המחבר). 
19 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

477
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479. ארכיון ועד יהודי אפגניסטן בירושלים – מכתבים 

ומסמכים
ועד יהודי אפגניסטן בירושלים - ארכיון גדול של מכתבים ומסמכים. 
נשלחו  חלקם  בכת“י.  ודפים  מכתבים  ממאה  למעלה   ◆ כולל: 
מאפגניסטן לירושלים בשנות התר“פ-תר“צ. עברית ופרסית-יהודית. 
נייר  ופריטי  דפים   ◆ נבדק].  לא  החותמים  ושמות  המכתבים  [תוכן 
בירושלים  אפגניסטן  יהודי  ועד  מכתב  טיוטת   ◆ [ערבית].  מודפסים. 
לארץ  עולים  משפחות  אודות  בירות,  אב“ד  בוחבוט  שבתי  לרבי 
סכנת  בפני  ועמדו  שם  עוכבו  לדמשק,  שהגיעו  מאפגניסטן  ישראל 
לדירת  שקשורים  ומסמכים  קבלות  חוזים,  של  גדול  אוסף   ◆ גירוש. 
מאפיית  עם  משפטיות  והתדיינויות  חוזים  [בתוכם  בירושלים.  הועד 

ברמן השכנה]. 
כ-200 פריטים, גודל ומצב משתנה. 

פתיחה: $400

479. Archive – Committee of Jews of 

Afghanistan in Jerusalem – Letters and 

Documents 

Committee of Jews of Afghanistan in Jerusalem – Large 

archive of letters and documents. Includes: ◆ Over one 

hundred handwritten leaves and letters. Some sent 

from Afghanistan to Jerusalem in the1920’s and 1930’s. 

Hebrew and Jewish-Persian. [Content of letters and 

names of signers not examined]. ◆ Leaves and printed 

paper items. [Arabic]. ◆ Draft of letter of committee 

of Jews of Afghanistan in Jerusalem by Rabbi Shabtai 

Bahbout Av Beit Din of Beirut, regarding families 

immigrating to Eretz Israel from Afghanistan who 

arrived at Damascus, where they were detained and 

in danger of expulsion. ◆ Large collection of contracts, 

invoices and documents pertaining to apartment of 

committee in Jerusalem. [Includes contracts and legal 

litigation with neighboring Berman Bakery]. 
Approx. 200 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

478. Rabbi Levi (Louis) Yitzchak 

Rabinowitz – Certificates, Photographs 

and Medals, Letter by Rabbi Kook

Collection of items from lifetime of Rabbi Levi (Louis) 

Yitzchak Rabinowitz: 

◆ Letter of rabbinical ordination for Rabbi Levi 

Yitzchak Rabinowitz, in handwriting and signature of 

Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook. Jerusalem, 

1934. ◆ Certificate of ordination for Rabbi Rabinowitz 

(on behalf of Beit Din of London), signed by Rabbi Yosef 

Tzvi (Herman) Hertz – Chief Rabbi of Britain. London, 

1931. ◆ Large photograph of Rabbi Aryeh Levine with 

Rabbi Rabinowitz. ◆ Additional photograph of Rabbi 

Rabinowitz at wedding of his son. ◆ Certificate of 

appointment as British military chaplain [English. 

Printed document filled in handwriting with signatures], 

1930. ◆ Brooch and three military medals awarded to 

Rabbi Rabinowitz during his military service [medal of 

war 1939-1945, The France and Germany Star and The 

Africa Star]. 

Rabbi Levi Yitzchak Rabinowitz (1906-1984), rabbi in 

London in 1930’s. Served as military chaplain in British 

army during World War II. In 1945 was appointed as 

rabbi of United Hebrew Congregation of Johannesburg, 

served as professor for Hebrew in University of the 

Witwatersrand, and was one of the leaders of South-

African Jewry. Was famous for his struggle against 

British policy in Eretz Israel, visited Etzel and Lechi 

[organizations operating during British Mandate of 

Palestine] prisoners who were exiled to detention 

camps in Africa and clandestinely collaborated with 

their escape plans. As well, he harshly criticized the 

apartheid policy in South Africa. In 1861 immigrated 

to Eretz Israel and served as deputy mayor of Jerusalem.

◆ Attached is book “To Reach for the Moon”, biography 

of Rabbi Rabinowitz, by Rabbi Dr. Gerald Mazabow. 

Johannesburg, 1999. (Inscription of author). 
19 items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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479



מכירה מס‘ 27 | 267 

480. כתב-יד מפואר - פנקס חברא קדישא – קהילת 

ראצפערט– תקצ“ד-תר“צ
 ,Újfehértó) ראצפערט  קהילת  של  קדישא  חברא  פנקס  כתב-יד, 

הונגריה). 
ה“חברא  של  פעילות  שנות  כמאה  המתעד  ומפואר  גדול  פנקס 
 (1834) תקצ“ד  משנת  הוא  הראשון  הרישום  בראצפערט.  קדישא“ 

והאחרון משנת תר“צ (1930). 
ואבקת- צבעונית  בדיו  ומעוטר  מאוייר  אמנותי,  שער  הפנקס  בראש 

זהב. בדף שאחריו איור כוכב במסגרת עגולה, ותחתיו רשימת תקנות 
החברה [בין היתר מוזכרת תקנה משנת תקל“ז שקיבלה את הסכמת 
בהמשך  קאלאב“].  דק“ק  מב“ד  זצ“ל  ליב  אריה  מו“ה  המאה“ג  ”הרב 
מכילים  אלה  דפים  קהילה.  חבר  לכל  אישיים  דפים  יוחדו  הפנקס 
החברים  שמות  שונים.  ורישומים  חתימות  שמות,  ממאתים  למעלה 

עוטרו במסגרות וקישוטים בסגנונות שונים ע“י מספר אמנים. 
רבי  הגאון  המקום  אב“ד  ביניהם:  המקום,  רבני  גם  נרשמו  בפנקס 
שאול רוזנברג בעל שו“ת חמדת שאול, והאדמו“ר רבי שלום אליעזר 
מצאנז,  חיים  רבי  האדמו“ר  של  [בנו  הי“ד  מראצפערט  הלברשטאם 
נספה  מפוארת.  חסידית  חצר  בה  והקים  בראצפערט  שהתיישב 
ובארץ  באמריקה  מחדש  החסידות  את  הקימו  וצאצאיו  בשואה, 

ישראל]. 
קרעים  כתמים,  טוב.  כללי  מצב  ס“מ.   44 ואיכותי.  עבה  נייר  דף,   [230]
ובלאי. קרעים משוקמים בתחתית דף השער ודף התקנות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $800

Jewish Communities – Books, Manuscripts and Notebooks 

480. Elegant Manuscript – Chevra Kadisha 

Regestry Book - Ratzfert (Újfehértó) 

Community – 1834-1930 

Manuscript, Chevra Kadisha regestry book of Ratzfert 

(Újfehértó, Hungary) community. 

Large and elegant regestry book documenting 

approximately a century of activity of the Chevra 

Kadisha in Ratzfert. First notation from year 1834 and 

last from 1930. 

Artistic title page at beginning of notebook, illustrated 

and ornamented in colorful ink and gold powder. 

On following leaf, illustration of star in round frame; 

beneath it listing of regulations of association [mention 

of regulation from 1777 approved by “Rabbi Aryeh Leib 

of Kaliv”]. Personal leaves allocated to each community 

member. These leaves contain over two hundred names, 

signatures and various notations. Names of members 

ornamented with frames and decorations of various 

styles from several artists. 

Regestry book lists rabbis of community, including Av 

Beit Din of Ratzfert Rabbi Shaul Rosenberg author of 

Chemdat Shaul Responsa, and Rebbe Rabbi Shalom 

Eliezer Halberstam of Ratzfert [son of Rebbe Rabbi 

Chaim of Sanz, settled in Ratzfert where he established 

an impressive Chassidic court. Perished in Holocaust; 

his descendants reestablished the Chassidut in America 

and in Eretz Yisrael]. 
[230] leaves, thick quality paper. 44cm. General condition 

good. Stains, wear and tear. Restored tears on bottom of title 

page and on leaf of regulations. New binding. 

Opening Price: $800

קהילות ישראל - פנקסי קהילה, כתבי יד ודברי דפוס

480
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482. פנקס הזכרת נשמות – כתב יד על קלף – קהילת 

אלברט-אירשא (הונגריה)
אלבערטי-אירשא“  דק“ק  קדישא  של ”החברא  נשמות  הזכרת  פנקס 

(Albert-Irsa), החל משנת תרס“ט [1909]. 
ועיטור  נר-נשמה  איור  עם  נאה  שער  גדול.  בפורמט  קלף  על  כתב-יד 
יצחק  הפנקס  ומאייר  הגבאים  שמות  עם  בדיו-צבעונית,  אותיות 

שוורץ מוכר ספרים בודפשט. 
בשני הדפים הראשונים, נוסח תפילת ’יזכור‘ ותפלת ’אל מלא רחמים‘, 
של  שמות  עשרות  נרשמו  הפנקס  בדפי  ומנוקדות.  גדולות  באותיות 
הקהילה  לרבני  הוקדש  אחד  עמוד  הקהילה.  מבני  ונשים  אנשים 
תלמיד  חסידא“,  עמרם  [”רבי  רוזנבוים  עמרם  רבי  כגון  לדורותיה, 
אוצר  [מחבר  קיצע  חיים  רבי  ישראל],  לארץ  שעלה  סופר  החתם 

חיים], רבי יונה צבי ברנפלד ורבי יהושע ביכלר. 
כריכה  ובלאי.  כתמים  טוב,  מצב  ס“מ.  כתובים. 39  עמודים  כ-13  דף,   [14]

חדשה. 

פתיחה: $1000

481. פנקס הזכרות – חברת ”שומר שבת“

פנקס הזכרת נשמות לחברת ”שומר שבת“. [אוסטריה?]. 
כריכת  כסף.  בצבע  מודפסות  במסגרות  מעוטרים  גדולים,  דפים 
 Schomer Schabbot :קטיפה מפוארת [בלויה ופגומה], עם הטבעה

Verein Hskora 5649 [הזכרות, חברת שומר שבת, תרמ“ט]. 

ו“אב  שברך“  ”מי  רחמים“,  מלא  ”אל  תפילות  הראשונים  בדפים 
הרחמים“ בכתיבה נאה. בדפים הבאים שמות חברים להזכרה. 

רוב דפי הפנקס ריקים. 
חלק  וקרעים.  כתמים  בינוני,  מצב  ס“מ.  כתובים). 36  דף (מתוכם 13   [56]

מהדפים במצב טוב. כריכה בלויה, פגומה ומנותקת. 

פתיחה: $500

482. Notebook of Remembrance of the 

Dead – Manuscript on Parchment - Albert-

Irsa Community (Hungary) 

Notebook of Hazkarat Neshamot [Remembrance of the 

Dead] of “Chevra Kadisha of Albert-Irsa community”, 

from year 1909. 

Handwriting on parchment in large format. Fine title 

page with illustration of Yahrzheit [death anniversary] 

candle with ornamentation of letters in colorful ink 

with names of managers and illustrator of notebook, 

Yitzchak Schwartz, book salesman in Budapest. 

First two leaves contains version of ‘Yizkor’ [memorial 

prayer] prayer and ‘El Maleh Rachamim’ prayer, in 

large vowelized letters. Dozens of names of community 

members listed throughout leaves of notebook. One 

page dedicated to community rabbis, such as Rabbi 

Amram Rosenbaum [“Amram Chasida”], Rabbi Chaim 

Kitza [author of Otzar Chaim], Rabbi Yona Tzvi 

Bernfeld and Rabbi Yehoshua Bichler. 
[14] leaves, approx. 13 written pages. 39cm. Good condition, 

stains and wear. New binding.

Opening Price: $1000

481. Notebook of Memorials – Shomer 

Shabbat Society

Notebook of Hazkarot Neshamot of the Shomer Shabbat 

Society. [Austria?].

Large leaves, ornamented with printed silver-colored 

frames. Fancy velvet binding [worn and damaged], with 

impression: Schomer Schabbot Verein Hskora 5649 

[Memorials, Shomer Shabbat Society, 1889].

The first leaves have the prayers, El Maleh Rachamim, 

Mi Sheberach and Av HaRachamim in nice writing. The 

following leaves have names of members for memorials.

Most of the notebook leaves are empty.
[56] leaves (13 of them written). 36cm. Fair condition, 

stains and tears. Some leaves are in good condition. Worn, 

damaged and detached binding.

Opening Price: $500

482
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483. פנקס חברת צדקה בכתב-יד – קהילת פעלעדהזא, 

הונגריה
ארטה‘  דקהל  לצדקה  שייך  האיינלעגבוך  ”זאת  כתב-יד, 
הקהילה  של  צדקה  חברת  פנקס  פעלעדהז“.  [=אורתודוקסים] 
הונגריה),   ,Kiskunfélegyháza) בפעלעדהאזא  האורתודוקסית 

[תר“מ 1880 ואילך]. 
מילדי  וועבער  האמן: ”אברהם  שם  נרשם  נאה [בשוליו  מאוייר  שער 
שנים  כשלוש  תר“ם,  הוא  בשער  השנה  פרט  טאט-קאמלאש“]. 
שמות  נרשמו  בפנקס  במקום.  האורתודוקסית  הקהילה  ייסוד  לאחר 
שמות  רשימת  הראשונים  בעמודים  לדורותיה.  הקהילה  מבני  רבים 
[בחלק  לתורמים/חברים  אישיים  עמודים  ואחריה  אלפביתית, 
שמות  נוספים].  שמות  בהם  ונרשמו  חוזר,  שימוש  נעשה  מהעמודים 

החברים מעוטרים במסגרות אמנותיות. 
מצב  ס“מ.   28 עבה.  נייר  בלבד).  האחד  מצדם  כתובים  (רובם  דף   76  ,[4]
בשרידי  משולבת  חדשה  כריכה  ובלאי.  קרעים  כתמים,  טוב-בינוני. 

הכריכה והאבזם המקוריים. 

פתיחה: $800

483. Handwritten Notebook of Charity 

Society – Kiskunfélegyháza Community, 

Hungary

Manuscript, “This notebook belongs to the 

charity society of the Orthodox community of 

Kiskunfélegyháza, (Hungary)”. [1880 and onwards].

Fine illustrated title page [the name of the artist 

is written in the margin: “Avraham Weber of the 

Tótkomlós children”]. The year on the title page is 1880, 

three years after the Orthodox community was founded 

in Kiskunfélegyháza. Many names of community 

members were listed in the notebook. On the first pages 

is an alphabetical list of names, and afterward personal 

pages for contributors/members [some of the pages 

were reused and additional names were entered]. The 

names of members are decorated with artistic frames.
[4], 76 leaves (most are written only on one side). Thick 

paper. 28cm. Good-fair condition. Stains, wear and tear. 

New binding combined with remnants of the original 

binding and clasps. 

Opening Price: $800

484. Donation Notebook – Kiskunfélegyháza 

Community, Hungary 

Donation notebook. Kiskunfélegyháza community 

(Hungary), [1926]. 

Notebook for listing of donations on Shabbat. Half 

page allocated for each community member in which 

name was listed, with slots for placement of index cards 

indicating sum of donation. Many names of community 

members listed throughout notebook. Writer integrated 

verses from Mishlei and proverbs from Pirkei Avot on 

pages. Notations in Hebrew and Hungarian. 

Listing at end of notebook: “Carried out, written 

and signed in honor of the Creator, his holy Torah… 

Kiskunfélegyháza… 1926, Asher Anshel son of Tova 

Schick…”. 

Attached are approx. 30 paper cards used in notebook. 
[72] leaves (of which 70 thick cardboard leaves), without 

title page. 30cm. Fair condition, stains and tears, many 

erasures [mostly in pencil]. New binding [with remnant of 

original binding]. 

Opening Price: $400

484. פנקס תרומות – קהילת פעלעדהזא, הונגריה

 ,Kiskunfélegyháza) פעלעדהאזא  קהילת  תרומות.  פנקס 
הונגריה), תרפ“ו [1926]. 

עמוד  חצי  הוקדש  בקהילה  חבר  לכל  בשבת.  תרומות  לרישום  פנקס 
התרומה.  סכום  עם  כרטיסים  להנחת  חריצים  עם  שמו,  נרשם  שבו 
שילב  דף  בכל  הקהילה.  בני  של  רבים  שמות  נרשמו  הפנקס  לאורך 
בעברית  רישומים  אבות.  מפרקי  ופתגמים  ממשלי  פסוקים  הכותב 

והונגרית. 
בסוף הפנקס נכתב: ”נעשה ונגמר ונכתב ונחתם לכבוד הקב“ה, לכבוד 
בחיי“ם  ובחר“ת  שנת  פעלדיהאזא...  בילא“ו  בנל“כ  הקדושה  תורתו 

לפ“ק [תרפ“ו], הק‘ אשר אנשיל בן טויבא שיק...“. 
מצורפים כ-30 כרטיסי נייר ששימשו בפנקס. 

בינוני,  מצב  ס“מ.   30 שער.  ללא  עבים),  קרטון  דפי   70 (מתוכם  דף   [72]
[עם  חדשה  כריכה  בעפרון].  כלל  [בדרך  רבות  מחיקות  וקרעים,  כתמים 

שריד מהכריכה המקורית]. 

פתיחה: $400 483484
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485. פנקס תרומות – הונגריה

פנקס תרומות. [הונגריה]. 
חריצים  עם  קרטון,  לוחות  עשוי  בשבת.  תרומות  לתיעוד  פנקס 
בעברית  ומעט   [?] בהונגרית  בעיקר  רישומים,  נייר.  כרטיסי  להנחת 
מהחריצים  בחלק  ועוד].  ישראל“  ארץ  ”עניי   = אר“י“  ”ע‘  [”צדקה“, 
מונחים כרטיסי נייר משולשים, עם כיתובים [”בקור חולים“, ”תפארת 

בחורים“ ועוד] וסכומים. 
טוב.  כללי  מצב  ס“מ.   30 מקורית.  בכריכה  כרוכים  לוחות-קרטון,   [10]

כריכה פגומה. 

פתיחה: $300

486. תקנון חברת ”משכימים מצוות“ – ונציה, 1711

 Regolatione del Sovegno Della Fraterna di Maschimim

האשכנזית  הקהילה  של  ”משכימים-מצוות“  חברת  [תקנון   Misvot

בונציה]. ונציה, [תע“א 1711]. ”בדפוס פיטרו פינלי המדפיס המלכותי“. 
איטלקית. 

החברה  סמל  השער  במרכז  בחברה.  החברים  רשימת  שונות.  תקנות 
עם הכיתוב: ”שמש צדקה ומרפא בכנפיה“. 

59 עמ‘, נייר עבה ואיכותי. 27 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $900

485. Donation Notepad – Hungary. 

Donation notepad. [Hungary]. 

Notepad for listing of donations on Shabbat. Made of 

cardboard plates, with slots for placing of index cards. 

Notations, especially in Hungarian [?] and few in 

Hebrew [“charity”, “poor of Eretz Yisrael” and more]. 

Triangular index cards, with writing [“visiting the 

sick”, “Tiferet Bachurim” and more] and sums placed 

in some slots. 
[10] cardboard-plates, bound in original binding. 30cm. 

General condition good. Damaged binding. 

Opening Price: $300

486. Regulations of the Mashkimim 

Mitzvot Society – Venice, 1711

Regolatione del Sovegno Della Fraterna di Maschimim 

Misvot [Regulations of the Mashkimim Mitzvot Society 

of the Ashkenaz community of Venice]. [1711]. “Printed 

by Pitro Finly Royal Printer”. Italian.

Various regulations. List of society members. In the 

center of the title page is the society emblem with the 

writing: “Sun, righteousness and cure in its wings”.
59 pages. Thick high-quality paper. 27cm. good condition, 

stains. New binding. 

Opening Price: $900

487. כתב-יד – לחנוכת בית הכנסת – אאטמארשען (הולנד), 

1843
כתב-יד, ”מזמור שיר חנוכת הבית דבהכנ“ס החדשה תוך קהל קדוש 

אאטמארשען“. חנוכה, שנת ’הדרת‘ קדשו לפ“ג [תר“ד 1844]. 
אאטמארשען  קהילת  של  הכנסת  בית  חנוכת  טקס  סדר 
עם  הערצפעלד,  הירש  צבי  נפתלי  רבי  מאת  הולנד),   ,Ootmarsum)
שני שירים שחיבר [כתובים באותיות מנוקדות]. האקרוסטיכון [ראשי 
השורות] בשיר הראשון: ”קהל אאטמארשען“, ובשיר השני: ”נפתלי 

צבי הירש חזק ואמץ“. 
ובו  כתיבה,  באותה  נוסף,  דף  צורף  לפניו  מעוינת.  במסגרת  שער  דף 
הקדשה משנת תר“ז: ”מנחה מזכרת לרעי דבוק כאח יששכר פ“ח ביום 
שמילדע, פה ק“ק אאטמראשען...  נסע מכאן לשרת את אחיו בק“ק 
שנת תרב“ה אהבתי לפ“ק“. על החתום: שלמה ב“ר נפתלי [אולי הוא 

בנו של רבי נפתלי הרצפלד]. 
הגאון רבי נפתלי צבי הירש הרצפלד (תקמ“ב-תר“ו), מגזע תרשישים, 
בן רבי אהרן יהושע הרצפלד (רב בקניגסברג ובראוויץ‘) וחתן רבי יעקב 
משה לעוונשטאם אב“ד קליווא. אמו היתה בת רבי שלמה מחעלמא 
בעקבות  יהושע“.  ה“פני  בעל  נכד  היה  ואביו  המשנה“,  בעל ”מרכבת 
 (Zwolle) חותנו עבר להולנד, ושם נתמנה לרב ראשי בקהילת שוואל
והמחוזות גלדרלנד (Gelderland) ודרנטה (Drenthe). נפטר בשנת 

פטירת אביו, והותיר אחריו חיבור גדול בכת“י בשם ”אמרי שפר“. 
[4] דף. 16 ס“מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. כרוך בכריכה חדשה. 

פתיחה: $350

487 485486
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487. Manuscript – Inauguration of 

Synagogue -Ootmarsum (Holland), 1843 

Manuscript, “Psalm upon inauguration of new 

synagogue of holy Ootmarsum congregation”. 

Chanukah, 1844. 

Ceremony of inauguration of synagogue of Ootmarsum, 

(Holland) congregation, by Rabbi Naftali Tzvi Hirsch 

Hertzfeld; includes two songs which he composed 

[written in vowelized letters]. Acrostic of first song: 

“Ootmarsum congregation”, and of second song: 

“Naftali Tzvi Hirsch Chazak Ve’ematz [be strong and 

courageous]”. 

Title page in diamond-shaped frame. Additional 

leaf attached preceding title page, in same writing, 

consisting of inscription from 1847: “Gift to my beloved 

friend Yissaschar...”. Signed: Shlomo son of Rabbi 

Naftali [possibly son of Rabbi Naftali Hertzfeld]. 

The Ga’on Rabbi Naftali Hirsch Hertzfeld (1782-1846), 

from distinguished lineage, son of Rabbi Aharon 

Hertzfeld (rabbi in Koenigsburg and Rawicz) and son-

in-law of Rabbi Ya’akov Moshe Lewenstam Av Beit Din 

of Kleve. His mother was daughter of Rabbi Shlomo of 

Chelma author of “Merkavat HaMishna”, and his father 

was grandson of the “Pnei Yehoshua”. He followed 

his father-in-law to Holland where he was appointed 

as chief rabbi of Zwolle congregation and districts of 

Gelderland and Drenthe. Passed away in the same year 

as his father, and left behind the significant and valuable 

“Imrei Shefer” manuscript. 
[4] leaves. 16cm. Good condition, stains and wear. Rebound 

in new binding. 

Opening Price: $350

מלחמת  בעת  פוסאנו  קהילת  הצלת  על   – וזמרה  שבח   .488

נפוליאון – 1797
קודש  [=קהילת  קק“י  אתרא  בהאי  לזמר...  וזמרה  שבח  ספר  ”זה 
לחג  רביעי  ליל  גדול...  אל  לנו  שעשה  נס  על  יר“ה  פוסאנו  ישראל] 

המצות“. [איטליה, תקנ“ז 1797]. 
בין  הקרבות  בזמן  צפון-איטליה.  את  נפוליאון  כבש   1796 בשנת 
הגויים  שכניהם  בידי  האזור  יהודי  הותקפו  לאוסטרים,  הצרפתים 
על  פשטו  העיר  תושבי  כאשר  בפוסאנו,  גם  אירע  כך  נבזז.  ורכושם 
בבית  הסתגרו  היהודים  הצרפתי.  המצור  של  בעיצומו  היהודי  הגטו 
הכנסת וציפו לישועה, שבאה עם עלות הבוקר, כאשר פגז צרפתי נחת 
חובר  המאורע  לזכר  הפורעים.  את  והבריח  הכנסת  בית  מדרגות  על 
בשנת   ...”] ההצלה  נס  תיאור  ובו  לפנינו,  שנדפס  בתים)   36 (בן  שיר 
תקנ“ו עת מלחמה, מקום הזה מלא אימה... ליל רביעי לחג המצות... 
קריה...  תוך  לבא  צרפתי  היה  לוחם  מחוץ  כי  עת  נהפך...  לפצע  פסח 
נאספו מזויינים, שודדים ממנים שונים... כל העדה בחרדה פן יכנס צר 
תוך בית חמדה... הבוקר אור השוללים ברחו כמבוהלים...“]. בהקדמה, 
שבה פרטים נוספים על המאורע, מוזכרת תקנת הקהילה לקרוא שיר 
זה בכל שנה לזכרון הנס. בשורה האחרונה של השיר מודגשת המילה 
שלפנינו  בעותק  המקום].  רב  [אולי  המחבר  לשם  הרומזת  ”אברהם“ 

מספר תיקונים בכתב יד. 
[6] דף. 17 ס“מ. מצב טוב, כתמים. חותמות ספריה. כרוך בכריכה נאה. 

ככל  נדפס  רצוצות,  ובאותיות  גס  נייר  על  שנדפס  זה,  קונטרס  נדיר. 
הנראה במספר עותקים מצומצם עבור בני קהילת פוסאנו בלבד. 

פתיחה: $300

488. Shevach Ve’Zimra – On the Salvation 

of the Possano Community During the 

Napoleon Wars – 1797

“This is a book of praise and song in this holy Jewish 

community of Possano on the miracle our Great G-d 

has performed for us… the fourth night of Pesach”. 

[Italy, 1797]. 

In 1796, Napoleon conquered Northern Italy. During the 

battle between the French and the Austrians, the Jews of 

that region were attacked by their non-Jewish neighbors 

and their property was plundered. This happened also 

in Possano, when the city residents raided the Jewish 

ghetto in the course of the French siege. The Jews closed 

themselves in the synagogue waiting for salvation, 

which came at dawn, when a French shell landed on the 

synagogue steps chasing away the rioters. In memory 

of this event, a poem (of 36 stanzas) was printed with a 

description of the miracle. [“In 1797, during the war, 

this place was filled with terror… the fourth night 

of Pesach… was changed to dread… while outside 

the French were battling to enter the city… armed 

men gathered, thieves of various sorts.. The whole 

community was trembling lest the enemy enter the 

Coveted House… The morning dawned and all the 

plunderers ran away petrified…”]. Mentioned in the 

introduction, which has additional details of the event, 

is the community regulation to read this poem every 

year in memory of the miracle. In the last line of the 

poem, the word Avraham is emboldened hinting to the 

name of the composer [maybe the rabbi of the place]. 

This copy has several handwritten corrections. 
[6] leaves. 17cm. Good condition, stains. Library stamps. 

Nice binding. 

Rare. This booklet, printed on coarse paper 

with fragmented lettering, had apparentlya few 

copiesprinted, only for the members of the Possano 

community. 

Opening Price: $300

488
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489. מנהגים, פרנקפורט תצ“ג - הדפסים נדירים

ורנקבורט  עץ.  בתחריטי  ציורים  עשרות  עם  ביידיש-דייטש,  מנהגים, 
(פרנקפורט דמיין), תצ“ג (1733). 

[62 דף], 17 ס“מ. מצב בינוני, בלאי, כתמים רבים. כריכה פשוטה. 
מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית. חלק מהציורים נדירים ואינם ידועים 

ממקור אחר. 

פתיחה: $200

489. Minhagim, Frankfurt 1733 – Rare 

Prints

Minhagim, in Yiddish-German, with dozens of drawing 

in wood etchings. Frankfurt am Main, 1733.
[62 leaves], 17cm. Fair condition, wear, many stains. Simple 

binding.

Bibliographically unknown edition. Some of the 

drawings are rare and unknown from anywhere else. 

Opening Price: $200

490. תוכניה לטקס חנוכת בית הכנסת בוינה, 1864

וינה,  הכנסת.  בית  חנוכת   ,Programm Ein Weihungsfeier

תרכ“ד 1864. 
 Leopoldstadt-תוכניה מודפסת לטקס חנוכת בית הכנסת החדש ב
מזמורים  תרכ“ד.  באלול  י“ד  ה‘  ביום   ,gr. Schiffgasse Nr. 8

למלכים“  תשועה  ”הנותן  תפילת  עם  לגרמנית.  מתורגמים  ותפילות, 
לכבוד הקיסר פרנץ יוזף ורעייתו. 

חוברת, 10 עמ‘. 29 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $300

490. Program for the Ceremony of the 

inauguration of the Synagogue in Vienna, 

1864

Programm Ein Weihungsfeier, inauguration of the Beit 

Knesset. Vienna, 1864. 

A printed program for the ceremony of the inauguration 

of the new Beit Knesset on Leopoldstadt gr. Schiffgasse 

Nr. 8, on Thursday, the 14th of Elul 1864. Psalms and 

prayers translated into German. With a prayer in honor 

of Caesar Franz Joseph and his wife. 
Booklet, 10 pages. 29cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $300

491. סדר חינוך בן יהודית –גרוסוורדיין, תר“פ – חוברת לא 

ידועה ביבליוגרפית
נערי  חינוך  ’בית  ליסד  קורא  א‘ – ”קול  חוברת  יהודית,  בן  חינוך  סדר 
אורדאה-מארה [גרוסוורדיין],  ישראל‘.  ספרי  אוצר  ’בית  עם  ישראל‘ 

תר“פ [1920]. הדפסת סטנסיל של צילום כתב-יד. 
קריאה נרגשת ליסוד ”בית חינוך“ על-מפלגתי בו ילמדו תורה בשפה 
העברית, לפי תוכנית מסודרת והדרגתית. הכותב מסתמך על הוראת 
שונים  מקורות  ומצטט  למשנה...“  עשר  בן  למקרא,  חמש  ”בן  חז“ל 
כהוכחה לנכונות השיטה. הכותב מתפלמס עם המתנגדים לתוכניתו 

ומותח ביקורת על המצב הנוכחי בקהילה. 
”... מה נהיה מבני כל הסעמינאר? מה יהיה מבני בית הספר אשר עיקר 
במסוה  מקרא  במעט  ומסתפקים  בירגער  פאלקס,  ידיעת  הלימוד 
היראה בפישוט טלפים כשרים?... כי אין עניות בציבור ויש כסף למדי 
ליסד ’בית חינוך נערי ישראל‘... שם יהיו מורים יראים מדברים אך ורק 

עברית בעברית... כי דיבור העברי הוא מצוה חמורה...“. 
החוברת נחתמת ”בשם ילידי העיר, מערכת ’Jövendő‘... תר“פ לסדר 
יהודי  כתב-עת  היה  [העתיד]   Jövendő  - נלך...“.  ובזקנינו  ’בנערינו 
בשפה ההונגרית, שהוציאה אגודת ישוב-ארץ-ישראל בעיר, בעריכת 

רבי שלמה פוקס. [חותמות כתב-העת]. 
חוברת, [32] עמ‘. 23 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים וקרעים. דפים מנותקים. 

חוברת לא ידועה ביבליוגרפית. 

פתיחה: $200

491
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491. Seder Chinuch Ben Yehudit – 

Grosswardein, 1920 – Bibliographically 

Unknown Booklet 

Seder Chinuch Ben Yehudit, booklet 1 – Public appeal 

for establishment of ‘educational institution for Jewish 

youth’ with ‘treasury of Jewish books’. Oradea-Mare 

[Grosswardein], [1920]. Stencil of photocopy of 

manuscript. 

Enthusiastic appeal for establishment of apolitical 

“educational institution” in which Torah would be 

studied in the Hebrew language, in accordance with an 

organized progressive program. The writer bases this 

upon instruction of the Sages ‘At the age of five years 

one should study the Scriptures, at ten the Mishnah…” 

and he quotes various sources supporting the system. 

The writer debates with opposers to his system and 

criticizes the present situation in the community. 

“… what will be with all students of the seminar? 

What will become of all students whose main focus 

is the study of folklore and are satisfied with a bit of 

scripture under the guise of reverence of G-d? … the 

community is not poor and there are plenty of funds 

available for the establishment of an educational 

institution for Jewish youth… where G-d-fearing 

teachers will speak only Hebrew… because speaking 

in Hebrew is a Mitzvah…”. 

Booklet signed “on behalf of natives of city, ‘Jövendo’ 

editorial staff… 1920…”. Jövendo was a Jewish 

periodical in Hungarian language, published by 

association for settlement of Eretz Israel in the city, 

edited by Rabbi Shlomo Fuchs. [Stamps of periodical]. 
Booklet, [32] pages. 23cm. Good condition, few stains and 

tears. Detached leaves. 

Bibliographically unknown booklet. 

Opening Price: $200

492. בית הקברות העתיק בפראג – אלבום תצלומים מודפס 

– פראג, 1903
Starý židovský hřbitov pražský (=בית הקברות היהודי העתיק 

של פראג), אלבום מודפס. מאת Luboš Jeřábek. פראג, 1903. 
תצלומים  ועשרות  צבעוני  איור  הצ‘כית],  [בשפה  נרחב  מבוא  מכיל 
מצבותיהם  נראים  בתצלומים  בפראג.  העתיק  היהודי  הקברות  מבית 
של גדולי העיר פראג לדורותיה, רבי אביגדור קרא, המהר“ל מפראג, 

רבי דוד אופנהיים, רבי דוד גנז ועוד. 
בית הקברות היהודי בפראג הנו בית הקברות העתיק ביותר שנשתמר 
באירופה. השימוש בו החל לפחות מן המחצית הראשונה של המאה 
בשנת  שנפטר  קרא  אביגדור  רבי  של  מצבתו  בו  [נשתמרה  ה-15 
ה‘קצ“ט 1439], אך יש המקדימים את זמן היווסדו במאות שנים קודם 
שבמהלך  היא  ההערכה  אולם  מצבות,  אלף  כ-12  מכיל  האתר  לכן. 
נקברו  המקום  צפיפות  שמחמת  איש,  אלף  כמאה  בו  נקברו  הדורות 

בשכבות, זה על גב זה. 
כריכה  קל.  בלאי  טוב,  מצב  ס“מ.   30 תמונה.  לוחות   23  + עמ‘   [2]  ,5-38

מקורית. 
”גל  בספר  הובאו  בפראג  הקברות  בבית  המצבות  מנוסחי  העתקות 

עד“ מאת ר‘ קלמן ליבן, פראג תרט“ז.

פתיחה: $200

492. Ancient Cemetery of Prague – Printed 

Photograph Album – Prague, 1903

Starý židovský hřbitov pražský (Ancient Jewish 

Cemetery of Prague), printed album. By Luboš Jeřábek. 

Prague, 1903. 

Contains an extensive preface [in Czech], colored 

illustration and dozens of photographs of the ancient 

Jewish cemetery of Prague. In the photographs, the 

tombstones of the leaders of the city of Prague from 

past generations can be seen: Rabbi Avigdor Kara, the 

Maharal of Prague, Rabbi David Oppenheim, Rabbi 

David Ganz etc. 

The Jewish cemetery of Prague is the oldest preserved 

cemetery in Europe. It has been used at least from the first 

half of the 15th century [the tombstone of Rabbi Avigdor 

Kara who died in 1439 is preserved there], but some claim 

that it was established hundreds of years before. The site 

has approximately 12,000 tombstones, but the assessment 

is that throughout the generations about 100,000 people 

have been buried there, and due to crowding, they are 

buried in layers, one on top of another. 
5-38, [2] pages + 23 photograph plates. 30cm. Good 

condition, slight wear. Original binding. 

The copies of the wording on the tombstones in the 

Prague cemetery were brought in the book “Gal Eid” by 

R’ Kalman Liban, Prague 1856. 

Opening Price: $200
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 – ונחלה“  ”בית  אגודת   – אדמות  לרכישת  חבר  פנקס   .494

ייסוד העיר בני-ברק
ארץ  אין  נחלה  א  קויפט   – לענדער  אלע  אין  יודען  ”ארטאדאקסישע 
אדמות  לרכישת  ונחלה“,  ”בית  אגודת  מטעם  חבר  פנקס   – ישראל“ 

בעיר בני ברק. [ווארשא, שנות התר“פ 192-]. 
חוברת מודפסת, עם תקנות האגודה ותנאי הרכישה ומקומות ריקים 
למילוי שם החבר, פרטי הקרקע והתשלומים. באמצע הפנקס - מפת 

יישובי מרכז הארץ ומיקומה המיועד של העיר בני ברק. 
בשנת תרפ“א נוסדה בוורשה חברה בשם ”בית ונחלה“, על ידי קבוצת 
כמטרה  לה  שמה  אשר  גרשטנקורן,  יצחק  רבי  בראשות  חסידים 
מפולין.  חרדים  יהודים  עבור  ישראל  בארץ  חקלאית  מושבה  להקים 
”אבן  הערבי  הכפר  בקרבת  אדמה  שטח  נרכש   (1922) תרפ“ב  בשנת 
איברק“, וחברי האגודה החלו לשווק את אדמות המקום, תוך הסבת 
שהתקיים  התנאים  מתקופת  יהודי  יישוב  שם  [על  ברק“  ל“בני  שמו 
הקרקע  על  עלתה   (1924) בתרפ“ד  הסמוך].  ”מסובין“  צומת  באזור 
חקלאות  על  המושבה  התבססה  דרכה  בראשית  הראשונה.  הקבוצה 
בעלת  צפופה  לעיר  התפתחה  השנים  ברבות  אך  ביתיים,  ומשקים 

צביון חרדי מובהק. 
15 עמ‘. 16.5 ס“מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

493. תקנות אגודת ”הקדיש“ - תל אביב 1929

יעקב  ”עין  חברת  שע“י  ”הקדיש“  אגודת  של  תקנות,  ספר  יד,  כתב 
נפטרים,  שמות  רשימות  עם  בתל-אביב.  הגדול  הכנסת  בבית  וש“ס“ 

תל-אביב, [תרפ“ט 1929]. עברית ויידיש.  
השמות:  בין  תרפ“ט-תשט“ו,  מהתאריכים  נפטרים  שמות  רשימות 
אהרונסון,  שלמה  רבי  לת“א  הראשי  [הרב  רבנים  ה“חברה“,  חברי 
[”הנדבן...  ציבור  אישי  ה“חברה“],  ורבני  עמיאל  הרב  קוק,  הראי“ה 
השר“ בנימין רוטשילד מפריס, ”גבור האומה, דורש טוב לעמו“ זאב 
ז‘בוטינסקי]. ”הרוגי מקרים במדינת רוסיה... שנהרגו בג‘ תשרי“ ועוד. 
עש.  פגעי  בינוני,  מצב  כתובים,  דף   23 מתוכם  דף,   31 ס“מ.   33 מחברת 

כריכת בד חדשה. 

פתיחה: $250

493. Regulations of “HaKaddish” 

Association – Tel Aviv 1929

Manuscript, book of regulations of the “HaKaddish” 

Association affiliated with the “Ein Ya’akov and Shas” 

Association of the Beit Knesset HaGadol in Tel Aviv. 

Contains lists of the names of the deceased, Tel Aviv, 

[1929]. Hebrew and Yiddish. 

Lists of the names of the deceased from 1929-1955 

including: the members of the “Chevra”, rabbis [the 

Chief Rabbi of Tel Aviv Rabbi Shlomo Aharonson, Rabbi 

Avraham Yitzchak Kook, Rabbi Amiel and the rabbis 

of the “Chevra”], public figures [“the generous donor… 

Sir” Binyamin Rothschild from Paris, “National hero, 

seeks to do good for his nation” Ze’ev Jabotinsky]. 

“People killed in Russia…on the 3rd of Tishrei” etc. 
Notebook 33cm. 31 leaves, 23 written leaves, fair condition, 

moth damage. New fabric binding. 

Opening Price: $250
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495. הכנסיה הגדולה של אגודת ישראל – פריטי דפוס

 –  Referate הראשונה),  הגדולה  (הכנסיה   Knessio gedaulo ◆

פרנקפורט  בירנבוים.  ונתן  ברויאר  יצחק  רוזנהיים,  מיעקב  מאמרים 
ע“נ מיין, [1923]. גרמנית. 

מודפסת.  חוברת  ישראל“,  אגודת  של  השניה  הגדולה  ◆ ”הכנסיה 

סדר היום של הכנסיה, דו“חות ומאמרים. וינה, תרפ“ט [1929]. 
◆ די כנסי‘ מכינה פון אגודת ישראל אפגעה אלטען אין לאנדאן, כ“ז 

כסליו-ו‘ טבת תש“ו (דצמבר 1945). לונדון, [תש“ו 1946]. יידיש. 
עם   ,(1937 (אפריל  תרצ“ז  אייר  י“א  ה‘  מיום  ישראל“  ”קול  ◆ גליון 

הכותרת ”הכנסיה הגדולה השלישית...“. (מצב גרוע). 
4 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

494. Membership Booklet for Purchase of 

Land – “Bayit V’Nachala” Association – 

Founding the City of Bnei Brak 

“Orthodox Jews in all Lands – Purchase Land in Eretz 

Yisrael” (Yiddish)

A membership notebook of “Bayit V’Nachala” 

Association, for purchase of land in Bnei Brak. [Warsaw, 

1920s]. 

Printed booklet, with the Association’s regulations and 

purchase stipulations with empty lines for completing 

the member’s name, details of the property and payment. 

In the center of the booklet is a map of the settlements in 

Central Eretz Yisrael and Bnei Brak’s designated location. 

In 1921, an association called “Bayit V’Nachala” was 

established by a group of Chassidim headed by Rabbi 

Yitzchak Gershtenkorn, whose goal was to establish 

an agricultural settlement in Eretz Yisrael for charedi 

Jews from Poland. In 1922, a plot of land near the Arab 

village “Ebn Ibrak” was purchased and the association 

members began to market the properties changing its 

name to “Bnei Brak” [called after the Jewish settlement 

from the time of the Tana’im which existed in the area]. 

In 1924, the first group settled there. In its early years, 

the settlement was sustained by agriculture and farms, 

but as the years passed, it developed into a crowded city 

with typical charedi characteristics. 
Fifteen pages. 16.5cm. Very good condition. 

Opening Price: $200

495. Knessia Gedola of Agudat Yisrael – 

Printed Items 

◆ Knessio Gedaulo (First Great Congress), Referate 

– articles by Ya’akov Rosenheim, Yitzchak Breuer and 

Nathan Birnbaum. Frankfurt am Main, [1923]. German. 

◆ “Second Knessia Gedola of Agudat Yisrael”, printed 

booklet. The itinerary of the congress, reports and 

articles. Vienna, 1929. 

◆ De Knessia Mechina fun Agudat Yisrael afgehalten in 

London, December 1945. London, [1946]. Yiddish. 

◆ “Kol Yisrael” issue from April 1937, with the title “The 

Third Knessia Gedola…” [Poor condition]. 

4 Four items, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

496. אגודת ישראל – אוסף פריטי דפוס

אגודת- הוצאת  לייטר.  משה  מאת  רצינית“,  בשעה  רצינית  ”מלה   ◆
ברויאר.  יצחק  מאת   ,Jahre Aguda 25  ◆  .1918 ציריך,  ישראל, 
ישראל.  וארץ  ישראל  אגודת   ◆ גרמנית.   .1937 דמיין,  פרנקפורט 
(יורידישע  וועג-ווייזער   ◆  .[1922 [תרפ“ב  וינה,  כהנא.  יצחק  לוי 
”אגודת  של  החינוך)  (לשכת  ”חנוך-אמט“  בהוצאת  אנווייזונגען), 
שלומי אמוני ישראל אין פוילען“. וורשא, תרפ“ג [1923]. יידיש. ◆ ”חבר 
[לונדון].  ישראל“.  ל“אגודת  הצטרפות  טופס  יראוך“,  אשר  לכל  אני 
יידיש. ◆ חוברת ”עליה לרגל“. ירושלים, פסח תש“א. ◆ תוכניה לעולי 
הרגל לירושלים, חול המועד פסח תש“ה [1945]. ◆ ”אונזער האפנונג 
”הארי   ◆ בלויא.  משה  רבי  מאת  מודפס  מאמר   – ישראל“  ארץ  אויף 
צירלסון  ליב  יהודה  רבי  של  לזכרו  מיניאטורית  חוברת  שבחבורה“, 

הי“ד, עם ”שירו לחיזוק היהדות החרדית“. [ירושלים, ללא תאריך]. 
8 פריטים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300
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497. צעירי אגודת ישראל בגרמניה – פריטי דפוס

צעירי אגודת ישראל בגרמניה. דיסלדורף ווירצבורג (גרמניה), 1918. 
בדיסלדורף  ישראל  אגודת  צעירי  של  אירועים  לשני  הזמנות  שתי   ◆
ותוכניה,  הזמנה   ◆ בכת“י].  [מילוי   ,(1918 יולי,  ו-29-31  באוגוסט   1)
הדפסת מכונת כתיבה על נייר רשמי. דיסלדורף, 1918. ◆ נאום. מודפס 
 Program מודפס,  דף   ◆ עמ‘].   7]  .1918 דיסלדורף,  כתיבה.  במכונת 
zum würzburger bundestag (תוכניה לכנס בעיר וירצבורג), יולי 

1918 – אב תרע“ח. (3 עותקים). 
7 פריטים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

498. הקהילה היהודית בגוסלאר – מסמכים בכתב-יד 

1847-1887 –
הקהילה  שערכה  חקירה  המתעד   1847 משנת  בכתב-יד  מסמך 
היהודית בגוסלאר (Goslar, גרמניה) בשנת 1791, אודות שני רופאים 

בעיר שחיללו גופת יהודי בבית הקברות. גוסלאר, 1847. גרמנית. 
בברלין,  לרבנים  מהסמינר  שטרן  מוריץ  ד“ר  בכתב-יד  נוסף  מסמך 
ושמיעת  בגוסלאר  ביקורו  לאחר  האירוע,  אמיתות  את  המאשר 

עדויות מפי זקני הקהילה. ברלין, 1887. גרמנית. 
[2] דף, 32 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים ובלאי. 

פתיחה: $200

497. Tze’irei Agudat Yisrael in Germany – 

Printed Items

Tze’irei Agudat Yisrael in Germany. Düsseldorf and 

Würzburg (Germany). 1918

◆ Two invitations to two events of Tze’irei Agudat 

Yisrael in Düsseldorf (August 1 and July 29-31, 1918), 

[completed by hand]. ◆ Invitation and program, 

typewritten on official stationary. Düsseldorf, 1918. 

◆ Speech. Typewritten. Düsseldorf, 1918. [7 pages]. 

◆ Printed leaf, Program zum würzburger bundestag 

(Program for a convention in the city of Würzburg), 

July 1918. (3 copies). 
 7 items, varied size and condition.

Opening Price: $200

498. Jewish Community of Goslar – 

Handwritten Documents – 1847-1887

Handwritten document from 1847 which documents 

the investigation carried out by the Jewish community 

of Goslar (Germany) in 1791, of two doctors in the 

city who desecrated the body of a Jew in the cemetery. 

Goslar, 1847. German.

Another document handwritten by Dr. Moritz Stern 

from the Berlin Rabbinical Seminary, who confirms the 

truth of the event after his visit to Goslar where he heard 

testimony from community elders. Berlin, 1887. German.
[2] leaves, 32cm. Fair condition, stains, wear and tear.

Opening Price: $200

496. Agudat Yisrael – Collection of 

Printed Items

◆ “Milah Retzinit B’Sha’a Retzinit” (Serious Words 

at a Serious Time), by Moshe Leiter. Published by 

Agudat Yisrael, Zurich, 1918. ◆ 25 Jahre Aguda, by 

Yitzchak Breuer. Frankfurt am Main, 1937. German. 

◆Agudat Yisrael V’Eretz Yisrael. Levi Yitzchak Cahana. 

Vienna, [1922]. ◆ Veg Veizer (Yuridishe Anveizungen), 

published by Chinuch-Emt (Board of Education) of 

“Agudat Shlomei Emunei Yisrael in Poland”. Warsaw. 

1923. Yiddish. ◆ “Chaver Ani L’Chol Asher Yere’ucha”, 

a form for joining “Agudat Yisrael”. [London]. Yiddish. 

◆ Booklet “Aliya L’Regel”. Jerusalem, Pesach 1941.

◆ Program for those who ascend to Jerusalem on the 

festival, Chol HaMoed Pesach 1945. ◆ “Unzer Hapenung 

oif Eretz Yisrael” – a printed article by Rabbi Moshe 

Blau. ◆ “Ha’Ari Shebachabura”, a miniature booklet in 

memory of Rabbi Leib Chirlson, with “Shiru L’Chizuk 

HaYahadut HaCharedit”. [Jerusalem, without a date]. 
8 Eight items. Various sizes, overall good condition. 

Opening Price: $300
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499. הדף היומי וישיבת חכמי לובלין – פריטי דפוס

בפולניה“,  החרדים  הצעירים  של  קנין-עצמם   – תורני  ◆ יבנה, ”קובץ 

תרפ“ד  ב‘  אדר  פאביאניץ,  א‘.  חוברת  היומי“.  ל“דף  מיוחד  מדור  עם 
[1924]. – בראשית שנה זו החל המחזור הראשון של ”הדף היומי“. לא 

יצאה חוברת נוספת. 
ישראל  אגודת  פועלי  [עיתון  שטימע“  ארבייטער  ”יודישע  ◆ גליון 

שיצא לאור בלודז‘] מיום כ“ח סיון תרצ“ח 1938. בכותרת הראשונה: 
”דף יומי און ישיבת חכמי לובלין“ – מאמר מאת רבי מאיר שפירא – 
הוגה רעיון הדף היומי, לרגל חגיגת סיום המחזור השני של הדף היומי. 
 Szlakiem nauki talmudycznej – wiedza ◆ מצורף: 

 judaistyczna a Wyższa Uczelnia Talmudyczna w Lublinie

(דרכי ידיעת התלמוד – השכלה יהודית ב“בית ספר הגבוה“ בלובלין), 
רבים  תצלומים  עם  חוברת  וורשא, [תרצ“ד] 1934.  זיידמן.  הלל  מאת 

הקשורים ב“ישיבת חכמי לובלין“ ובמנהלה רבי מאיר שפירא. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300

499. The Daf HaYomi and the Chachmei 

Lublin Yeshiva – Printed Items

◆ Yavneh, “Kovetz Torani, [Torah Anthology] – Self-

acquisition by the Charedi Young Men of Poland”, with 

a special column for the “Daf HaYomi”. Booklet One. 

Pabianice, Adar II 1924. At the beginning of that year, 

the first cycle of “Daf HaYomi” began. No additional 

booklets came out. 

◆ Issue of “Yiddishe Arbeiter Shtima” [newspaper of 

Po’alei Agudat Yisrael published in Lodz] from Sivan 

1938. First headline: “The Daf HaYomi and the Chachmei 

Lublin Yeshiva” – article by Rabbi Meir Shapira – 

advocator of the idea of Daf HaYomi, on the occasion of 

the completion of the second cycle of the Daf HaYomi. 

◆ Attached: Szlakiem nauki talmudycznej - wiedza 

judaistyczna a Wyższa Uczelnia Talmudyczna w 

Lublinie (Ways to know the Talmud – Jewish education 

in the “High School” of Lublin), by Hillel Zeidman. 

Warsaw, 1934. Booklet with many photographs 

connected to the “Chachmei Lublin Yeshiva” and its 

head, Rabbi Meir Shapira. 

Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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500. כתובה דאירכסא - מינכן 1946 - נישואין בגטו קובנא

כתובה דאירכסא, לנישואי הרב שמעון אברהם בן הרב שמואל אהרן 
השואה. סט‘  בשנות  קובנה  לאשתו תחיה (טעכא) שנישאה לו בגטו 

אטיליען (מינכן), אלול תש“ו (1946). 
הרב  בן  ראפייקה (תרע“ה-תש“ם),  שמעון (ראפייקו)  הרב  הוא  החתן 
בישיבת  למד  לקובנא),  (הסמוכה  יוסוואין  מהעיירה  אהרן  שמואל 
קובנא  בגטו  השואה  שנות  את  עבר  בסלבודקה.  ישראל“  ”כנסת 
ובמחנות העבודה הסמוכים. בגטו קובנא נשא אשה ולאחר ששניהם 
האמריקאי  באזור  העקורים  למחנות  הגיעו  המרצחים,  מיד  ניצלו 
עוד  ראה  שנים,  כארבע  במשך  ברבנות  שמעון  רבי  כיהן  שם  במינכן, 

אודותיו בפריט הבא. 
29 ס“מ. מצב בינוני, קרעים בשולים ובקפלי הנייר, הדבקות נייר דבק. 

פתיחה: $200

501. אישורים לרבנות על רב במחנות ”שארית הפליטה“ 

בגרמניה
רפייקה,  שמעון  הרב  על  לרבנות)  (סמיכות  המלצה  מכתבי  ארבעה 
”שארית  של  העקורים  במחנות  קהילות  בשתי  ברבנות  שכיהן 

הפליטה“ בסט‘-אטיליען (מינכן, גרמניה).
שלשה מכתבים מהרב שמואל אבא סניעג יו“ר ”ועד אגודת הרבנים“ 
באזור האמריקאי בגרמניה, מינכן, תש“ח-תש“ט (1948-1949). ומכתב 
ירושלים,  לישראל.  הראשי  הרב  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  מרבי  נוסף 
תמוז תשי“ג (1953). מכתב מעניין (דן על אפשרויות הקליטה לאנשי 
הישיבות בארצות הברית), מאת הרב משה מרדכי טבצ‘ניק. ברונקס, 

ניו-יורק, אייר תש“ח (1948). 
ישיבת  מתלמידי  (תרע“ה-תש“ם),  ראפייקה  (ראפייקו)  שמעון  הרב 
בגיטו-קובנא  השואה  שנות  את  עבר  בסלבודקה.  ישראל“  ”כנסת 
למחנות  הגיע  הצלתו  לאחר  לקובנא.  הסמוכים  העבודה  ובמחנות 
ברבנות  שמעון  רבי  כיהן  שם  במינכן,  האמריקאי  באזור  העקורים 
הצבאית  ברבנות  כיהן  לארץ  שעלה  לאחר  שנים.  כארבע  במשך 

בתפקיד סגן-אלוף והרביץ תורה בעיר תל-אביב. 
5 מכתבים. גודל ומצב משתנים. 

הולדתו  מעיירת  זכרונות  של  כתיבה,  במכונת  מודפסים  דפים   3  +
שמעון  הרב  ע“י  שנכתבו  ולקובנא),  לקיידאן  (הסמוכה  יוסוואין 

רפייקו, עבור ספר ”יהדות ליטא“. 

פתיחה: $250

שואה ושארית הפליטה
Holocaust and She’erit HaPleita

500. Ketuba D’Irkesa – Munich 1946 – 

Marriage in the Kovno Ghetto

Ketuba D’Irkesa (lost), on the marriage of Rabbi Shimon 

Avraham son of Rabbi Shmuel Aharon to his wife 

Techiya (Techa) whom he married in the Kovno Ghetto 

during the Holocaust. St Ottilien (Munich), Elul 1946. 

The groom is Rabbi Shimon (Rafeiko) Rafeika (1915-

1980), son of Rabbi Shmuel Aharon from the village 

of Josvainiai (near Kaunas), studied in the “Knesset 

Yisrael” Yeshiva in Slobodka. Survived the Holocaust 

years in the Kovno Ghetto and adjacent work camps. 

He married in the Kovno Ghetto and after both of 

them survived the war, they reached the DP camps in 

the American region of Munich where Rabbi Shimon 

served in the rabbinate for four years. See more about 

him in the next item. 
29cm. Fair condition, tears to margins and paper folds, 

paper joined with tape. 

Opening Price: $200
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501. Authorizations of Rabbinical 

Ordination in “She’erit HaPleita” Camps in 

Germany 

Four letters of recommendation (rabbinical ordination) 

for Rabbi Shimon Rapheika, who served in rabbinate 

of two congregations in Displaced Persons camps of 

“She’erit HaPleita” in St. Otilien (Munich, Germany).

Three letters by Rabbi Shmuel Abba Saniag, chairman 

of Committee of Union of Rabbis in American region of 

Germany, Munich, 1948-1949. Additional letter by Rabbi 

Yitzchak Eizik HaLevi Herzog, Chief Rabbi of Israel. 

Jerusalem, Tamuz 1953. An interesting letter (concerning 

the absorption of Yeshiva students in the U.S.A) from 

Rabbi Moshe Mordechai Tabachnick. New-York, 1948.

Rabbi Shimon Rapheika (1915-1980), among students 

of “Knesset Yisrael” Yeshiva in Slobodka. Spent the 

years of the Holocaust in the Kovno Ghetto and in 

labor camps adjacent to Kaunas. After being rescued, he 

arrived at the Displaced Persons camps in the American 

region in Munich, where he served in the rabbinate for 

approximately four years. After immigrating to Eretz 

Yisrael he served in the military rabbinate and taught 

Torah in the city of Tel Aviv. 
Five letters. Various sizes and conditions. 

Attached are three typewritten leaves containing 

memories from his native town Josvainiai (adjacent to 

Kedainiai and Kaunas), which were written by Rabbi 

Shimon Rapheika, for book “Yahadut Lita”. 

Opening Price: $250

עם  כת“י  מחברת  אחוד רבנים פליטי פולין בירושלים –   .502

רשימת רבנים שנמלטו מהשואה – ירושלים, 1946
כתב-יד, ”אגוד רבנים פליטי פולין - רשימת הרבנים הפליטים שקבלו 

תמיכה מהממשלה הפולנית“. ירושלים, [תש“ו] 1946. 
ומשפחות  רבנים  שקיבלו  תמיכה  תשלומי  רישומי  כת“י,  מחברת 
רבנים, ברובם תושבי ירושלים, מן הממשלה הפולנית הגולה שישבה 
[בחודשים  תמיכה  מקבלי  שמות   62 מופיעים  במחברת  בלונדון. 
המלחמה  בשנות  שנמלטו  ידועים  רבנים  רובם   ,[1946 פברואר-יוני 
לארץ. לכל שם הוקדש עמוד ובו מופיעים פרטים משפחתיים, פירוט 
סולובייצ‘יק  זאב  יצחק  רבי  השמות:  בין  ועוד.  התשלום  ואופן  סכום 
[הרב מבריסק], רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי, רבי משולם ראטה, רבי 
מנחם מן שך, רבי חיים קרייזווירט,  אליעזר יהודה פינקל, רבי אלעזר 

רבי שלמה דוד כהנא, רבי זלמן סורוצקין, רבי נח שמעונוביץ, ועוד. 
במחברת  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.  כתובים. 19.5  עמ‘   62 ,[1]

נעשה שימוש משני, ובמספר דפים מופיעים רישומים רבים בעט. 

פתיחה: $500

502. Association of Polish Refugee Rabbis 

in Jerusalem – A Handwritten Notebook 

with a List of Rabbis who Escaped the 

Holocaust – Jerusalem, 1946

Manuscript, “Association of Polish Refugee Rabbis – a 

list of refugee rabbis who received support from the 

Polish government”. Jerusalem, 1946. 

A handwritten notebook in which appears the support 

payments that rabbis and their families received, mostly 

Jerusalem residents, from the exiled Polish government 

residing in London. In the notebook are the names of 

62 people who receive support [during February and 

June 1946], most are renowned rabbis who escaped 

during the war to Eretz Yisrael. One page is dedicated 

to each name with family details, details of the amount 

and manner of payment etc. Among the names: Rabbi 

Yitzchak Ze’ev Soleveitchik [the Brisker Rav], Rabbi 

Chizkiyahu Yosef Mishkovsky, Rabbi Meshulam Roth, 

Rabbi Eliezer Yehuda Finkel, Rabbi Elazar Menachem 

Mann Shach, Rabbi Chaim Kreiswirth, Rabbi Shlomo 

David Cahana, Rabbi Zalman Sorotzkin, Rabbi Noach 

Shimonowitz, etc. 
[1], 62 written pages. 19.5cm. Good-fair condition. Stains 

and wear. The notebook has had secondary use, and on 

several leaves, many ink inscriptions appear. 

Opening Price: $500

503. תקנת עגונות לאחר השואה – פעסט, 1948

קונטרס ”ונקרא שמו בישראל“ – בירור הלכתי ”אם מומר זוקק ליבום 
[בודפסט],  פעסט  כמומר...“.  דינו  וכופר  ש“ק  מחלל  ואם  וחליצה, 

תש“ח [1948]. 
בהוצאת ”בית דין המיוחד לתקנות עגונות בלשכה המרכזית לקהלות 
בית  חברי  בדפוס,  חתומים  הונגריא“.  במדינת  הארטהאדאקסיות 
שמעון  ורבי  וועלץ  ישראל  רבי  לעבאוויטש,  סג“ל  יעקב  רבי  הדין: 

ישראל פאזען. 
25 עמ‘. 20 ס“מ. מצב טוב. כריכת קרטון מודפסת. 

פתיחה: $200

503. Post Holocaust Agunot Regulations – 

Pest, 1948

“VeNikra Shemo BeYisrael” pamphlet – Halachic 

inquiry as to “whether an apostate requires Yibum 

(levirate marriage) and Chalitzah, and if he desecrates 

the holy Sabbath and is a heretic he is considered an 

apostate…”. Pest [Budapest], [1948]. 

Publication of “Special Beit Din for Regulations of 

Agunot of Central Bureau of Orthodox Congregations 

in State of Hungary”. The following members of Beit 

Din signed in print: Rabbi Ya’akov Segal Leibowitz, 

Rabbi Yisrael Weltz and Rabbi Shimon Yisrael Posen. 
Twenty-five pages. 20cm. Good condition. Printed 

cardboard binding. 

Opening Price: $200 502
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504. תלמוד בבלי – מינכן, תש“ט – סט שלם כחדש

תלמוד בבלי – סט שלם. מינכן-היידלבורג, תש“ט [1949]. ”יוצא לאור 
ע“י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז“. 

עם סיום מלחמת העולם השנייה והתקבצות שרידי היהודים במחנות 
הפליטים.  את  שישמשו  קודש  וספרי  בגמרות  מחסור  נוצר  עקורים, 
הצבא  בסיוע  בגרמניה,  הרבנים“  ”אגודת  החלה  תש“ו  משנת  החל 
תחילה  הניצולים.  עבור  הש“ס  הדפסת  במבצע  והג‘וינט,  האמריקאי 
כך  אחר  הבאים).  בפריטים  (ראה  ונדרים  קידושין  מסכתות  נדפסו 
סדר  לפי  הש“ס,  מסכתות  של  בודדים  כרכים  מוקטן  בפורמט  נדפסו 
הדף היומי. בשנת תש“ט, נדפסה לראשונה מהדורת הש“ס במלואה, 

וזו המהדורה שלפנינו. 
מאורע  לציון  במיוחד  עוצב  הראשון  השער  שערים.  שני  כרך  בכל 
הדפסת הש“ס על אדמת גרמניה החרוכה. בראשו איור עיירה יהודית 
וכיתוב ”משעבוד לגאולה מאפלה לאור גדול“. בתחתית השער איור 

504. Babylonian Talmud – Munich, 1949 – 

Complete Set

Babylonian Talmud – complete set. Munich-Heidelberg, 

1949. “Published by Rabbis’ Committee in American 

region of Germany”. 

Upon termination of World War II and the gathering 

of Jews in Displaced Persons Camps, there was a 

shortage of holy books for use by refugees, as a result 

of the eradication of books during the war by the Nazis. 

Starting in 1946 the Va’ad HaRabbanim in Germany, 

with the aid of the American army and the Joint, 

arranged an operation for printing of the Talmud for 

refugees. At first only tractates Kiddushin and Nedarim 

were printed (see following items). Later on volumes of 

single tractates of the Shas were printed in small format, 

according to the daily order of study. In 1949 the first 

complete edition was printed, to be found herewith. 

Each volume contains two title pages. The first was 

designed especially for the occasion of printing the 

Talmud on the scorched German soil. An illustration 

of a Jewish village appears at beginning with caption: 

“from slavery to freedom and from darkness to great 

light”. Beneath title page illustration of barbed wire 

fence and labor camp with caption: “Labour Camp in 

Germany during Nazi Regime”. “They had almost 

consumed me upon earth ;but I did not forsake Your 

commandments”. 
Nineteen volumes. 39cm. Very good condition; as new, 

colorful paper cut, including original, complete bindings. 

Opening Price: $1500

של  הראשונה  ההדפסה   -  1946 מינכן  נדרים,  מסכת   .505

התלמוד לאחר השואה
באזור  הרבנים  אגודת  ועד  ע“י  יו“ל  בבלי.  תלמוד  מן  נדרים,  מסכת 
תש“ו  אטיליען,  סט.  מינכן  ההצלה.  ועד  בסיוע  באשכנז,  האמריקאי 
1946. שער מצוייר עם תמונות ממחנות ההשמדה ”צריף העבודה שבו 

ישבנו, למדנו והתפללנו בחשאי“. 
הרשעים  ע“י  הספר“  מעם  הספר  ”נטילת  על  נכתב  המו“ל  בהקדמת 
שהשמידו ושרפו את יהודי אירופה והשתדלו גם שלא להשאיר שום 
ספר עברי ”כל ספרי ישראל ניטלו לעיבוד נייר או לתשמיש בזוי אחר... 
לספר,  והצמאון  הערגה  היתה  גדולה  כמה  השחרור,  ימי  אחר  ולפיכך 
לגשת  אותנו  עורר  אשר  זה  אין...  ללמוד  במה  אבל  ישיבות  נוסדו 
בידינו  נמצא  ולצבור...  ליחיד  ללמוד  אחדות  מסכתות  כאן  להדפיס 
רק מסכת קידושין ונדרים בכרך אחד כמעט חדשים ואת המסכתות 
הנ“ל החלטנו לצלמם ולהדפיסם ולחלקם בין שארית הפליטה בגלות 
אשכנז...“. בשנת תש“ט נדפס במינכן כל הש“ס בשלימות במהדורה 
מהמהדורה  שונים  בציורים  מצוייר  שער  עם  כרכים,   19 בת  אחידה 

הראשונה שלפנינו, ראה פריט קודם.
[3], ב-קג, טז דף. 39.5 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים ובלאי, כריכה בלויה 

ורופפת (של ”ועד הישיבות בא“י“). 
נדיר, אינו רשום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. 

פתיחה: $200

גדרות תיל ומחנה עבודה, ומתחתיו הכיתובים: ”מחנה עבודה באשכנז 
בימי הנאצים“. ”כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך“. 

עם  צבעוני,  דפים  חיתוך  כחדש,  טוב-מאד,  מצב  ס“מ.   39 כרכים.   19
הכריכות המקוריות בשלמותן. 

פתיחה: $1500
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505. Tractate Nedarim, Munich 1946 - First 

Post-Holocaust Printing of Talmud

Tractate Nedarim, Babylonian Talmud. Published by the 

Va’ad Agudat HaRabbanim in the American region in 

Germany with the assistance of Va’ad HaHatzala. Munich 

St. Otilien, 1946. Illustrated title page with photographs 

from the concentration camps “The work barracks where 

we dwelled and secretly studied and prayed”. 

In their introduction, the publishers write about “taking 

away the book from the People of the Book” by the evil 

people who destroyed and cremated the Jews of Europe 

and made an effort not to leave any Hebrew book: 

“all books were taken for paper processing or other 

despicable uses… and therefore after the liberation there 

was a great thirst for books, Yeshivot were established, 

however, there were no books to study from… this 

spurred us to print some tractates… we possess only 

Tractate Kiddushin and Nedarim in one volume in 

nearly new condition and we decided to photocopy and 

print these tractates and distribute them among the 

refugees in Germany…”. In 1949, the entire Shas was 

printed in Munich in a uniform edition consisting of 

19 volumes, with an illustrated title page with different 

illustrations than in this first copy, see previous item.
[3], 2-103, 16 leaves. 39.5cm. Good condition, slight stains 

and wear, worn and loose binding (of Va’ad HaYeshivot in 

Eretz Yisrael). 

Rare, not listed in Bibliography Institute CD. 

Opening Price: $200

של  הראשונה  ההדפסה   -  1946 מינכן  קידושין,  מסכת   .506

התלמוד לאחר השואה
באזור  הרבנים  אגודת  ועד  ע“י  יו“ל  בבלי.  תלמוד  מן  קידושין,  מסכת 
תש“ו  אטיליען,  סט.  מינכן  ההצלה.  ועד  בסיוע  באשכנז,  האמריקאי 
1946. שער מצוייר עם תמונות ממחנות ההשמדה ”צריף העבודה שבו 
ישבנו, למדנו והתפללנו בחשאי“. בהקדמת המוציאים לאור נכתב על 
”נטילת הספר מעם הספר“ ע“י הרשעים שהשמידו ושרפו את יהודי 
אירופה, וכן הם כותבים כי לעת עתה הגיע לידם להדפיס רק מסכתות 

נדרים וקידושין. ראה פריט קודם.
[2], צו, טז, יד דף. 39 ס“מ. מצב טוב, בלאי, כריכה בלויה ומנותקת. 

פתיחה: $200

506. Tractate Kiddushin, Munich 1946 - 

First Post-Holocaust Printing of Talmud

Tractate Kiddushin, Babylonian Talmud. Published by 

the Va’ad Agudat HaRabbanim in the American region 

of Germany with the assistance of Va’ad HaHatzala. 

Munich, 1946 Illustrated title page with photographs 

from the concentration camps “The work barracks 

where we dwelled and secretly studied and prayed”. 

In their introduction, the publishers write about “taking 

away the book from the People of the Book”, and they 

write that now they are able to print only Tractate 

Nedarim and Kiddushin. See previous item.
[2], 96, 14 leaves. 39cm. Good condition, wear, worn and 

detached binding. 

Opening Price: $200

507. סט שדי חמד – פרנוולד, 1949 / ספרי שארית הפליטה

עשר  ארבעה  נאה,  סט  מדיני.  חזקיה  חיים  לרבי  חמד,  שדי  ספר   ◆
חלקים בחמשה כרכים. ’דפוס יפה‘ - פרנוולד, [תש“ט 1949]. סט נאה 
בוינוגרד- מופיע  (אינו  הדפוס.  שם  הטבעת  עם  מקוריות  בכריכות 

רוזנפלד. החלק האחרון לא נרשם בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה). 
ישרה  תפלה  סידור   ◆ הפליטה:  שארית  מדפוסי  נוספים  ספרים   ◆
פרנוולד, [תש“ו 1946  יפה‘ -  ’דפוס  נהורא השלם – ברדיטשוב.  וכתר 
בערך]. כריכה מקורית עם הטבעת שם בית הדפוס. ◆ מסכת כתובות. 
מהדורת כיס ללומדי הדף היומי. מינכן, [תש“ח] 1948. (השער הראשון 
[גרמניה],  ספרד.  כמנהג  הכפורים,  ויום  השנה  ראש  מחזור   ◆ חסר). 
זיין  טוב,  שם  בעל  ישראל  ”רבי   ◆ הג‘וינט.  בהוצאת   .[1947] תש“ז 
תש“ז  בוקרשט,  גוטמן.  יחזקאל  מתתיה  רבי  חייו],  [תולדות  לעבן...“ 

1946. ◆ חמשה חומשי תורה. המבורג, תש“ח [1948]. הוצאת יבנה. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250
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507. Sdei Chemed Set – Fernwald, 1949 / 

She’erit HaPleita Books 

◆ Sefer Sdei Chemed by Rabbi Chizkiya Medini. Fine 

set, fourteen sections in five volumes. “Yaffe Press” 

– Fernwald, [1949]. Fine set in original bindings 

with imprint of name of press. (Does not appear in 

Winograd-Rosenfeld CD. Last section not listed in 

Bibliography Institute CD). 

◆ Additional books of She’erit HaPleita Printings: ◆ 

Tefila Yeshara V’Keter Nehora HaShalem Prayer Book 

– Berdichev. “Yaffe Press”- Fernwald [c. 1946]. Original 

binding with imprint of name of printing press. ◆ 

Tractate Ketubot. Pocket edition for those who study 

Daf HaYomi. Munich, 1948. (Missing first title page). 

◆ Machzor Rosh HaShanah and Yom HaKippurim, 

Sephardic version. [Germany], [1947]. Publication 

of the Joint. ◆ “Rabbi Yisrael Ba’al Shem Tov, Zein 

Leben…” [his biography], Rabbi Matitya Yechezkel 

Gutman. Bucharest, 1946. ◆ Chamisha Chumshei 

Torah. Hamburg, [1948]. Yavneh publication. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

508. אוסף גדול של ספרים מדפוסי ”שארית הפליטה“ 

בגרמניה
במחנות  שנדפסו  הפליטה“  מדפוסי ”שארית  ספרים  של  גדול  אוסף 

העקורים בגרמניה לאחר השואה. 
ספרי   ◆ תש“ח.  אוגסבורג,  עמדין,  יעקב“  סידור ”בית   ◆ הספרים:  בין 
חסידות רבים (תולדות יעקב יוסף, דגל מחנה אפרים, קדושת לוי, דרך 
ספרי   ◆ ישראל).  אוהב  אבות,  פרקי  על  אמת  שפת  והישרה,  הטובה 
שו“ת והלכה (אבני חפץ, טעמי המנהגים, תוצאות חיים, זרע אברהם, 
פרשת דרכים, מעדני שמואל, מנחת שבת ומנחת יו“ט). ◆ ספרים על 
התורה וספרי מוסר (תורת משה חתם סופר, חומשים עם אור החיים, 

ספר חרדים, מסילת ישרים, ועוד). 
23 ספרים. גודל ומצב משתנים, מצב טוב עד בינוני. 

פתיחה: $400

508. Large Collection of Books printed 

for “She’erit HaPleita” in Germany 

Large collection of books printed for “She’eret HaPleita” 

printed in Displaced Persons camps in Germany after the 

Holocaust. Books include: prayer book of Rabbi Ya’akov 

Emden, many books of Chassidism, books of responsa 

and Halacha, books on Torah and books of ethics. 
Twenty-three books. Various sizes and conditions; good to 

fair condition. 

Opening Price: $400

509. אוסף ספרי שארית הפליטה

ברכי  ספר  בגרמניה]:  הפליטה [בעיקר  שארית  מדפוסי  ספרים  אוסף 
יוסף; ספר נועם אלימלך; ספר תולדות יעקב יוסף; ספר אור לשמים; 
דבי  תנא  הפנינים;  מבחר  ספר  כרכים);  התורה (שני  על  טוב  שם  בעל 
אליהו; טעמי המנהגים; אוסף מכתבים מהאדמו“ר מגור; קיצור שלחן 
עותקים);  (שני  פנינים  רב  תחנה  ש“ס  פסח;  של  הגדה  (יידיש);  ערוך 
אבות  פרקי  אריה;  שאגת  ספר  זרעים;  סדר   – משניות  סליחות;  סדר 
אלבום   – ודע  ראה  סופרים);  (תיקון  תורה  חומשי  חמשה  פירוש;  עם 

[מצוייר] להוראת ההיסטוריה; חיי הצמח בנסיונות – ספר התלמיד. 
21 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

509. Collection of Books Printed for 

“She’erit HaPleita”

Collection of books printed for She’erit HaPleita 

[primarily in Germany]: Noam Elimelech; Toldot 

Ya’akov Yosef; Or LaShamayim; Ba’al Shem Tov Al 

HaTorah (two volumes); Mivchar Peninim; Tana D’vei 

Eliyahu; Ta’amei HaMinhagim; collection of letters by 

the Rebbe of Gur; Kitzur Shulchan Aruch (Yiddish); 

Pesach Haggada; Talmud Tchina Rav Peninim (two 

copies); Seder Selichot; Mishnayot – Seder Zera’im; 

Sha’agat Aryeh; Pirkei Avot with commentary; Five 

Books of Torah (Tikun Sofrim); Birkei Yosef; Re’eh 

V’Dah – album (illustrated) for teaching history; Chayei 

HaTzemach B’Nisyonot – student text book.
21 books, varied size and condition.

Opening Price: $350

510. הדרך, בודפסט, תש“ד - עותק נדיר עם דבריו ההיסטוריים 

של הרבי מבעלז, בעת בריחתו מהשואה לארץ ישראל
כ“ק...  של  פרידה   – דרשת  –והיא  צדיקים“  ”דרך  א‘,  חוברת  הדרך, 
מוהר“ר מרדכי רוקח שליט“א הרב דקהל קדושים בילגורייא... שדרש 
דברי   - קדושים“  בחורים. ”דרך  תפארת  של  מסכת  סיום  בחגיגת  פה 
הקדוש  רבינו  שליט“א  רוקח  אהרן  מרן  הדור...  צדיק  מהגה“ק  קודש 
לארץ  עלותם  טרם  בודאפעסט  הבירה  עיר  פה  שאמרו  מבעלזא... 
ישראל. ערוך על ידי רבי מנחם אהרן לעבאוויטש, הרב הצעיר דק“ק 

טשאפ. בודפסט, י“ג שבט תש“ד (1944). מהדורה ראשונה ונדירה. 
ואחיו  מבעלז  האדמו“ר  הגיעו  בוכניה,  מגיטו  בניסים  שנמלטו  לאחר 
הרב מבילגוריי לבודפסט, שם שהו מחודש אייר תש“ג עד טבת תש“ד. 
דרשת  נדפסה   (7.2.1944) תש“ד  שבט  בי“ג  לאור  שיצאה  זו  בחוברת 
הפרידה של הרב מבילגוריי מיהדות הונגריה, בה הוא מדבר על זוועות 
השואה בפולין וגליציה, והצורך לעזור לפליטים מארצות אלו. בהמשך 
הוא מתנצל על נסיעתם לארץ ישראל, והוא אומר בבטחון כי הרעה לא 
תגיע להונגריה, ולא משום כך הם נוסעים לארץ ישראל, רק מתשוקתו 
...” הקודש.  לארץ  הקדוש  אחיו  של  ואהבתו  ישראל  ארץ  לקדושת 

מוטל עלי החוב להודיע לכם ידידים יקרים חכמי אונגארן... כי מי שהוא 
קרוב בסביבת אחי הגדול... שליט“א, יודע בודאי שלא במנוסה הולך... 
כאילו רוצה לנוס ולנסוע מכאן, רק שאיפתו ותשוקתו לעלות לאה“ק 
המקודשת בעשר קדושות... וירא מנוחה - שהצדיק רואה שתשרה פה 
את  וישיג  ירדוף  וחסד  טוב  ואך  ושלוה...  מנוחה  זאת  מדינה  לתושבי 
אחב“י בני מדינה זו. ואת הארץ... כי נעמה - מחמת כי שם שורה הנעם 
העליון“ (עמ‘ יט). בהמשך החוברת מובאים דברי האדמו“ר שאמר כי 
מאחיו  הסברים  עם  לחזור,  מנת  על  זמנית  היא  ישראל  לארץ  נסיעתו 
תועלת  אין  הקדושים,  אבותיהם  בית  מסורת  שעפ“י  מבילגוריי,  הרב 

בהתיישבות בארץ ישראל טרם ביאת המשיח (עמ‘ כו). 
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510. HaDerech, Budapest, 1944 – Rare Copy 

with Historical Quotes of Rebbe of Belz, 

While Fleeing From Holocaust to Eretz 

Yisrael 

HaDerech, booklet 1, “Derech Tzadikim” – Farewell 

sermon by holy… Rabbi Mordechai Rokeach, rabbi of 

holy congregation of Biłgoraj… who spoke in honor 

of celebration of Tiferet Bachurim upon completion of 

tractate of Shas. “Derech Kedoshim” – Holy words by 

righteous genius of the generation… Rabbi Aharon 

Rokeach the holy Rebbe of Belz… which he delivered 

in capital city of Budapest prior to immigration to 

Eretz Yisrael. Edited by Rabbi Menachem Aharon 

Levovitch, junior rabbi of congregation of Csap. 

Budapest, 13 Shvat 1944. First and rare edition. 

After being miraculously saved from Bochnia Ghetto, 

the Rebbe of Belz together with his brother, the rabbi 

of Biłgoraj arrived in Budapest, where they stayed from 

month of Iyar 1943 until Tevet 1944. In this booklet 

which was published on 13th of Shvat 1944 (February 7, 

1944) the farewell sermon which the Rabbi of Biłgoraj 

delivered to Hungarian Jewry was printed; the sermon 

describes atrocities of the Holocaust which took place 

in Poland and Galicia and the necessity to aid refugees 

of these countries. Later on he apologizes for their 

departure to Eretz Yisrael, and he confidently states that 

the disaster will not reach Hungary, and specifies that 

they are not traveling to Eretz Yisrael for that reason, but 

rather because of his yearning for the holiness of Eretz 

Yisrael and the deep love of his brother for the Holy 

Land. “… I am obligated to notify you, my beloved 

friends, scholars of Hungary… that any person who is 

close to my brother… certainly knows that he is not 

retreating… as if escaping from the country, he only 

desires and yearns to immigrate to the Holy Land 

which is bestowed with ten holinesses… - and the 

righteous rabbi foresees that residents of the country 

will be blessed with peace and tranquility… and our 

brethren of this country will merit only good and 

benevolence; and the land will be blessed…” (page 

19). The continuation of the booklet contains quotes 

by the Rebbe stating that his journey to Eretz Yisrael 

is temporary and he intends to return, along with 

explanations by his brother, rabbi of Biłgoraj, noting that 

according to the tradition of their holy ancestors, there 

is no value to settlement in Eretz Yisrael prior to the 

coming of the Messiah (page 26). 

After approximately ten days, on February 17th, 1943, 

an additional edition of this booklet was published, 

with many revisions and with the omission of sections 

pertaining to the immigration to Eretz Yisrael. A month 

later, a third edition of this booklet was published, 

under title “second publication, Adar 1944”, which was 

also “censored”. This is the first and rare edition which 

contains the complete sermon of the Rebbe. 
[2], 28 pages. 19cm. Good condition, stains on printed cover. 

Opening Price: $500

מהדורה  לאור  יצאה   (17.2.1944) שבט  בכ“ג  ימים  כעשרה  לאחר 
לעליה  ביחס  דברים  בהשמטת  רבים  בשינויים  זו,  חוברת  של  נוספת 
שלישית,  מהדורה  בבודפסט  נדפסה  כחודש,  לאחר  ישראל.  לארץ 
עם הכיתוב ”הוצאה שניה, אדר תש“ד“, ואף היא ”מצונזרת“. לפנינו 

המהדורה הראשונה והנדירה, בה מובאים דברי האדמו“ר במלואם. 
[2], כח עמ‘. 19 ס“מ. מצב טוב, כתמים במעטפת המודפסת. 

פתיחה: $500

511. The Rescue of the Belzer Rebbe – 

Yiddish – Bibliographically Unknown

“The rescue of the Holy of Holies… Rebbe Aharon”. 

The complete detailed story, in 74 chapters, of the 

miracles of the rescue of Rebbe Aharon Rokeach of Belz 

and his arrival in Eretz Yisrael. Typewritten, [c. 1960-s]. 
[1], 340 leaves. 23cm. Good condition, slight wear. Fabric 

binding.

Yiddish, stencil edition, bibliographically unknown.

Opening Price: $200

511. הצלת הרבי מבעלזא – יידיש – לא ידוע ביבליוגרפית

כל  משוש  ישראל,  תפארת  עטרת  הקדשים,  קודש  רברבן  ”הצלת 
זצוקללה“ה  מוהר“א  אדמו“ר  מרן  כ“ק  תהילה,  דומיה  לו  הארץ, 
הצלתו  נסי  על  פרקים,  ב-74  והמפורט,  המלא  הסיפור   - ועכ“י“  זי“ע 
לארץ  והגעתו  מבעלזא  רוקח  אהרן  רבי  האדמו“ר  של  מהשואה 

ישראל. מודפס במכונת כתיבה, [שנות התש“כ בערך]. 
[1], שמ דף. 23 ס“מ. מצב טוב, מעט בלאי. כריכת בד. 

יידיש, מהדורת סטנסיל, לא ידועה ביבליוגרפית. 

פתיחה: $200
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512. יסודות האמונה היהודית, רבי שלום הכהן – פילדלפיה, 

1823
רבי  מאת  היהודית),  האמונה  (יסודות   Elements of Jewish faith

שלום הכהן. פילדלפיה, [תקפ“ג 1823]. אנגלית. 
תרגום אנגלי של החיבור ”שרשי אמונה“ שנדפס בעברית עם תרגום 

אנגלי בלונדון תקע“ה (1815). 
מחכמי  ומשורר  מליץ  (תקל“ב-תר“ה),  הכהן  שלום  רבי  המחבר 
המבורג. מחבר משלי אגור, ניר דוד, כתב יושר, וספרים נוספים [ראה 

אודותיו: דוקס, חכמי אה“ו, עמ‘ 114]. 
מקצועי  באופן  משוקמים  קרעים  כתמים,  טוב,  מצב  ס“מ.   21.5 עמ‘.   48

בשולי הדפים הראשונים. כריכה חדשה. 
סינגרמן 0364, אינו מופיע בגולדמן. 

פתיחה: $1200

513. הוראת הלשון העברית – ניו יורק, 1868

A practical grammar of the Hebrew language, ספר הדרכה 

 .Bernhard Felsenthal מאת  ספר,  בבתי  העברית  הלשון  להוראת 
ניו יורק, 1868. אנגלית ועברית. 

במספר  מקצועי  באופן  משוקמות  פגיעות  טוב,  מצב  ס“מ.   21 עמ‘.   99
עמודים. כריכה משולבת בכריכה המקורית. 

סינגרמן 2069, גולדמן 274. 

פתיחה: $800

US and UK Jewry

512. Elements of Jewish Faith, Rabbi 

Shalom HaCohen – Philadelphia, 1823

Elements of Jewish Faith, by Rabbi Shalom HaCohen – 

Philadelphia, [1823]. English. 

English translation of the work “Shorshei Ha’Emuna” 

printed in Hebrew with English translation in London 

1815. 

The author, Rabbi Shalom HaCohen (1772-1845), a poet 

and scholar from Hamburg. Authored Mishlei Agur, 

Nir David, Ktav Yosher, etc. [see: Dukes, Chachmei 

Altona Hamburg Wandsbek, page 114]. 
48 pages. 21.5cm. Good condition, stains, professionally 

restored tears to margins of first leaves. New binding. 

Singerman 0364, does not appear in Goldman. 

Opening Price: $1200

513. Hebrew Grammar Textbook – New 

York, 1868

A practical grammar of the Hebrew language, by Bernhard 

Felsenthal. New York, 1868. English and Hebrew. 
99 pages. 21cm. Good condition, professionally restored 

damages on several pages. Binding combined with original 

binding. 

Singerman 2069, Goldman 274. 

Opening Price: $800

אמריקנה ואנגליה

514. ספר דברי אמת – פולמוס השחיטה בשיקאגו

הכשרות  מלחמות  נגד  פולמוס  כתב  ראשון.  חלק  אמת,  דברי  ספר 
תרס“ד  שיקאגא,  אלבום.  שמעון  צבי  רבי  בשיקגו.  רידב“ז  הגאון  של 

 .(1904)
וצפת,  סלוצק  אב“ד  ווילובסקי]  זאב  בן  דוד  יעקב  רידב“ז [רבי  הגאון 
רבים  בקשיים  שם  ונתקל  בשיקגו  ראשי  לרב  נתמנה  לארה“ב,  הגיע 
בניסיונותיו לשנות את מערכת השחיטה בעיר. בהקדמת ספרו נימוקי 
רידב“ז (שיקאגו תרס“ד) כותב הרידב“ז בחריפות רבה נגד הרב אלבום 

ופעולותיו בתחום הכשרות. 
הרב צבי שמעון אלבום (נולד תר“ט בטאבריג בליטא - נפטר תרפ“א), 
הקטע  את  כלשונו  מצטט  הוא  זה.  פולמוס  בכתב  מלחמה  השיב 
ובחריפות  כשרון  ברוב  ומתקיף  הרידב“ז,  בהקדמת  נגדו  שנכתב 
למדנית את הטענות נגדו ואת הרידב“ז. תלונתו העיקרית היא, כי גזלו 
במשך  שמים  לשם  מערכת הכשרות שהקים  את  והרסו  פרנסתו  את 

13 שנה. 
(בעמודים  החדשה.  בעת  בארה“ב  הקהלות  לתולדות  חשוב  מסמך 

50-51 צילום בדפוס של כת“י ההסכם בין הרידב“ז לשוחטי שיקגו). 
מד דף. 25 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $200

512513
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היהודית  הקהילה  דפוס –  ופריטי  חוברות-תפילה  אוסף   .515

בלונדון
לטקסים   (Order of Service) חוברות-תפילה  של  גדול  אוסף 
בין  רובם  נישואין.  ולשמחות  בלונדון  הכנסת  בבתי  שנחוגו  מיוחדים 

השנים 1929-1937. עברית ואנגלית. 
בריטניא  במדינת  כנסיות  בבתי  זמרה  וקול  ”תודה  החוברות:  בין 
להכתרת אדונינו המלך ג‘ארג‘ והמלכה אלישבע יר“ה“, ”תפלה לזכרון 
ג‘ורג‘“,  המלך  אדוננו  מות  על  תמרורים  ”בכי  ג‘ארג‘“,  המלך  נשמת 
”... לזכרון שמנה מאות שנה ליום הולדת... רבינו משה ב“ר מימון...“, 
ועוד. ◆ פריטי דפוס והזמנות לאירועים שונים של הקהילה היהודית 

בלונדון. 
27 פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $300

514. Sefer Divrei Emet – The Chicago 

Slaughter Polemic

Sefer Divrei Emet, first section. Polemic composition 

against the Chicago slaughter dispute of the Ridbaz. 

Rabbi Zvi Shimon Album. Chicago, 1904. 

The Ga’on Ridbaz [Rabbi Ya’akov David son of Ze’ev 

Wilovsky] Av Beit Din of Slutsk and Safed, moved to 

the USA and was appointed as chief rabbi of Chicago, 

where he encountered many obstacles while trying to 

change the city’s slaughter system. In the introduction 

to his book Nimukei Ridbaz (Chicago 1904), the Ridbaz 

writes harshly against Rabbi Album and his activities 

concerning slaughter. 

Rabbi Zvi Shimon Album (born 1849 in Taurage, 

Lithuania – died 1921), fought back in this book. Rabbi 

Album cited the passage that was written by Ridbaz in 

the abovementioned introduction, and using scholarly 

wit and talent, rejects the claims against him in general 

and the Ridbaz in particular. His main complaint was 

that he was being deprived of income, and the slaughter 

system that he maintained for 13 years was destroyed. 

Important historical document about Jewish 

communities in the USA. (Pages 50-51 contain copy of 

agreement between the Ridbaz and the slaughterers of 

Chicago). 
44 leaves. 25cm. Good condition, few stains. New binding. 

Opening Price: $200

515. Collection of Prayer Booklets and 

Printed Items – London Jewish Community 

Large collection of prayer booklets (Order of Service) 

of special ceremonies which were celebrated in the 

synagogues of London and marriage celebrations. 

Majority between 1929-1937. Hebrew and English. 

Booklets include: “Praise and song in synagogues of 

Britain in honor of coronation of Their Majesty King 

George and Queen Elizabeth”, “prayer in memory 

of King George”, “eulogy upon death of His Majesty 

King George”, “... in memory of eight hundred year 

anniversary of Rabbi Moshe ben Maimon...”, and more. 

◆ Printed items and invitations to various events of 

Jewish community in London. 
Twenty-seven items. Various sizes. Generally in good 

condition. 

Opening Price: $300

514515
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516. אהל דוד – כתבי היד העבריים באוסף ששון – אוקספורד, 

תרצ“ב
 Descriptive catalogue of the Hebrew and דוד,  אהל 
 .Samaritan manuscripts in the Sassoon Library, London

הוצאת אוניברסיטת אוקספורד, לונדון, [תרצ“ב] 1932. 
קטלוג בן שני כרכים, עם תיאור מפורט של 1153 מתוך 1220 כתבי היד 
העבריים והשומרוניים הנמצאים באוסף ששון. כולל 73 פקסימיליות 

(אחת צבעונית) ואינדקסים מפורטים. 
מצב טוב מאד. 

פתיחה: $400

Bibliography and Research 

516. Ohel David – Catalogue of Hebrew 

Manuscripts – Sassoon Library - Oxford, 

1932

Descriptive catalogue of the Hebrew and Samaritan 

manuscripts in the Sassoon Library, London. Oxford 

University Publishing, London, 1932. 

Two-volume catalogue, with detailed descriptions of 

1153 of the 1220 Hebrew and Samaritan manuscripts 

in the Sassoon Library. Includes 73 facsimiles (one 

colorful) and detailed indexes. 
Very good condition. 

Opening Price: $400

ביבליוגרפיה ומחקר

517. אוסף קטלוגים ופרסומים ביבליוגרפיים

◆ Judaica & Hebraica, Antiquariats-katalog – קטלוג מס‘ 5. 

בית המסחר של S. Gewürz. באזל, [193-?]. 
◆ ביולטין ביבליוגרפי של הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, תוספת 

פברואר,  מהחודשים  גליונות  שלושה   -  .1938 ירושלים,  ל“העולם“. 
מאי ואוגוסט. 

◆ רשימה של כתבי יד רבני וחכמי טריפוליטניה, עם קטעים ותולדות 

רקח.  גבריאל  מאת  חלקים].  עוד  יצאו  [לא  ראשון  חלק  המחברים. 
טריפולי, [תש“ו 1946]. 

◆ קטלוג ”בית מסחר ספרים משה שרייבר“. רשימת ספרים ומחירים. 

ירושלים, תשט“ו [1955]. 
מסחר  בית  הבראיקה.  א:  חלק  היהדות.  במדעי  ספרים  ◆ רשימת 

ספרים ”זהר“. תל אביב, [תש“כ] 1960. 
7 פריטים, גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

517. Collection of Catalogues and 

Bibliographic Publications

◆ Judaica & Hebraica, Antiquariats-katalog – Catalogue 

no. 5. Book warehouse of S. Gewürz. Basel, [193-?].

◆ Bibliographic Bulletin of the Central Zionist Archive 

in Jerusalem, addition to “HaOlam”. 1938. Three issues 

from February, May and August.

◆ List of Tripolitania rabbis and scholars, with sections 

and history of the authors. Volume 1 [no other volumes 

were printed]. By Gavriel Rokach. Tripoli, [1946].

◆ Catalogue “Book Warehouse of Moshe Shreiber”. 

Book pricelist. Jerusalem, 1955.

◆ Booklist of Judaic studies. Volume 1: Hebraica. 

“Zohar” book warehouse. Tel Aviv, 1960.
Seven items, various sizes, overall good condition.

Opening Price: $200

516517
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518. אוסף גדול של ספרי מחקר, יודאיקה וביבליוגרפיה

פקסימיליות,  קטלוגים,  ביבליוגרפיה,  מחקר,  ספרי  של  גדול  אוסף 
אלבומי יודאיקה וספרי תערוכות. 

החמש  במאה  הראשונה  העברי  הדפוס  למלאכת  אוצר  הספרים:  בין 
כרכים. שני  ולדורות,  לשעה   ◆ מרקס.  ומשה  פריימן  אהרן  עשרה. 
◆ גנזי ישראל. ישראל מהלמן. ◆ כתבי יד בקבלה. גרשם שלום. (בנוסף, 
תולדות  בפולניה;  העברי  הדפוס  תולדות   ◆ באנגלית).  מהדורה 
הדפוס העברי באיטליה. ח. ד. פרידברג. ◆ הספרים העבריים שנדפסו 
פקסימיליה. תהלים.  על  רד“ק  פירוש   ◆ הלוי.  שושנה  בירושלים. 

◆ אלבום תצלומים - בתי כנסת בהונגריה. ◆ ספרי הדפוס הראשונים 
(אינקונבולים). ◆ הסכמה ורשות בדפוסי וינציאה. מאיר בניהו. ◆ ועוד. 

50 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $500

518. A Large Collection of Research, 

Judaica and Bibliographic Books

A Large collection of books, research, bibliography, 

catalogues, facsimiles, Judaica albums and exhibit 

books.

Among the books: ◆ A book about the first Hebrew 

printings of the 15th century. Aharon Freiman and 

Moshe Marks. ◆ L’Sha’a U’Ledorot, two volumes. 

◆ Ginzei Yisrael. Yisrael Mehlman. ◆ Kitvei Yad 

BaKabala. Gershom Shalom. (An English edition, as 

well). ◆ History of Hebrew Printing in Poland; History 

of Hebrew Printing in Italy. C.D. Freidberg. ◆ Hebrew 

books printed in Jerusalem. Shoshana HaLevi. ◆ Radak 

commentary on Psalms. Facsimile. ◆ Photograph 

album – synagogues in Hungary. ◆ First Printed Books 

(incunabula). ◆ More.
50 books. Varied size and condition. 

Opening Price: $500

519. אהל רח“ל, רבי חיים ליברמן – שלשה כרכים

1980-] תש“מ-תשמ“ד  יורק,  ניו  ליברמן.  חיים  רבי  רח“ל.  אהל  ספר 
1984]. שלשה חלקים בשלשה כרכים. 

חיים  רבי  מאת  עברית,  וביבליוגרפיה  החסידות  בתולדות  מחקרים 
ליברמן, חוקר חסידות וביבליוגרף נודע. מזכירו האישי של האדמו“ר 

רבי יוסף יצחק שניאורסון מחב“ד, ומנהל ספריית חב“ד. 
23 ס“מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

519. Ohel Rachel, Rabbi Chaim Leiberman – 

Three Volumes

Ohel Rachel. Rabbi Chaim Leiberman. NY, 1980-1984. 

Three parts in three volumes. 

Studies of the history of Chassidism and Hebrew 

bibliography, by Rabbi Chaim Leiberman, researcher 

of Chassidism and well-known bibliographer. Personal 

secretary of Rebbe Yosef Yitzchak Schneerson of 

Chabad, and manager of the Chabad library.
23cm. Very good condition.

Opening Price: $200

 – ותיאורים  פקסימיליות   – עבריים  יד  כתבי  אוצר   .520

ירושלים-פריז, 1980-1972
מפעל  ופקסימיליות.  תיאורים  הביניים,  מימי  עבריים  יד  כתבי  אוצר 

הפאליאוגרפיה העברית. ירושלים-פריז, 1972-1980. 
תיאורים  שני:  חלק  (אוגדן);  ולוחות  (כרך)  תיאורים  ראשון:  חלק 

(אוגדן) ולוחות (כרך). 
שני כרכים ושני אוגדנים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $180

520. Collection of Hebrew Manuscripts 

– Facsimiles and Descriptions – Jerusalem-

Paris, 1972-1980 

Collection of Hebrew manuscript from the Middle 

Ages, descriptions and facsimiles. Hebrew Paleography 

Institute. Jerusalem-Paris, 1972-1980.

Part 1: Descriptions (volume) and plates (binder); Part 

2: Descriptions (binder) and plates (volume).
Two volumes and two binders. Varied size, overall good 

condition.

Opening Price: $180

520
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522. רשימת ספרים, הוצאת יוסף שלזינגר – וינה

”כוללת  בוינה,  שלזינגר  יוסף  הוצאת  של  ספרים  ומחירון  רשימה 
[וינה,  ספרדים...“.  ק“ק  כמנהג  שלי  ודפוס  בהוצאה  שיצאו  ספרים 

1920 בערך]. 
[4] עמ‘. 29 ס“מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים לאורך סימני הקיפול. 

פתיחה: $200

522. Booklist, Yosef Schlesinger Publishers 

– Vienna

Booklist and pricelist of books published by Yosef 

Schlesinger in Vienna, “Composed of books from my 

publishing house and printing press according to the 

Sefardi custom…”. [Vienna, c. 1920].
[4] pages. 29cm. Fair condition, stains, tears along folding 

marks.

Opening Price: $200

521. אוסף ספרי ביבליוגרפיה – יערי, הברמן

תש“ד  ירושלים,  העבריים.  המדפיסים  דגלי   ◆ יערי:  אברהם  ספרי 
[1944]. ◆ הדפוס העברי בקושטא. ירושלים, תשכ“ז [1967]. ◆ הדפוס 
העברי בארצות המזרח, חלק ראשון וחלק שני. ירושלים, תרצ“ז-ת“ש 

 .[1937-1940]
.[1933] תרצ“ג  וינה,  שונצינו.  בני  המדפיסים   ◆ הברמן:  מ.  א.  ספרי 
יהודיים.  ספר  תווי   ◆  .[1969] תשכ“ט  צפת,  עבריים.  ספרים  שערי   ◆

צפת, [1972]. ◆ תולדות הדפוס בצפת. 
8 ספרים, גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

521. Collection of Bibliographic Books – 

Ya’ari, Haberman

Avraham Ya’ari books: ◆ Diglei HaMadpisim HaIvri’im. 

Jerusalem, 1944. ◆ HaDfus HaIvri B’Kushta. Jerusalem, 

1967. ◆ HaDfus HaIvri B’Artzot HaMizrach, Volumes 

1-2. Jerusalem, 1937-1940.

A. M. Haberman books: ◆ HaMadpisim B’nei Soncino. 

Vienna, 1933. ◆ Sha’arei Sefarim Ivri’im. Sefad, 1969. ◆ 

Tavei Sefer Yehudiyim. Sefad, [1972]. ◆ Toldot HaDfus 

in Sefad.
8 books, varied size. Overall good condition.

Opening Price: $200
522
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שונות
Various 

523. ספר התפוח / משל הקדמוני – פרנקפורט דאודר, 1693

ספר התפוח אשר לאריסטו, וספר משל הקדמוני מאת רבי יצחק אבן-
סהולה. פרנקפורט דאודר, [תנ“ג 1693]. 

שער נפרד לספר משל הקדמוני. הדפסי עץ רבים [מקוריים למהדורה 
זו] של המשלים והמעשיות שבחיבור זה. 

סימני  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.  דף. 17  צא-ק  סה-סח;  פא-פד;  עב; 
וחותמות.  בעלות  רישומי  מקומות),  בשני  חסרון  (עם  ובלאי  קרעים  עש, 

כרוך מחדש. 

פתיחה: $500

523. Sefer HaTapu’ach / Mashal HaKadmoni 

- Frankfurt An Der Oder, 1693

Sefer HaTapu’ach by Aristotle, and Sefer Mashal 

HaKadmoni by Rabbi Yitzchak Ibn Sahula. Frankfurt 

an der Oder, [1693]. 

Separate title page for Sefer Mashal HaKadmoni. Many 

woodcuts [original for this edition] of allegories and 

tales in this composition. 
72; 81-84; 65-68; 91-100 leaves. 17cm. Good-fair condition. 

Stains, moth marks, wear and tear (with missing sections in 

two places), ownership notations and ink stamps. Rebound. 

Opening Price: $500

523
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524. ספר מועד דוד – אמשטרדם, ת“ק

ספר מועד דוד, מחזור השנה, מולדות ותקופות, עיבור שנים ולוחות, 
מאת רבי דוד מילדולה. אמשטרדם, [ת“ק 1740]. ספר מיניאטורי. 

אלעזר  רבי  [המדפיס  ס“ט“  כ“ץ  עראקי  אהרן  מארי  ”אלעזר  חתימת 
עראקי כ“ץ, ראה אודותיו חומר מצורף] וחתימה מזרחית נוספת. 

בדפים  קרעים  מספר  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   12 דף.   [4] [סח], 
אחרונים (מצורפים הקרעים). ללא כריכה. 

פתיחה: $200

525. מספד תמרורים – אלטונה, 1853

בת  הענדל  מרת  והישרה...  הטובה  אשתי  מות...  על  תמרורים  מספד 
ודברי  שירים  קינות,  חוברת  [תרי“ג] 1853.  אלטונה,  גץ.  אליקום  כ“ה 
הספד שהוציא לאור בעלה ר‘ שלמה זלמן וויטקובסקי ובנו ר‘ מנחם. 

26 עמ‘. 20 ס“מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $200

524. Moed David – Amsterdam, 1740

Moed David, the yearly cycle, New Moons and Tekufot, 

leap years and calendars, by Rabbi David Mildola. 

Amsterdam, [1740]. Miniature book. 

Signed “Elazar Mari Aharon Araki Katz” [Rabbi 

Elazar Araki Katz was a printer, see attached material] 

and another Oriental signature. 
[68], [4] leaves. 12cm. Good-fair condition. Stains, several 

tears to last leaves (tears enclosed). Unbound. 

Opening Price: $200

525. Mispad Tamrurim – Altona, 1853

Mispad Tamrurim [eulogy] upon death… of my kind 

and righteous wife… Mrs. Hendel daughter of Rabbi 

Elyakum Getz. Altona, 1853. Booklet of lamentations, 

poems and eulogies published by her husband Rabbi 

Shlomo Zalman Vitkovsky and his son Rabbi Menachem. 
26 pages. 20cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $200

526. סדר תקוני שטרות – המבורג, 1773

שבעה‘],  ’נחלת  ספר  [ע“פ  שונים  שטרות  נוסחי  שטרות,  תקוני  סדר 
וגרמנית  עברית  המבורג, [תקל“ג] 1773.  לגרמנית.  מקביל  תרגום  עם 

עמוד מול עמוד. 
הנוסח העברי על פי ברלין תפ“ג. בין העמודים 32-33, לוח-תמונה עם 
נוסחי  עם  מיוחד),  (שער  ”תוספת“  הספר  בסוף  חליצה“.  ”נעל  איורי 

שטרות נוספים מספר ”עיטור סופרים“ (פפד“א תקכ“ז-תקכ“ח). 
חתימת בעלים: ”דוד בן כ“ה צבי“. 

כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס“מ.   17 לוח-תמונה.   [1]  + עמ‘   [8]  ,176  ,[7]
שיקום בדף השער. כריכה פגומה. 

פתיחה: $200

526. Seder Tikunei Shtarot – Hamburg, 1773 

Seder Tikunei Shtarot, versions of various documents 

[according to the book “Nachalat Shiv’a”] with parallel 

translation into German. Hamburg, 1773. Hebrew and 

German on facing pages. 

The Hebrew version is according to Berlin 1713. Between 

pages 32-33, an illustration plate with illustrations of 

the shoe used for Chalitza. At the end of the book is 

an “Addition” (special section), with versions of other 

shtarot from the book “Itur Sofrim” (Frankfurt An Der 

Oder 1767-1768). 

Owner’s signature: “David ben Zvi”
[7], 176, [8] pages + [1] illustration plate. 17cm. Good-fair 

condition. Stains, restoration to title page. Damaged binding. 

Opening Price: $200

524
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527. מורה נבוכים – ברלין, תקנ“א-תקנ“ו

המורה.  גבעת  ופירוש  נרבוני  משה  רבי  פירוש  עם  נבוכים,  מורה 
חלקים א-ג. ברלין, [תקנ“א-תקנ“ו] 1791-1795. 

שני כרכים. מהדורה שנדפסה על ידי רבי יצחק סטנוב ואנשי תנועת 
שלמה  מאת  המורה  גבעת  ופירוש  הנרבוני  ביאור  בברלין.  ההשכלה 
מימון נדפסו רק בחלק הראשון. בחלקים ב-ג נדפס ”ביאור קל וקצר“ 

מאת יצחק סטנוב. בכרך הראשון איורים הנדסיים וגיאומטריים. 
תקע“ה- מהשנים  ופטירות  לידות  רישומי  א‘  כרך  של  האחרון  בדף 

תר“ט, של בני משפחת פרענקל. 
שני כרכים. 21 ס“מ. מצב טוב, כתמים. כריכות מקוריות, עם פגמים. 

פתיחה: $200

528. סוד נצח ישראל – מונטווידאו, אורגוואי, 1951

מונטווידאו  המשפחה.  טהרת  פון  דינים  און  מהות  ישראל,  נצח  סוד 
(אורגוואי), תשי“א [1951]. 

דיני טהרת המשפחה ביידיש ובספרדית. בשער הספר איור מאזניים, 
תורה,  ספר  עם  ויהודי  שונים  דת  מוסדות  נמצאים  אחת  כשבכף 
אותה, מבנה של ”מקווה“. כריכה מקורית עם  ובכף שניה, המכריעה 

הטבעה מוזהבת. 
[6], 5-25; 5-25, [5] עמ‘. 17 ס“מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכה פגומה. 

מספרי הקודש היחידים שנדפסו באורגוואי. 

פתיחה: $200

527. Moreh Nevochim – Berlin, 1791-1795 

Moreh Nevochim, with commentary of Rabbi Moshe 

Narboni and commentary Givat HaMoreh. Sections 

1-3. Berlin, 1791-1795. 

Two volumes. Edition printed by Rabbi Yitzchak Stanov 

and members of Enlightenment Movement in Berlin. 

Narboni commentary and commentary Givat HaMoreh 

by Shlomo Maimon printed only in first section. Sections 

2-3 contain “simple and brief commentary” by Yitzchak 

Stanov. First volume contains geometric illustrations. 

Last leaf of volume 1 contains birth and death listings of 

Frenkel family members between years 1815-1849. 
Two volumes. 21cm. Good condition, stains. Original 

bindings with damage. 

Opening Price: $200
528. Sod Netzach Yisrael – Montevideo, 

Uruguay, 1951 

Sod Netzach Yisrael, essence and laws pertaining to 

Taharat HaMishpacha [family purity]. Montevideo 

(Uruguay), [1951]. 

Laws of family purity in Yiddish and Spanish. Title 

page of book with illustration of scales, while first bowl 

of scale contains various institutes of religion and a 

Jew with a Torah Scroll, and second bowl, which tilts 

the scale down, contains structure of a Mikveh [ritual 

bath]. Original binding with gilded imprint. 
[6], 5-25; 5-25, [5] pages. 17cm. Good condition, few stains. 

Damaged binding. 

Among few holy books printed in Uruguay. 

Opening Price: $200

526

527
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Opus Aramaeum .529 – ליידן, 1686

[ליידן],   .Caroli Schaaf הארמית.  על  מחקר   ,Opus Aramaeum
1686. לטינית, עברית וארמית. 

התנ“ך  מספרי  תרגומים  מבחר  הסורית-ארמית,  השפה  דקדוק 
וקטעים מספר הזוהר. לקסיקון ארמי. 

[19], 376; 392; 195 עמ‘. 17 ס“מ. מצב טוב מאד, מעט כתמים. כריכת קלף 
עתיקה. 

פתיחה: $250

529. Opus Aramaeum- Leiden, 1686

Opus Aramaeum, study on the Aramaic language. 

Caroli Schaaf. [Leiden], 1686. Latin, Hebrew and 

Aramaic.

Syrian-Aramaic grammar, a selection of translations 

from the Bible and sections from the Zohar. Aramaic 

lexicon.
[19], 376; 392; 195 pages. 17cm. Very good condition, few 

stains. Antique parchment binding. 

Opening Price: $250

עותק  ציורים–  עם  ביידיש  ישראל,  ושארית  יוסיפון   .530

מפואר
כתר כהונה, ספר יוסיפון, חלק א‘, ביידיש, עם ציורים הדפסי עץ, וכתר 
מלכות, חלק שני מספר יוסיפון הנקרא שארית ישראל. אמשטרדם, 

[תק“ג 1743]. 
עץ  כריכת  מפואר,  עותק  טוב.  מצב  ס“מ.   18 דף.  קמח   ,[4] דף;  רמד   ,[4]

ועור מקורית, מעוטרת, עם אבזמים. 

פתיחה: $650

530. Josippon and She’erit Yisrael, in 

Yiddish, with Illustrations – Fancy Copy

Keter Kehuna, Josippon, Part 1, in Yiddish, with 

woodcut illustrations, and Keter Malchut, second part 

of Josippon named She’erit Yisrael. Amsterdam, [1743]. 
[4], 244 leaves; [4] 148 leaves. 18cm. Good condition. Fancy 

copy, original wood and leather binding, ornamented, with 

clasps.

Opening Price: $650

529

530



מכירה מס‘ 27 | 293 

ליפמאן  רבי  הגאון  של  במתמטיקה  דוקטורט  עבודת   .531

שלזינגר – ברלין, 1888
 Ein beitrag zur theorie der linearen homogenen

דוקטורט  עבודת   ,differentialgleichungen dritter ordnung

 Lipmann) שלזינגר  ליפמאן  אליעזר  רבי  מאת  במתמטיקה, 
המחבר  וחתימת  בכת“י  הקדשה   .1888 ברלין,   .(Schlesinger

(בגרמנית). 
הגאון רבי אליעזר ליפמאן שלזינגר (תר“כ-תרצ“ד). מדמויות המופת 
של יהדות גרמניה, גאון בתורה ומופלג בצדקות. ”המשגיח“ רבי ירוחם 
הגדירו  מפוניבז‘  הרב  חי“,  ישרים  כ“מסילת  הגדירו  ממיר,  ליבוביץ 
כ“מלאך“, וכינויים נוספים שדבקו בו הם: ”החסיד מאשכנז“, ”הלמד-
געטש“,  ר‘  של  הצדיקים  מ“ארבעה  אחד  היה  ועוד.  מהמבורג“  וו‘ניק 
כפי שכונו ארבעת בניו של אביו רבי געטשליק שלזינגר - רב הקלויז 
נישואיו  ולאחר  עשרה,  שמונה  בגיל  מאביו  סמיכה  קיבל  בהמבורג. 
נסע לעיר בוברויסק בכדי ללמוד אצל הגאון רבי רפאל שפירא (לימים 
לפרנסתו  אך  תלמידים,  בלימוד  ימיו  כל  עסק  וולוז‘ין).  ישיבת  ראש 
הורה בתלמוד-תורה של המבורג את מקצועות המתמטיקה והכימיה, 
גאונותו  בשל  תורה.  לימוד  על  שכר  ליטול  שלא  הקפדתו  בשל 
במתמטיקה הוצע לו לעמוד בראש קתדרה באוניברסיטה העירונית, 
הוא  בנו  לנערים.  תורה  ללמד  בהעדיפו  ההצעה  את  דחה  הוא  אך 
הגאון רבי יחיאל מיכל שלזינגר, מייסד ישיבת ”קול תורה“ בירושלים. 
מעטפת  דפים.  בשולי  בלאי  כתמים,  מעט  טוב,  מצב  ס“מ.   20 עמ‘.   85

מודפסת (עם קרעים). 

פתיחה: $200

531. Doctoral Dissertation in 

Mathematics by the Ga’on Rabbi Lipmann 

Schlesinger – Berlin, 1888

Ein beitrag zur theorie der linearen homogenen 

differentialgleichungen dritter ordnung, doctoral 

dissertation in mathematics, by Rabbi Eliezer Lipmann 

Schlesinger. Berlin, 1888. Handwritten inscription and 

signature of author (in German). 

The Ga’on Rabbi Eliezer Lipman Schlesinger (1860-

1934). Exemplary personality of German Jewry, 

genius in Torah and exalted righteous individual. The 

Mashgiach Rabbi Yerucham Leibovitz of Mir described 

him as a “living Mesilat Yesharim [Path of the Just]”, the 

Rabbi of Ponevezh referred to him as “angel”. He was 

also referred to as: “the Chassid from Germany”, “the 

Lamed Vavnik from Hamburg” and more. Was one of 

“the four righteous individuals of Rabbi Getch” as the 

four sons of his father, Rabbi Getshlick Schlesinger – 

Rabbi of the ‘Kloiz’ of Hamburg, were known. Received 

rabbinical ordination from his father at the age of 

eighteen, and after his marriage moved to the city of 

Babruysk in order to study by the Ga’on Rabbi Raphael 

Shapira (eventually Rosh Yeshiva of Volozhin). Spent his 

entire life teaching students, however, for a livelihood 

he taught mathematics and chemistry in a Talmud 

Torah of Hamburg as he was meticulous not to accept 

wages for the teaching of Torah. Due to his genius in 

mathematics he was offered to lead and chair the 

municipal university, however he rejected the proposal, 

preferring to teach Torah to the youth. His son is the 

Ga’on Rabbi Yechiel Michel Schlesinger, founder of “Kol 

Torah” Yeshiva in Jerusalem. 
85 pages. 20cm. Good condition, few stains, wear on leaf 

margins. Printed cover (with tears). 

Opening Price: $200
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532. שלושה חיבורים בלטינית – דקדוק, תנ“ך

בלטינית  חיבור  הקודש,  לשון  דרך  כל  ומבוא  הדקדוק  ◆ מפתח 

 Sébastien Auguste de) אוגוסטוס  סבאסטיאנוס  מאת  ועברית. 
Neusen). מרברוג, [רצ“ב 1532]. 

 Consecratio sacerdotum לוי,  בני  הכהנים  ◆ קדוש 

 .Daniel Lund; Gustaf Nordstedt מאת   .Leviticorum

שילוב  עם  לטינית  בעברית.  כותר  (שם   .[1707] (שוודיה),  אופסלה 
פסוקים בעברית). 

 Unctio regum Hebraeorum העברים,  מלכי  ◆ משחת 

 Daniel Lund; Christophorus מאת .dissertatione graduali

עם  לטינית  בעברית.  כותר  (שם   .[1707] (שוודיה),  אופסלה   .Justus

שילוב פסוקים בעברית). 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

533. Ma’aseh Tuvia – Three Books 

Two editions of Sefer “Ma’aseh Tuvia”, richly illustrated 

encyclopedic composition, on matters of medicine and 

science, by Rabbi Tuvia Katz, physician (born in Metz 

in 1653, passed away in Jerusalem in 1729): 

◆ Sefer Ma’aseh Tuvia. Lvov, 1867. Third edition 

with illustrations and diagrams. Bluish paper. ◆ Sefer 

Ma’aseh Tuvia. Podgórze, [1907]. Includes illustrations 

and portrait of author. 

◆ Attached is book: Tuvia HaRofeh VeSifro Ma’aseh 

Tuvia, by Dr. A. Levinson. Publication of Rimon, 

Berlin-London, 1924. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

533. מעשה טוביה – שלושה ספרים

עשיר  אנצקלופדי  חיבור  טוביה“,  ”מעשה  ספר  של  מהדורות  שתי 
הרופא (נולד  כ“ץ  טוביה  רבי  מאת  ומדעים,  רפואה  בענייני  באיורים, 

במץ בשנת תי“ג, נפטר בירושלים בשנת תפ“ט):
◆ ספר מעשה טוביה. לבוב, שנת כתרו ישועה [תרכ“ו] 1867. מהדורה 
טוביה.  מעשה  ספר   ◆ כחלחל.  נייר  ותרשימים.  איורים  עם  שלישית 

פודגורזה, תרס“ח [1907]. עם האיורים, ועם פורטרט המחבר. 
א.  ד“ר  מאת  טוביה,  מעשה  וספרו  הרופא  טוביה  הספר:  מצורף   ◆

לוינסון. הוצאת ”רמון“, ברלין-לונדון, [תרפ“ד] 1924. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

532. Three Compositions in Latin – Grammar, 

Bible 

◆ Key to Grammar and Introduction to Lashon 

HaKodesh [lit. the Holy Tongue], composition in 

Latin and Hebrew. By Sébastien Auguste de Neusen. 

Marburg, [1532]. 

◆ Kidush HaKohnanim Bnei Levi, Consecratio 

sacerdotum Leviticorum. By Daniel Lund; Gustaf 

Nordstedt. Uppsala (Sweden), [1701]. (Title in Hebrew. 

Latin with combination of Hebrew verses). 

◆ Mishchat Malchei Ha’Ivrim, Unctio regum 

Hebraeorum dissertatione graduali. By Daniel Lund; 

Christophorus Justus. Uppsala (Sweden), [1707]. (Title 

in Hebrew. Latin with combination of Hebrew verses). 

Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400
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טופס הצעת מחיר לפריטים

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
למבקשים  או  מלהגיע  מהם  נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 

להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.
בע“מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  ההצעה  מגיש  של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי 
לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר הנמוך ביותר האפשרי ובלבד 
שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות של מגיש 
נוספת  הצעה  כל  תהיה  לא  בו  במקרה  הפתיחה  במחיר  הפריט  את  לרכוש  ההצעה 

לרכישת הפריט מצד קונים אחרים.
קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום אחריות 

בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר.
מגיש  יכול  אחרת,  להצעה  זהה  תהיה  ההצעה  מגיש  של  המירבית  והצעתו  במידה 
ההצעה להורות לקדם - בית מכירות פומביות בע“מ להעלות את הצעתו במדרגה אחת 

נוספת על ידי סימון העמודה שכותרתה ”שובר שוויון“.
מסכים  ואני  בקטלוג  המופיעים  והאחריות  המכירה  תנאי  את  קראתי  כי  מאשר  הנני 

להם.
עמלת הקניה היא 20%.

www.kedem-auctions.com Kedem.ltd@gmail.com fax: 077-5140167 :פקס tel: 077-5140223 :טלפון

השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

Instructions for Absentee Bidding:

This form is intended for those who wish to participate in the auction but 

can not attend it in person, or those who wish to participate in it by phone.

Filling of this form acts as an instruction of the bidder to Kedem Auction 

House Ltd. to purchase for him the item/s which are listed in it at the lowest 

possible price, as long as it does not exceed the maximum price detailed in 

this offer. Filling this form acts as an obligation by the bidder to purchase the 

item at its opening price in case there aren’t any other bids on the item by 

other potential buyers.

Kedem will do its best fo fill these instructions, but will not assume any 

responsibility for not executing these bidding instructions.

In case the maximum offer of the bidder will be identical to another offer, the 

bidder can instruct Kedem Auction House Ltd. to raise his offer by one step 

by marking the column titled “Tiebreaker”.

This bid is in accordance and subjected to the conditions of purchase, as 

detailed at “terms of sale” section.

Buyers Premium: 20%

Full Nameשם מלא

Addressכתובת

Emailת.ז. / דרכוןדואר אלקטרוני ID / Passport No.

Telסלולריפקסטלפון Fax Cellular

Signatureתאריךחתימה Date

Phone Participation Absentee Bid

* מחיר מירבי מוצע ב- $מספר פריט שובר שוויוןשם ותיאור הפריט

Item No.Name and Description of ItemMax. Offered Price

in US$

Tiebreaker

not including commission and VAT לא כולל עמלה ומע“מ *

Absentee Bidding Form27  ‘מכירה מסAuction No.
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לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא ייתקבלו ללא אישור מראש של 
בית המכירות. 

ארה"ב,  בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים  12. תשלום 
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 החייב 
בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
אדם  עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  14. הרוכש 
המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.  הפריטים  עבור  לשלם  אחר,מתחייב 
יעמוד  שהרוכש  מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות 
בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב 
והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו  בהוצאות  הרוכש  את 
להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע 

את ההוצאות שנגרמו.
למהות  באשר  מידע  ליתן  בכוח  הקונה  כלפי  אחראית  15. "קדם" 
בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  ומצבו.  מקוריותו  הפריט, 
המוכר  מטעם  כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע“י  הנמסר  מידע  כי 
ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח 
את  המכירה,  שלפני  במועדים  לקהל  הפריטים  הצגת  במהלך  לבדוק 
מהאמור,  לגרוע  מבלי  הפריט.  של  וערכו  טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו, 
הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב  להשיג  הזכות  נתונה  הזוכה  לקונה 
היה  המכירה.  ממועד  יום  מ-30  יאוחר  לא  וזאת  ומצבו  למקוריותו 
הפריט,  לגבי  שנמסר  במידע  טעות  נפלה  שאכן  ל"קדם"  ויוכח 
הפריט  החזרת  כנגד  ששולם  הסכום  את  הזוכה  לקונה  תשיב "קדם" 
לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או 

דרישות נוספות כלפיה. 
את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 
התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר 
את  הקונה  שהשלים  לאחר  רק  תעשה  בפריט  החזקה  מסירת  ספק, 

מלוא התחייבויותיו לתשלום. 
אינם  או  מהם  נבצר  אשר  לקוחות  תשלום  ללא  תייצג  17. "קדם" 
יום  עד  למלא  יתבקשו  אלו  לקוחות  במכירה.  להשתתף  מעוניינים 
המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר 
האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר 
הפועלים  על  ו/או  "קדם"  על  להטיל  כדי  בהם  אין  כאמור,  לייצוג 

מכוחה חבות מכל סוג. 
באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 

הטלפון, מתבקשים לפנות מראש ובהקדם לצורך תיאום. 
סמכות  מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  19. לבתי 
ו/ הנובעים  לעניינים  הנוגע  סכסוך  בכל  והבלעדית  היחידה  השיפוט 

או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 
20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

כשלוחה  פועלת  "קדם")  (להלן  פומביות"  מכירות  בית   - 1. "קדם 
מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

יפורטו,  ובו  "הקטלוג")  (להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  2. "קדם" 
הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,  המוצעים  הפריטים  היתר,  בין 
לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם. 
יחוס,  תאור,  לגבי  אחריות  כל  בהם  ואין  לקונה  בלבד  מידע  לצרכי 

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 במכירה 
הסמכות  המכירה  למנהל  בהשתתפותם.  מעוניין  שאינו  מאנשים 
הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם 
אחרי מכירתו), או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו 
הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, 
או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת 

הקטלוג. 
הקונה  ממוספרת.  שלטית  בקבלת  מותנית  במכירה  6. השתתפות 
בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו 

לצורך הצבעה במכירה. 
7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. 

הנקוב  הסכום  משמע  הפומבית  המכירה  לעניין  פטיש"  8. "מחיר 
לאחר  מיד  אלה.  תנאים  עפ"י  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  קונה  כהצעת 
הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל 
שהוצג  והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה, 
"הקונה  (להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו  של  לקניינו  יהפוך  למכירה 
הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"), 
למחיר  בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה  זה. 
התשלום  העמלה).  (על  מע"מ  בתוספת  בשיעור 20%  עמלה  הפטיש, 
ממועד  שבוע  מתום  יאוחר  ולא  המכירה  בסיום  מיד  יעשה  המלא 

קבלת הצעת הקונה. 
תשלום  עמלה.  ללא  בנקאית  בהעברה  או  במזומן  לשלם  9. ניתן 
בהם  במקרים  של 3%.  אשראי  חברות  בעמלת  כרוך  אשראי  בכרטיס 
המחאות  על  העמלה  בנקאית.  בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר 

מחוץ לישראל 1.5%. 
ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10
מטעמו.  משלוחים  חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי 
לארוז  מצידה,  אחריות  ללא  תוכל,  "קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה 
לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח 
בסוג  מותנה  המחיר  "קדם".  למשרדי  לפנות  יש  ומשלוח  אריזה 

האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד. 
11. תשלומים ל"קדם" יבוצעו במזומן, בכרטיסי אשראי או בהעברה 

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 
purchased items, directly from the offices of “Kedem”, 
or by delivery service or courier on his behalf. In case a 
buyer requests - “Kedem” can, taking no responsibility 
for damages or loss, pack and ship the items, charging 
the buyer full costs of shipping and handling. For 
shipping 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



פרט מתוך פריט 199 – ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, שונצינו, רמ“ו 1485 (אינקונבולה) >>>

         Detail from item 199 - Sefer HaIkarim by Rabbi Yosef Albo, Soncino, 1485 (Incunabula)
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