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1. מגילת אסתר על קלף – עם איורים, סמלי אצולה ומוטיבים נוצריים – ונציה, 1538 
מגילת אסתר על קלף. ]ונציה – איטליה, סמוך לשנת רצ”ח 1538[.

במגוון  אורכה  לכל  מעוטרת  האיטלקי-ספרדי.  בסגנון  מרובעת  כתיבה  יהודי,  סת”ם  סופר  ידי  על  נכתבה 
איורים צבעוניים, ביניהם רישומי בעלות ועיטורים מבעלים נוצרי איש ונציה, משנת 1538.

תחת הפסוק האחרון של המגילה, איור צלב בין כפות תמרים ומעליו כתר, עם כיתוב בעברית: “בויניציאה 
1538”. במקום הריק שנותר ביריעה האחרונה, סמלים הראלדיים וסימני בעלות: מגן עם אריה מכונף האוחז 
ספר פתוח )סמלה של העיר ונציה(, מעליו סרט עם כתובת עברית: “בויניציאה”; מונוגרמה, מורכבת מאותיות 
שם הבעלים: BR; מגן כחול ועליו אריה זהוב, נתון בין שני ענפי זית ומעליו כתר אצולה; מגינים נוספים, סמלים 

ואותיות עבריות שפשרן אינו ברור.
יותר[ בעלי אופי סמלי ומסתורי, אפשר  בין עמודות המגילה איורים צבעוניים ]כנראה מתקופה מאוחרת 
שהם מביעים את רוחו של חבר לאגודת סתרים )“הבונים החופשיים”?(: נרות דלוקים בשיכול כמין X )הצלב 
של אדריאס(, מוקפים בזר עלים; עוגן, עם אש דולקת בתחתיתו; ֶנֶבל עם ענף עלים מצהיבים; מצבת קבורה 
בסגנון קלאסי, מעליה ערבה בוכיה; נר דלוק )מהופך( ושתי קרנות או גביעים )?( אגודים בטבעת מכונפת; 

מגילות אסתר, קמיעות וחפצי קודש
Esther Scrolls, Amulets and Objects

שרביט מפואר ועליו כרוך נחש. אל השרביט מחובר דגל צהוב ועליו כתובת בחיקוי כתב עברי; מפתח זהב 
לחוגי  קבלה  לסמל  )עשויים  ירוק  בסרט  כרוכים  האפיפיורי,  הסמל  דמויי   ,X בצורת  בשיכול  כסף  ומפתח 
תכלת.  בגלימת  הכרוכים  ופרחים  זהב  שרביט  על  מונח  עבריות,  אותיות  חיקוי  עם  פתוח,  ספר  מסתורין(; 
כל אלו נתונים בתוך עטרת זהב בצורת כתר אצולה; מגילה גלולה, עם נר שמן עתיק עם ידית בצורת נחש 
וענפי עלים; עלי סיפן וזר ורדים; גביע וחרמש )סמל המוות(; גולגולת על רקע דגל שחור; שני לוחות הברית, 

סדורים בשיכול כעין X בתוך ענן, מפיקים קרני אורה. תחתיהן אשכולות ענבים; שתי יונים נושאות אגרת.
8 יריעות קלף )תפורות בגידים. התפרים מחופים בפיסות קלף(. גובה הקלף: כ-30 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, 

דהיית דיו וצבע מתקלף במספר מקומות ובחלק מהאיורים.
הכתבה נכתבה על פי המאמר המצורף, חוות דעת על המגילה, תאריך כתיבתה ומשמעות האיורים שבה, 

מאת פרופ’ שלמה צוקר ממחלקת כתה”י של בית הספרים הלאומי.

פתיחה: $10,000
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1. “Megillat Esther” on Parchment – With Illustrations, 
Aristocratic Emblems and Christian Motifs – Venice, 1538
“Megillat Esther” on parchment. [Venice – Italy, close to 1538].
Written by a Jewish scribe, in square writing in Italian-Sefardi style. Ownership 
inscriptions and adornments in colored ink by a Christian owner from Venice, 
from 1538. The megilla is adorned along its entire length with a variety of colorful 
illustrations.
The megilla is dated under the last verse of the megilla, with an illustration of a cross 
between two date branches under a crown, with the Hebrew inscription “In Venice 
1538”. In the empty space on the last sheet are emblems of aristocratic families (Herald 
emblems) and ownership marks: a shield with a winged lion holding an open book 
(emblem of Venice), above is a ribbon with Hebrew writing “In Venice”; monogram, 
made of owner’s initials, BR; blue shield with a gilt lion on it, placed between two olives 
braches under an aristocrat’s crown; other shields, symbols and Hebrew letters whose 
meanings are unclear.
Between the megilla columns are colorful illustrations [apparently from a later period 
of time] with hidden and symbolical characteristics, perhaps expressing the spirit of a 
member of a hidden association (Freemasonry?): Burning candles the shape of the letter 
X (the cross of Adrias the Holy), surrounded by a wreath of leaves; an anchor, with a fire 
burning underneath; a harp with a branch of yellowed leaves; a classic-style gravestone, 

under a weeping willow; a lit candle (upside down) and two horns of goblets (?) gathered 
in a winged ring; an elaborate scepter with a snake wound around it. Attached to the 
scepter is a yellow flag with an imitation-Hebrew inscription; X shaped gold key and 
silver key, imitation of the Pope’s emblem, wound with a green ribbon (made as a 
kabalistic symbol in mysterious circles); an open book, with imitation-Hebrew letters 
on a gold scepter and flowers wound in a light-blue robe. All these are placed inside a 
gold coronet in the shape of an aristocratic crown; a rolled scroll, with an antique oil-
lamp with a snake-shaped handle and branches of leaves; Gladiolus leaves and a wreath 
of roses; a goblet and a scythe (symbol of death); a skull on the background of a black 
flag; Two Tablets of Law, arranged X-like inside a cloud, emitting rays of light. Under 
them are grape clusters; two doves holding a letter.
8 parchment sheets (sewn with sinews. The stitches are covered with pieces of parchment). 
Height of parchment: approximately 30cm. Good-fair condition. Stains, faded ink and peeling 
paint in several places and in some illustrations.
The article was written according to the enclosed article, an opinion on the scroll, the 
date it was written and the significance of its illustrations, by Prof. Shlomo Zucker of the 
Department of Manuscripts of the National Library.

Opening Price: $10,000
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2. מגילת אסתר על קלף
מגילת אסתר על קלף. כתיבה אשכנזית נאה. ]המאה ה-20[. 

דיו  התפשטות  וקמטים,  כתמים  טוב,  מצב  ס”מ.   41.5 היריעות:  גובה 
במספר מקומות. נתונה בנרתיק עור תואם.

פתיחה: $400

3. שתי מגילות אסתר על קלף
נאה  בכתב  )חסידית(,  אשכנזית  האר”י  כתיבת  אסתר,   מגילת  ♦

במיוחד, האופייני לאזור רוסיה-פולין, ]סוף המאה ה-19?[.
גובה הקלף כ-11 ס”מ. י”א שורות, מצב טוב-בינוני, בחלק מהעמודים הדיו 

דהוי ובחלקם שחור.
ובכתיבה  מוקדמת  כה  מתקופה  שורות  י”א  מגילת  לראות  נדיר 

חסידית. )ראה קטלוג “קדם” מכירה 22, פריט 5(.
עתיקה(,  )ספרדית  וועליש  כתיבת  “המלך”,  עם  אסתר,   מגילת  ♦

]ראשית המאה ה-20[. 
גובה הקלף כ-13 ס”מ. י”ד שורות, מצב בינוני, בלאי, כתמים וקרעים. הדיו 

דהוי ברוב העמודים. הקדשה מחוקה על שרוך הקלף.

פתיחה: $300

2. “Megillat Esther” on Parchment
“Megillat Esther” on parchment. Handsome Ashkenasi 
writing. [20th century].
Height of sheets: 41.5cm. Good condition, stains and 
creases, ink spreads in several places. Placed in matching 
leather case.

Opening Price: $400

3. Two “Megillot Esther” on Parchment 
◆ “Megillat Esther”, Ashkenasic Ari writing (Chassidic), 
especially fine writing, characteristic to the Russian-
Polish area, [end of 19th century?].
Height of parchment approximately 11cm. 11 rows, good-
fair condition, the ink on some pages is faded and on others 
black. A megillah of 11 rows from such an early time 
and in Chassidic writing is rare. (See Kedem Catalogue 
Auction 22, Item 5).
◆ “Megillat Esther”, with “HaMelech”, Vellish writing 
(ancient Spanish), [beginning of 20th century]. 
Height of parchment approximately 13cm. 14 rows, fair 
condition, wear stains and tears. The ink is faded on most 
pages. Erased dedication on parchment tie.

Opening Price: $300

4. שלוש מגילות אסתר - מרוקו, עיראק, רוסיה-פולין
 מגילת אסתר, על גוויל חום )עור עבה ורך(. ]מרוקו, המאה ה-18/19[. ♦

מהיריעות  חלק  ומחיקות.  בלאי  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   25 הקלף:  גובה 
בכתב-יד שונה.

 מגילת אסתר כתובה על קלף, בכתיבת י”א שורות. ]כתיבה בבלית- ♦

שורות  י”א  מגילת  למצוא  נדיר  ה-20[.  המאה  עיראק?  ירושלמית, 
בכתיבה ספרדית.

גובה הקלף: 14 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרע בעמוד הראשון.
נאה. מעוטרת בשורה  יוסף” אשכנזית  “בית   מגילת אסתר, כתיבת  ♦

ראשונה של כל עמוד. ]רוסיה-פולין, המאה ה-19?[.
גובה הקלף: 29 ס”מ. ל”א שורות. מצב טוב, אותיות דהויות.

פתיחה: $600

4. Three “Megillot Esther” – Morocco, 
Iraq, Russia-Poland
◆ “Megillat Esther”, on brown parchment (thick soft 
skin). [Morocco, 18th/19th century].
Parchment height: 25cm. Good-fair condition. Wear and 
erasures. Some sheets are in another handwriting.
◆ “Megillat Esther” written on parchment, 11 rows. 
[Babylonian-Jerusalem writing, Iraq? 20th century]. A 
Megilla of 11 rows in Sefardi writing is rare.
Parchment height: 14cm. Good-fair condition. Stains, tear 
to first page. 
◆ “Megillat Esther”, Beit Yosef handsome Ashkenasi 
writing. First row of each page is decorated. [Russia-
Poland, 19th century?].
Parchment height: 29cm. 31 rows. Good condition, faded 
letters. 

Opening Price: $600
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5. מגילת אסתר מיניאטורית
מגילת אסתר על קלף. כתיבה אשכנזית. ]ראשית המאה ה-20?[.

גובה הקלף: כ-9.5 ס”מ. י”ד שורות. קלף מעובד. מצב טוב-בינוני. גלולה על 
“עץ חיים” מגולף וצבוע.

פתיחה: $200

6. מגדל בשמים / מגלת אסתר / וימפל
1. מגדל בשמים, בראשו דגל. פליז או נחושת מצופה כסף. ]אירופה, 

המאה ה-20[. גובה: 28 ס”מ. 
ה-20[.  ]המאה  קלף.  יריעות  ארבע  על-גבי  כתובה  אסתר   מגלת  .2

גובה: 39 ס”מ.
“נולד  שמואל,  ב”ר  יוסף  של  המילה  מברית  תורה,  לספר  3. וימפל 
למז”ט עש”ק ]למזל טוב, ערב שבת קודש[ ה’ תשרי תרע”ה לפ”ק”. 

גרמניה, ]1914[. גובה: 20.5 ס”מ.

פתיחה: $400

5. Miniature “Megillat Esther”
“Megillat Esther” on parchment. Ashkenasi 
handwriting. [Beginning of 20th century?].
Parchment height: Approximately 9.5cm. 14 rows. Processed 
parchment. Good-fair condition. Rolled on a carved painted 
“Etz Chaim”. 

Opening Price: $200

6. Spice Tower / “Megillat Esther” / Wimpel 
1. Spice tower, topped by a flag. silver plated brass or 
copper. [Europe, 20th century]. Height: 28cm.
2. “Megillat Esther” written on four parchment sheets. 
[20th century]. Height: 39cm.
3. Wimpel (linen Torah binder), from the circumcision 
of Yosef ben Shmuel, “Born B’Mazal Tov on Erev 
Shabbat Kodesh, the 5th of Tishrei 5675”.Germany, 
[1914]. Height: 20.5cm.

Opening Price: $400

7. שני קמיעות - סגולה מרבי משה טייטלבוים בעל “ישמח 
משה” מאוהעל

 קמיע על קלף. כתיבת סת”ם. “סגולה לשמור מכל חולשא... מהרב  ♦
הצדיק מו”ה משה טייטעלבוים אב”ד דק”ק אוהעל זצ”ל...”. 

בראשו  ישראל”.  מארץ  הובאה  זו  “קמיע  מודפס,  מזרח   -  קמיע  ♦
אב”ד  טייטעלבוים  משה  ר’  הצדיק  הגדול  הגאון  “מהרב  סגולה 
ולחשים.  כוונות  סגולות,  “למנצח”,  מנורת  איור  עם  איהל”,  דק”ק 
חיים  ר’  הרב  השד”ר...  ע”י  זו  מהקמיע  הציור  “תבנית  הדף:  בשולי 
גרייבו  אהרן... הרש שפר מאמשטרדם לתועלת הישיבה הקדושה”. 

)Grajewo, פולין(, ]ראשית המאה ה-20[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

7. Two Amulets – Segula from Rabbi Moshe 
Teitelbaum Author of Yismach Moshe from 
Uhlya
◆ Amulet on parchment. Scribal writing. “Segula to 
protect from any weakness… by Rabbi the Tzaddik 
Moshe Teitelbaum Rabbi of Uhlya…”.
◆ Amulet – printed Mizrach, “This amulet was brought 
from Eretz Israel”. At the top is a segula “By Rabbi 
Moshe Teitelbaum Rabbi Uhlya”, with an illustration of 
a LaMenatzeach menorah, segulot, kabalistic intentions 
and incantations. On leaf margins: “The pattern of the 
illustration of this amulet is by the emissary… Rabbi 
Chaim Aharon… from Amsterdam for the benefit of 
the holy yeshiva”. Grajewo, Poland, [beginning of 20th 
century].
Various sizes and conditions.

Opening Price: $400
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8. כתובה על קלף - בוזולו, תקי”ד 
רחל  הכלה  עם  גואסטאלה  יהודה  משה  החתן  לנישואי  כתובה 

סירמידי. בוזולו )Bozzolo, איטליה(, אדר תקי”ד ]1754[.
ששון  “קול  הכתובה:  בראש  גדולה  כותרת  קלף.  על  סת”ם  כתיבת 
וקול שמחה קול חתן וקול כלה”. עם חתימת החתן וחתימות העדים 
ציון  בן  בכמ”ר   -- ו”נתנאל  קורקוס”  שמואל  בכמ”ר  אריה  ]“יהודא 

סניגאליה”[.
56 ס”מ. מצב טוב, כתמים, סימני קיפול וקמטים. קרעים בודדים.

פתיחה: $1000

9. כתובה על קלף – פראג, 1840
פיגלא  הכלה  עם  הלוי  משה  רבי  בן  אהרן  החתן  לנישואי  כתובה 
דצמבר  תר”א,  טבת  פראג,  רפאל.  רבי  בת  פראנציסקא”  “דמתקריא 

 .1840
המכונה  יוסף  “הק’  העדים:  חתימות  קלף.  על  נאה  אשכנזית  כתיבה 
לייפען  דוד  גבריאל  ו”הק’  פראג”,  דק”ק  נאמן  שמש  טויביס  יאסף 

שמש נאמן דק”ק פראג”. 
נמצא  מהן  ]באחת  ממשלתיות  אישור  חותמות  הכתובה  בראש 

התאריך הלועזי[. 
21 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול לאורך ורוחב הקלף.

פתיחה: $300

8. Ketubah on Parchment – Bozzolo, 1754
Ketubah (marriage contract), recording the marriage of 
the groom Moshe Goestala to the bride Rachel Sirmidi. 
Bozzolo (Italy), Adar 1754.
Scribal writing on parchment. Large title at the top 
of the ketubah: “Kol Sasson V’KolSimcha Kol Chatan 
V’Kol Kallah”. With signatures of the groom and wit-
nesses [Yehuda Aryeh ben Shmuel Korkos and Netanal 
--- ben Benzion Sanigalia].
56cm. Good condition, stains, folding marks and creases. 
Few tears.

Opening Price: $1000

9. Ketubah on Parchment – Prague, 1840
Ketubah (marriage contract), recording the marriage of 
the groom Aharon, son of Rabbi Moshe HaLevi to the 
bride Feigala “known as Francisca”, daughter of Rabbi 
Raphael. Prague, December 1840. 
Fine Ashkenazi writing upon parchment. Signatures 
of witnesses: “Yosef, known as Yasef Toyves, faithful 
assistant of community of Prague”, and “Gavriel David 
Leifen, faithful assistant of community of Prague”. 
At the beginning of the Ketubah, governmental stamps 
of authorization [one of which contains the civil date]. 
21cm. Good condition, folding marks along length and 
width of parchment. 

Opening Price: $300

כתובות ונישואין
Ketubot and Marriage Documents

10 | מרץ 2013

8

9



  11  |  כתובות ונישואין

11. כתובה – סופיה, 1889
סופיה  מזל.  הכלה  עם  הלוי  אליעזר  בן  מאיר  החתן  לנישואי  כתובה 

)בולגריה(, תרמ”ט ]1889[. 
גזורה בחלקה העליון ומקושטת בהדבקת איורי פרחים. כותרת בדיו 
סגולה: “בסימן טוב בשעת ברכה והצלחה במז’]ל[ צו’]מח[ ועו’]לה[”. 
ושני  התנאים,  שטר  הכתובה,  נוסח  מקטעים:  לארבעה  מחולקת 
שטרות נוספים בעניין הנדוניה ]אחד מהם בלאדינו[. חתימות עדים. 
בשולי הכתובה אישור בחתימה וחותמת “ד”ר שמעון דאנקאוויטץ – 

הרב הכולל בארץ בולגאריא”.
קיפול  סימני  קרעים.  מספר  כתמים,  בינוני.  מצב  ס”מ.   56 מירבי:  גובה 
וקמטים. פגעים משוקמים בסימני הקיפול. דיו דהויה או קלופה במספר 

מקומות.

פתיחה: $250

10. כתובה באיטלקית – ונציה, תקע”ח
וינטורינה  הכלה  עם  ויטה  דהאן)?(  שמואל  החתן  לנישואי  כתובה 

פינצי. ונציה, ]אדר תקע”ח[ מרץ 1818. 
טבא  בסימנא  ה’[,  ]בעזרת  “ב-ה  בעברית:  כותרת  עם  איטלקית, 

ובמזלא מעליא, מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה’”.
והחתימות בצדו השני של הדף(. מצב טוב- )סיום הכתובה  27 ס”מ  דף, 

בינוני, סימני קיפול ובלאי.

פתיחה: $200

11. Ketubah – Sofia, 1889
Ketubah (marriage contract), recording the marriage of 
the groom Meir ben Eliezer HaLevi to the bride Mazal. 
Sofia (Bulgaria), 1889.
Cut on top and decorated with glued flower illustrations. 
Title in purple ink.
Divided into four sections: the text of the ketubah, shtar 
tena’im, and two more shtarot concerning the dowry 
[one in Ladino]. Witnesses’ signatures. On the ketubah 
margins is an authorization signed and stamped by “Dr. 
Shimon Dankawitz – General Rabbi of Bulgaria”.
Maximal height: 56cm. Fair condition. Stains, several tears. 
Folding marks and creases. Restored damages on folding 
marks. Faded or peeled ink in several places.

Opening Price: $250

10. Italian Ketubah – Venice, 1818
Ketubah (marriage contract), recording the marriage 
of Shmuel Dehan (?) Vita to the bride Vintorina Pinzi. 
Venice, March 1818.
Italian, with Hebrew title: B”H [BeEzrat Hashem], 
B’Siman Tov U’Vemazala Ma’alye…”. 
Leaf, 27cm (end of ketubah and signatures are on the reverse 
side of the leaf). Good-fair condition, folding marks and wear.

Opening Price: $200
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12. שתי כתובות צבעוניות - גורנה דז’ומיאה )בולגריה(
שתי כתובות צבעוניות. מודפסות בשני טורים, באחת נוסח הכתובה 
בדיו  שונים  עיטוריים  ומוטיבים  פסוקים  תנאים.  שטר  ולשמאלו 
חיטים,  בראשם,  מנורות  עם  עמודים  דוד,  )מגן  ומוזהבת  צבעונית 
המרכזית  “המועצה  סמל  הכתובות  אחת  ברקע  ועוד(.  ידים,  לחיצת 

ליהודי בולגריה”. 
לוי עם הכלה מרים  מזל  בן שבתי  נסים  לנישואי החתן  בכת”י  מילוי 
]בת[ אברהם מזל לוי. גורנה דז’ומיאה )Gorna Dzhumaya, בולגריה(, 
תרפ”ט ]1929[, ולנישואי החתן דוד בן שלמה רחל קורדובה עם הכלה 

רחל בת אברהם מזל לוי. גורנה דז’ומיאה, תרצ”ו ]1936[.
באחת  כתמים.  ובשוליים,  הקיפול  בסימני  קרעים  בינוני,  מצב  ס”מ.   60

הכתובות מודבקים בולים ממשלתיים.

פתיחה: $200

12. Two Colorful Ketubot – Gorna 
Dzhumaya (Bulgaria)
Two Colorful Ketubot. Printed in two columns, in one 
the text of the ketubah and on its left the Shtar Tena’im. 
Verses and various decorative motifs in colorful and gilt 
paint (a Magen David, pillars topped with lamps, wheat, 
handshaking, etc.). On the background of one ketubah 
is the emblem of the Central Council for Bulgarian Jews. 
Completed by hand, recording the marriage of the 
groom Nissim ben Shabtai Mazal Levi to the bride 
Miriam [bat] Avraham Mazal Levi. Gorna Dzhumaya 
(Bulgaria), 1929, and the marriage of the groom David 
ben Shlomo Rachel Cordova to the bride Rachel bat 
Avraham Mazal Levi. Gorna Dzhumaya 1936. 
60cm. Fair condition, tears to folding marks and margins, 
stains. Government stamps are pasted on one ketuba.

Opening Price: $200

13. כתובה מאויירת, פרס 1884
ישועה.  בת  צביה  הכלה  עם  מרדכי  בן  דוד  החתן  לנישואי  כתובה 
מעוטרת  לדף.  מעבר  רבות  בחתימות  חתום  ומסמך  רבות  חתימות 
ופרחים.  שמש  ציפורים,  אריות,  עם  אופיניים,  צבעוניים  איורים 

אצפאהן )איספהן(, ניסן תרמ”ד )1884(.
מצב  ס”מ(.   75X63 צבעוני:  נייר  מסגרת  כולל  מירבי  )גודל  ס”מ.   65X53

בינוני, קרעים רבים בקפלים, קמטים וכתמים.

פתיחה: $200

13. Illustrated Ketubah, Persia 1884
Ketubah (marriage contract), recording the marriage of 
the groom David ben Mordechai to the bride Tzivia bat 
Yeshua. Many signatures and a document with many 
signatures on the leaf ’s reverse side. Adorned with 
characteristic color illustrations, lions, birds, the sun 
and flowers. Isfahan, Nissan 5644.
53X65cm. (Maximal size including colored paper frame: 
63X75cm.). Fair condition, many tears to folds, creases and 
stains.

Opening Price: $200

12 | מרץ 2013
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14. כתובה מאויירת – פרס, 1895
ישראל.  בת  כאנם  הכלה  עם  יעקב  בן  יוסף  החתן  לנישואי  כתובה 

דגלפארגאן ]גולפאיגאן Gulpaigan, פרס[, תרנ”ה ]1895[.
צבעוניים,  ופרחים  עלים  מעוטרת  מסגרת  נייר.  על  מים  וצבעי  דיו 
בעיצוב אופייני ליהודי האזור. מסגרת-פסוקים: “ונודע בגוים זרעם... 
נפשי  תגל  בה’  אשיש  שוש  ה’,  ברך  זרע  הם  כי  יכירום,  רואיהם  כל 
ו”אם  סא(,  )ישעיה  כליה”  תעדה  וככלה  פאר  יכהן  כחתן  באלהי... 
אשכחך ירושלים תשכח ימיני תללאל ]=תדבק לשוני לחכי אם לא[”. 
בחלקה העליון של הכתובה פתיחה מסורתית כמנהג כמה מקהילות 
וצהלה  “אורה  גיאומטריים:  פרס, כתובה בטורים, מעוטרים בדגמים 
ולעדת  הגולה  לחכמי  וגילה  בחדוה  תהילה  ומעטה  וגדולה  ויקר 
ורבים”.  ופרים  בבנים מצליחין  ולכלה הבתולה  הסגולה לחתן הבחור 
אחר נוסח הכתובה “תוספת כתובה” בפרסית-יהודית לפני חתימות 
העדים ובני המשפחה. הוספה נוספת בפרסית-יהודית משנת תפר”ח 

]1925[, עם חתימות נוספות.
58X44 ס”מ. מצב בינוני. כתמים, דהיית צבע. קרעים בסימני הקיפול.

פתיחה: $500

14. Illustrated Ketubah – Persia, 1895
Ketubah (marriage contract), recording the marriage 
of the groom Yosef son of Ya’akov to bride Kanam 
daughter of Yisrael. Gulpaigan, Persia, [1895]. 
Ink and watercolor on paper. Ornamented frame of 
leaves and colorful flowers, with design typical of Jews 
of the region. Verse-frame: “And their seed shall be 
known among the nations, and their offspring among 
the peoples; all who see them shall recognize them 
that they are seed that the Lord blessed. I will rejoice 
with the Lord; my soul shall exult with my God, for 
He has attired me with garments of salvation, with a 
robe of righteousness He has enwrapped me; like a 
bridegroom, who, priestlike, dons garments of glory, 
and like a bride, who adorns herself with her jewelry” 
(Yeshaya 61), and “If I forget thee, O Jerusalem, let 
my right hand forget her cunning”. Upper section of 
Ketubah contains traditional heading as customary in 
communities of Persia, arranged in columns, ornamented 
with geometric patterns: “Orah VeTzahala VeYakar 
U’Gdula…” Following version of Ketubah, “Ketubah 
addendum” in Jewish-Persian preceding signatures of 
witnesses and family members. Additional addendum 
in Jewish-Persian from 1925, with additional signatures. 
58X44cm. Fair condition. Stains. Fading of color. Tears on 
folding marks. 

Opening Price: $500

15. כתובה - פרס, 1929
בסימנא טבא ובמזלא יאה - כתובה לנישואי החתן סינור בן משה עם 

הכלה שירין בת יעקב. דולת אבאד )פרס(, תרפ”ט ]1929[. 
כתב-יד על נייר, מסגרת פרחים בצבעי-מים ומסגרת במילים ]לפי סדר 

א”ב[: “סימן אורה, סימן ברכה, סימן גילה, סימן דיצה...”. 
45 ס”מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים לאורך סימני הקיפול ובלאי.

פתיחה: $250

15. Ketubah – Persia, 1929
B’Simna Tava U’VeMazala Ya’e – Ketubah (marriage 
contract), recording the marriage of the groom Sinor 
ben Moshe to the bride Shirin bat Ya’akov. Dolat Abad 
(Persia), 1929. 
Manuscript on paper, watercolor flower frame and 
framed with words [according to Hebrew alphabetical 
order]: “Siman Orah, Siman Bracha…”. 
45cm. Fair condition, stains, tears along folding marks and 
wear.

Opening Price: $250
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17. כתובה - נא אמון, תרמ”ט
כתובה לנישואי החתן יוסף בן יחיא שאול עם הכלה סעדה ת”ם בת 

משה בנבנישתי. נא אמון )מצרים(, תשרי תרמ”ט ]1888[. 
בראש הכתובה כותרת קישוט: “מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה’, 
בית והון נחלת אבות ומה’ אשה מש ]![”, כתובה בעיגול בדיו זהובה. 

במרכז העיגול: בס”ט ]בסימן טוב[.
חתימות העדים: “הצעיר חיים ברוך דאנון”, ו”יצחק ע-- לעם” וחתימת 

החתן. עם חותמת “נוה שלום - כוללות נא אמון יע”א”.
אחרי חתימות העדים תוספת כתובה משנת תרס”ד ]1904[, בחתימת 
“הצעיר אברהם --”, וחתימה וחותמת של החכם באשי רבי אליהו חזן, 

רבה של נא-אמון.
50 ס”מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים לאורך סימני הקיפול, עם פגיעה 

בטקסט. משוקמת.

פתיחה: $500

17. Ketubah – Alexandria, 1888
Ketubah (marriage contract), recording the marriage of 
Yosef ben Yechiya Shaul to the bride Sa’ada bat Moshe 
Banebashti. Alexandria (Egypt), Tishrei 1888.
At the top of the ketubah is a decorative title: “He who 
find a wife, finds good…”, written in a circle in gilded 
ink. In the center of the circle is the abbreviation of 
[B’Siman Tov].
Witnesses’ signatures: “Chaim Baruch Danon” and 
“Yitzchak A--- La’am” and the signature of the groom. 
Stamped “Neve Shalom – Kolelot Alexandria”.
After the witnesses’ signatures is a tosefet ketubah from 
1904, signed by “Avraham ---”, and the signature and 
stamp of the Chacham Bashi Rabbi Eliyahu Chazan, 
Rabbi of Alexandria.
50cm. Fair-good condition. Stains. Tears along the folding 
marks, with damage to text. Restored. 

Opening Price: $500

16. שלוש כתובות – פרס 
רבי  בת  ציפורה  הכלה  עם  אברהם  בן  יוסף  החתן  לנישואי   כתובה  ♦
שלמה הכהן ]אב”ד טהרן, ראה אודותיו פריט מס’ 202[. דגלפארגאן 
פסוקים  מסגרת  עם  ביד,  כתובה  פרס[.   ,Gulpaigan ]גולפאיגאן 
ויקר  וצהלה  “אורה  המסורתית  והפתיחה  קליגרפית,  בכתיבה 

וגדולה....”, מעוצבת בטורים בראש הכתובה.
אחיו  אשת  עם  שלמה  בן  אפרים  החתן  לנישואי  יבמה,   כתובת  ♦
הנפטר דבורה בת שמואל. טהרן, תרנ”ח ]1898[. כתובה ביד, חתימות 

רבי שלמה כהן צדק ]אב”ד טהרן[ וחתימות נוספות. 
 כתובה מודפסת בדיו מוזהב ]דפוס ברוכים, טהרן[, עם מילוי בכת”י  ♦
לנישואי החתן ויקטור חי עם מרת שוכת נאנס בת רבי שלמה כהן צדק 

]אב”ד טהרן[. טהרן, תש”ג ]1943[. 

גודל משתנה, מצב טוב-בינוני, קרעים וכתמים.

פתיחה: $500

16. Three Ketubot – Persia 
◆ Ketubah (marriage contract), recording the marriage 
of the groom Yosef son of Avraham to the bride Tzipora 
daughter of Rabbi Shlomo HaKohen [Av Beit Din of 
Tehran, for additional information related to him see 
item 202]. Gulpaigan, Persia. Handwritten, with frame 
composed of verses in calligraphy, and traditional head-
ing “Orah VeTzahala VeYakar U’Gdula…”, formatted in 
columns at head of Ketubah. 
◆ Yevama [childless widow awaiting Levirate mar-
riage] Ketubah, recording the marriage of the groom 
Ephraim son of Shlomo to the wife of his deceased 
brother, Devorah daughter of Shmuel. Tehran, [1898]. 
Handwritten, signatures Rabbi Shlomo Cohen Tzedek 
[Av Beit Din of Tehran] and additional signatures. 
◆ Printed Ketubah in gilded ink [Bruchim printing 
press, Tehran], filled in in handwriting, recording the 
marriage of the groom Viktor Chai to Ms. Shochat 
Nanas daughter of Rabbi Shlomo Cohen Tzedek [Av 
Beit Din of Tehran]. Tehran, [1943]. 
Various sizes, good-fair condition, tears and stains. 

Opening Price: $500
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18. שטרי תנאים וכתובות — אוסטריה והונגריה
ב”ר  לאה  הכלה  עם  משה  ב”ר  פייש  שרגא  החתן  לנישואי   כתובה  ♦
יששכר דוב. פעסט )בודפשט(, תרל”ד ]1874[. )שימוש משני בכתובה 
שנכתבה עבור חתן בשם: “רפאל המכונה פאלע”. שם זה נמחק בהעברת 
קו, ותחתיו נכתב שם החתן שרגא פייש(. חתימות העדים: “הק’ נחום 

ב”ה יצחק צבי בארנייאץ” ו”הק’ שמעון ב”ה יצחק יוסף בכרך”.
 כתובה לנישואי החתן דן ב”ר צבי עם הכלה אסתר בת ר’ שמואל.  ♦
]1849[. חתימות העדים: “שמחה פופמאן”  )בודפשט(, תר”ט  פעסט 

ו”משה לעמבערגער”. 
ר’  בת  חיה  הכלה  עם  יהושע  ב”ר  אליעזר  החתן  לנישואי   כתובה  ♦
יצחק. פָאגָארָאש, תר”פ ]1920[. חתימות העדים: “דוב בן משה הכהן” 

ו”אברהם בן ר’ יצחק”.
 שטר “תנאים אחרונים”, שנעשה בחופת החתן אהרן זינענשיין ב”ר  ♦

מרדכי הכהן ז”ל מק”ק קליינווארדיין עם הכלה נחמה בת ר’ מאניש 
לעיר  הסמוכה   )Neudörfl( נייאדערפל  שטאמפפן.  מק”ק  גראבמאן 
 .)1854( תדי”ר  אוסטריה(,   ,Wiener Neustadt( ווינער-נוישטאט 
הע—”,  זלמן  שלמה  ו”הק’   ,”— במוה”ג  דוד  “הק’  העדים:  חתימות 

וחתימות החתן, הכלה ואמה.

4 דף, כתובים כולם בכת”י. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

18. Tena’im Agreements and Ketubot – 
Austria and Hungary 
◆ Ketubah (marriage contract), recording the marriage 
of the groom Shraga Feish ben Moshe to the bride Leah 
bat Yissachar Dov. Pest (Budapest), 1874. (Secondary 
use of a ketubah written for the groom “Refael called 
Fale”. This name is crossed out and under it is the name 
of the groom Shrage Feish). Witnesses’ signatures: 
“Nachum ben Yitzchak Zvi Bareneitz” and “Shimon 
ben Yitzchak Yosef Bachrach”.
◆ Ketubah, recording the marriage of the groom 
Dan ben Zvi to the bride Esther bat R’ Shmuel. Pest 
(Budapest), 1849. Witnesses” signatures: Simcha 
Popman and Moshe Lemberger.
◆ Ketubah, recording the marriage of the groom Eliezer 
ben R’ Yehoshua to the bride Chaya bat R’ Yitzchak. 
Făgăraş, 1920. Witnesses signatures: Dov ben Moshe 
HaCohen and Avraham ben R’ Yitzchak. 
◆ Tena’im Achronim agreement, made at the chup-
pah of the groom Aharon Zinenshein ben Mordechai 
HaCohen of Kleinwardein with the bride Nechama bat 
R’ Menish Gravman of Stampfen. Neudörfl near Wiener 
Neustadt, Austria, 1854. Witnesses’ signatures: “David 
ben – “ and Shlomo Zalman the –”, and signatures of 
the groom, bride and her mother. 
4 leaves, all handwritten. Various sizes and conditions.

Opening Price: $350

19. שטר חצי חלק זכר – אמשטרדם, תקס”ג
שטר חצי חלק זכר. אמשטרדם, ]שנות הת”ק, 1800 בערך[. 

ריקים  מקומות  עם  רהוט,  אשכנזי  כתב  באותיות  מודפס  שטר 
למילוי בכת”י. בראש הדף כותרת באותיות מרובעות וסמל הקהילה 
האשכנזית באמשטרדם ]האותיות בצלעות ה’מגן דוד’: ק, א, א = ק”ק 

אשכנזים אמשטרדם[.
זכות  המעניקה  כהן  אלעזר  ר’  בת  רעכלא  מרת  עבור  בכת”י  מילוי 
תקס”ג  אמשטרדם,  גאשלר.  קלמן  ר’  אשת  מאמלא  לבתה  ירושה 

 .]1803[
הנ”ל”  דק”ק  ונאמן  ש”ץ  ז”ל  פייבל  אורי  כ”ה  בן  משה  “הק’  חתימת 
אישור  עם  אצבע,  בטביעת  רעכלא  מרת  חתימת  נוספת.  וחתימה 

החותמים הנ”ל.
בבוא  להבטיח  ותפקידו  קדומה  תקנה  פי  על  נכתב  זכר”  חצי  “שטר 
העת את ירושתה של בת יחד עם אחיה, למרות שעל פי דיני התורה, 

במקום שיש בנים, בת אינה יורשת את אביה ואמה. בדרך כלל, נכתב 
ובה  נישואיה,  בעת  לבתו  האב  שהעניק  הנדוניה  מן  כחלק  השטר 
התחייב כי חלקה של הבת בירושה יהיה מחצית מחלקם של הבנים. 
שככל  הבת,  של  אמה  דווקא  היא  השטר  כותבת  שלפנינו  במקרה 

הנראה היתה אלמנה.
דף, 32 ס”מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. כרוך בכריכה חדשה. 

פתיחה: $350
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20. שטר חליצה – בערטצפעלד, תקצ”ט
שטר-חליצה, שנעשה עבור מרת קריינדל ]בת ר’ מאיר הלוי העליר[ 
אשת ר’ משה ב”ר אליהו אהרן, מאת גיסה ר’ דוד, המתחייב לחלוץ 
]“הק’  הקהל  נאמני   - העדים  חתימות  עם  לכך.  ותזדקק  במידה  לה 
רפאל מנחם בן הדיין מו”ה גבריאל נפתלי” ו”הק’ נפתלי בלא”א כ”ה 

שמעון...”[. בערטץ-פעלד ]ברטפלד-ברדיוב[, תקצ”ט ]1839[. 
דף מקופל, 21 ס”מ. מצב טוב, כתמים וקרעים בודדים.

פתיחה: $200

21. הזמנות אדמו”רי ויזניץ
בנו  לחתונת  מוויזניץ,  הגר  יהושע  משה  רבי  האדמו”ר   הזמנת  ♦
תשל”ו.  ב’  אדר  ברק,  בני  שליט”א.  הגר  מנדל  מנחם  רבי  האדמו”ר 
רבי  נכדו  לנישואי  מוויזניץ,  הגר  מאיר  חיים  רבי  האדמו”ר  הזמנת   ♦

ישראל הגר שליט”א, בן בנו האדמו”ר ממונסי. סיון תשכ”ט. ♦ הזמנת 
האדמו”ר מוויזניץ-מונסי רבי מרדכי הגר שליט”א, לנישואי בנו רבי 
הגר  ישראל  רבי  מוויזניץ  האדמו”ר  בת  עם  שליט”א,  שמשון  ברוך 

שליט”א. כסלו תשמ”ג. 

3 הזמנות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $220

20. Shtar Chalitza – Bardejov, 1839 
Shtar Chalitza, performed for Ms. Kreindel [daughter 
of R’ Meir HaLevi Heller] wife of R’ Moshe ben Eliyahu 
Aharon, by her brother-in-law R’ David, who was ob-
ligated to give her a chalitza if necessary. Witnesses’ 
signatures – the community trustees [Refael Menachem 
ben HaDayan Gavriel Naftali and Naftali ben Shimon]. 
Bardejov, 1839.
Folded leaf, 21cm. Good condition, stains and few tears.

Opening Price: $200

19. Shtar Chatzi Chelek Zachar – 
Amsterdam, 1803
Shtar Chatzi Chelek Zachar [document bequeathing 
half of the male share to the daughter]. Amsterdam, [c. 
1800]. 
Printed document in eloquent Ashkenazi cursive script, 
with blank spaces for filling in in handwriting. At 
head of leaf headings in square letters and symbol of 
Ashkenzai congregation of Amsterdam [letters on edges 
of Star of David: C, A, A [congregation of Ashkenazim 
in Amsterdam]. 
Filled in in handwriting for Ms. Rechala daughter of 
Rabbi Eliezer Cohen, granting her daughter, Mamala, 
wife of Rabbi Kalman Gashler, inheritance rights. 
Amsterdam, [1803].
Signature “Moshe son of Rabbi Uri Feivel, cantor and 
loyal assistant of community of Amsterdam” and ad-
ditional signature. Fingerprint signature of Ms. Rechala 
along with authorization of abovementioned signatories. 
“Shtar Chatzi Zachar” written according to an ancient 
religious ruling for the purpose of ensuring that in due 
course the daughter is bequeathed her share together 
with her brothers, despite the fact that according to 
Jewish law a daughter does not receive an inheritance 
from her parents when there are sons. In most cases, 
the bill is written by the father of the bride as part of 
the dowry which he provides in honor of her marriage, 
whereby she is granted half the inheritance rights of her 
brothers. In this particular case the writer is, in fact, the 
mother, who was apparently widowed. 
32cm. leaf. Good condition, stains and wear. Bound in new 
binding. 

Opening Price: $350
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21. Invitations of Vizhnitz Rebbes
◆ Invitation from Rebbe Moshe Yehoshua Hager of 
Vizhnitz, to the wedding of his son Rebbe Menachem 
Mendel Hager. Bnei Brak, Adar 2 5736 (1976). 
◆ Invitation from Rebbe Chaim Meir Hager of Vizhnitz 
to the wedding of his grandson Rabbi Yisrael Hager, 
grandson of the Monsey Rebbe. Sivan 5729 (1969). 
◆ Invitation from the Rebbe of Vizhnitz-Monsey, 
Rebbe Mordechai Hager, to the wedding of his son 
Rabbi Baruch Shimshon to the daughter of the Vizhnitz 
Rebbe Yisrael Hager. Kislev 5743 (1983).
3 invitations, Various sizes and conditions.

Opening Price: $220

23. הזמנה מרבי חיים שמואלביץ לחתונתו - מיר, תר”ץ
הזמנה אישית מודפסת, מרבי חיים ליב שמואלביץ, לנישואיו עם בת 

רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר, בג’ טבת תר”ץ )1930(.
ה”סבא”  נכד  )תרס”ב-תשל”ט(,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
ובשיעוריו  בהתמדתו  ביותר  הנודעים  התורה  מגדולי  מנובהרדוק. 
הנדודים  בתקופת  הישיבה  את  הנהיג  השואה  בשנות  הגאוניים. 
לירושלים  עלה  מכן  לאחר  ולשנחאי.  ליפאן  לווילנא,  מיר  מהעיירה 
והקים בה את ישיבת מיר יחד עם חותנו הגרא”י פינקל, ועמד בראשה 
שנים רבות. מעניין לציין כי יום פטירתו חל אף הוא בג’ טבת תשל”ט, 

בתום 49 שנים לנישואיו.
כרטיס 6.5X10.5 ס”מ. מצב טוב, קמטים קלים.

פתיחה: $200

22. ארבע הזמנות לנישואין - רבנים וראשי ישיבות
ניו- שוורצמאן.  דב  רבי  עם  בתו  לנישואי  קוטלר  אהרן  רבי   הזמנת  ♦
יורק, חנוכה תש”ז )1946(. ♦ הזמנת רבי חיים זאב פינקל לנישואי בנו 
רבי משה פינקל. ירושלים, תשי”ז )1957(. ♦ הזמנת רבי אליעזר יהודה 
ולדינברג, לנישואי בנו יחידו רבי שמחה בונם. ירושלים, כסלו תשי”ח 
)1957(. ♦ הזמנת רבי שלמה זלמן אויערבאך “דוד הכלה”, לנישואי בת 

אחיו היתומה מאב ואם. ירושלים, תשל”ב )1972(.

4 הזמנות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

23. Invitation from Rabbi Chaim 
Shmuelevitz to his Wedding – Mir, 1930
A printed personal invitation, By Rabbi Chaim Leib 
Shmuelevitz, to his wedding with the daughter of Rabbi 
Eliezer Yehuda Finkel, Head of the Mir Yeshiva, on the 
3rd of Tevet 5690 (1930).
Rabbi Chaim Shmuelevitz (1902-1979), grandson of the 
Saba of Novardok. One of the most outstanding Torah 
scholars renowned for his diligence and his brilliant dis-
courses. During the Holocaust, he led the yeshiva on its 
wanderings from Mir to Vilna, to Japan and Shanghai. 
Later, he immigrated to Jerusalem where he established 
the “Mir Yeshiva” together with his father-in-law, Rabbi 
Eliezer Yehuda Finkel and headed it for many years. It 
is interesting to note that he passed away on the 3rd of 
Tevet 5739 (1979), after 49 years of marriage. 
Card: 6.5X10.5cm. Good condition, minor creases.

Opening Price: $200

22. Four Wedding Invitations – Rabbis and 
Heads of Yeshivas
◆ Invitation from Rabbi Avraham Kotler to the wedding 
of his daughter and Rabbi Dov Shwartzman. New York, 
Chanuka 5707 (1946). ◆ Invitation fron Rabbi Chaim 
Ze’ev Finkel to the wedding of his son Rabbi Moshe 
Finkel. Jerusalem 5717 (1957). ◆ Invitation from Rabbi 
Eliezer Yehuda Valdenberg to the wedding of his only 
son Rabbi Simcha Bunim. Jerusalem, Kislev 5718 (1957). 
◆ Invitation from Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, the 
bride’s uncle to the wedding of his brother’s daughter who 
was orphaned from both parents. Jerusalem 5732 (1972).
4 invitations, Various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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מנטובה,   - והערב”  הבקר  משמרת  “חבורת  לכבוד  שיר   .24
תע”ה 

קודש  בהררי  יסודתה  והערב,  הבקר  משמרת  חבורת  למעלות  “שיר 
החבורה  הולדת  יום  התע”ה  ניסן  ר”ח  והיום  התס”ב  ניסן  ר”ח  יום 
הנ”ל”. דף שיר מודפס, מעוטר במסגרת נאה. מנטובה, תע”ה ]1715[. 

42.5 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול, מעט כתמים. 

פתיחה: $180

24. Poem in Honor of the Chavurat 
Mishmeret HaBoker V’Ha’erev – Mantua, 
1715
“Shir LaMa’alot Chavurat Mishmar HaBoker V’HaErev, 
founded on Rosh Chodesh Nissan 1702 and today Rosh 
Chodesh Nissan 1715 is the birthday of the association”. 
A printed poem, ornamented with a handsome frame. 
Mantua, 1715. 
42.5cm. Good condition, folding marks, few stains.

Opening Price: $180

דפים בודדים
Single Leaves

כתב-יד, תפילות לשעת מלחמה ולהצלחת הקיסר פרנץ   .25
הראשון - איטליה

- להגנת העיר ולהצלחת הקיסר  דף כתב-יד, תפלות לשעת מלחמה 
פרנץ הראשון. ]איטליה, סוף המאה ה-18 או ראשית המאה ה-19[.

כותרות  ותפילה.  תהלים  הוראות לאמירת פרקי  ובסופו  בראש הדף 
באיטלקית.

“יהי  מלחמה:  בשעת  להצלה  תפלה  הראשונה,  תפילות.  שתי  מכיל 
רצון מלפניך... שתתמלא רחמים על כל יושבי העיר הזאת... ותצילנו 
מיד אויבנו ומיד כל היועצים והקמים עלינו לרעה... ותכרית כל החוחים 

הסובבים את השושנה העליונה... ותן כח ותעצומות לאנשי החיל...”. 
מלכי  מלך  “...אנא  הראשון:  פרנץ  הקיסר  להצלחת  שניה  תפלה 
פראנציסקו  המלך  אדונינו  רוממות  מעלת  את  ואמץ  חזק  המלכים 
וכל השרים  רוממות המלכה אשתו...  ומעלת  ]פרנץ הראשון[  פרימו 
אשר מממלכת אווסטריא הרמה והנשאה...”, כפי הנראה הכוונה היא 
לפרנץ השני קיסר האימפריה הרומית, שכונה גם “פרנץ הראשון קיסר 
אוסטריה” )1768-1835(, ומדובר בתקופת “המלחמות הנפוליאוניות”.

במקומות  וקרעים  קיפול  סימני  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   31 דף, 
הקיפול.

פתיחה: $200

25. Manuscript, Prayers for Times of War 
and for the Success of Caesar Franz the 
First – Italy
Manuscript leaf, prayers for time of war, for protection 
of the city and the success of Caesar Franz the First. 
[Italy, late 18th century or early 19th century].
At the top and at the end of the leaf are instructions for 
reciting Psalms and prayers. Italian titles.
Includes two prayers. The first is a prayer for salvation 
during war: “It shall be your will…that you shall be 
filled with mercy on the residents of this city… and 
save us from our enemies and from all those who give 
bad counsel or rise against us… and you shall cut 
down all the thorns that surround the rose… and give 
strength and might to the battlers…”.
The second is a prayer for the success of Caesar Franz 
the First: “…Please King of Kings, strengthen and give 

courage to His Majesty our Master King Franzisko 
Primo [Franz the First] and Her Majesty the Queen 
his wife… and to all ministers of the Exalted and 
Majestic Austrian Kingdom…”. Apparently, this is 
alluding to Franz the Second, Caesar of the Holy Roman 
Empire, called also Franz the First Caesar of Austria 
(1768-1835), during the times of the “Napoleon wars”. 
Leaf, 31cm. Good-fair condition. Stains, folding marks and 
tears to folds.

Opening Price: $200
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26. כתב-יד, תפילה להצלחת המלחמה - אירופה, שנות 
הת”ק

במלחמה  המנושאים”  הברית  “מלכי  להצלחת  תפילה  של  כת”י  דף 
נגד “זרים שטפו גבולנו, ארצות רבות נתנו למשיסה”. ]אירופה, סוף 

המאה ה-18[.
לציון, אומרים  ובא  ביומו קודם אשרי  יום  “מדי  כותרת:  בראש הדף 
קמ”ד  מ”ו,  כ”ז,  ך’,  י”ג,  אלו:  תהלים  מזמורי  חמשה  והקהל  הש”ץ 

ואח”כ אומרים תפילה”.
והתפילה  הנפוליאוניות”  “המלחמות  בתקופת  מדובר  הנראה  כפי 
שנלחמה  הברית”[  ]“מלכי  המדינות  קואליציית  להצלחת  חוברה 

בצבאו של נפוליאון.
דף 34.5 ס”מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני. כתמים, פגיעות ]משוקמות[ 

בקפל הנייר ובשוליים.

פתיחה: $200

27. אוסף פריטי דפוס וכת”י - הקהילה היהודית בסופיה
בין  )בולגריה(.  וכת”י מהקהילה היהודית בסופיה  אוסף פריטי דפוס 
]1933[; הזמנות  יהודי בסופיה  הפריטים: הזמנה לקונצרט של ארגון 
בסטנסיל  משוכפלים  כת”י  דפי   ;]1923-1928 ]מהשנים  לנישואין 
 ;]1927-1931 ]מהשנים  הקהילה  ועד  חותמות  עם  חלקם  ]לאדינו[, 
קבלה, דפים מודפסים במכונת כתיבה עם חתימות ובולים ]בולגרית[; 

מכתבים ודפי כת”י ]לאדינו ובולגרית[.
22 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $700

26. Manuscript, Prayer for Success at War 
– Europe, Late 18th Century
Handwritten leaf, prayer for the success of the “Exalted 
Coalition Kings” in the war against the “Foreigners that 
flooded our borders, many countries were abandoned to 
be trampled”. [Europe, late 18th century].
At the top of the leaf is the title, “Every day before reciting 
Ashrei and U’Vah L’Zion, the leader of the prayers and 
the community shall say the five following Psalms: 13, 20, 
27, 46, 144 and then they shall say the prayer”.
Apparently, these prayers were said during the 
“Napoleon Wars” and the prayer was composed for 
the success of the coalition armies who fought against 
Napoleon’s army. 
Leaf 34.5cm. High-quality paper, good-fair condition. 
Stains, damages [restored] to paper folds and margins.

Opening Price: $200

27. Collection of Printed Items and 
Manuscripts – The Sofia Jewish Community
Collection of printed items and manuscripts from the 
Jewish community of Sofia (Bulgaria). Among the items: 
an invitation to a concert of a Jewish Organization of 
Sofia [1933]; wedding invitations [1923-1928]; stencil-
copied manuscript leaves [Ladino], some with stamps 
of the community committee [1927-1931]; receipt, type-
written leaves with signatures and stamps [Bulgarian]; 
letters and manuscript leaves [Ladino and Bulgaria].
22 paper items. Various sizes and conditions.

Opening Price: $700
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29. Printed Letter of Request, by Rabbi 
Yehosef Shwartz of Jerusalem, 1842
“Notice” – printed letter of request, by Rabbi Yehosef 
Shwartz of Jerusalem calling for help to print his books 
“Divrei Yosef”. On the reverse side: a letter of request in 
German in Hebrew lettering, with two recommendation 
letters by his brother, Rabbi Chaim Shwartz and Rabbi 
Wolf Hamberg. [Germany”], 1842.
2 printed pages. 25cm. good-fair condition, minor damages 
to leaf margins.

Opening Price: $200

28. Poem for Mishloach Manot by Rabbi 
Simcha Bunam Dichtvald / Letter 
and Proclamation – Chelm Jewish 
Organizations, 1917
◆ Handwritten leaf, poem for mishloach manot, by 
Rabbi Simcha Bunam Dichtvald Rabbi of Chelm, in 
honor of Moshe Kalmesh [Acrostic: Moshe Kalmesh 
– Rosh, Simcha Bunam – Rabbi of Chelm]. On the 
leaf margins is the rabbi’s stamp [the year is unclear, 
perhaps: 1917?].
◆ Printed proclamation (Polish), with signatures and 
stamp of “Chelmer Yiddishe Arbeiter Heim”. 1917.
◆ Letter with signatures (Polish), on official stationary 
and stamp of the “Linat Tzedek (Association), Chelm”. 
1917. 
Total of three items. Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

29. מכתב בקשה מודפס, מרבי יהוסף שווארץ מירושלים, 
1842

“מודעה” - מכתב בקשה מודפס, מאת רבי יהוסף שווארץ מירושלים 
בקריאה לעזור להדפסת ספריו “דברי יוסף”. מעבר לדף: “אנקינדיגונג” 
- מכתב הבקשה בגרמנית באותיות עבריות, עם שני מכתבי המלצה: 
וואלף המבורג. ]גרמניה?[,  מאת אחיו, רבי חיים שווארץ, ומאת רבי 

תר”ב 1842. 
2 עמ’ מודפסים. 25 ס”מ, מצב טוב-בינוני, פגיעות קלות בשולי הדף. 

פתיחה: $200

28. שיר ל”משלוח מנות” מרבי שמחה בונם דיכטוולד / מכתב 
וכרוז - ארגונים יהודיים בחלם, 1917

 דף כתב-יד, שיר ל”משלוח מנות”, מאת רבי שמחה בונם דיכטוולד  ♦
משה  ]האקרוסטיכון:  קאלמש  משה  לכבוד  )חלם(,  חעלמא  אב”ד 
קאלמש - ראש, שמחה בונם - הרב מחעלמא[. בשולי הדף חותמתו 

של הרב. ]פרט השנה לא ברור, אולי: “נצר שאול” = תרע”ז? 1917?[.
“חעלמער  וחותמת  בכת”י  חתימות  עם  )פולנית(,  מודפס   כרוז  ♦

יודישע ארבייטער היים”. 1917.
 מכתב עם חתימות בכת”י )פולנית(, על נייר רשמי וחותמת אגודת  ♦

“לינת הצדק, חעלם”. 1917.

סה”כ שלשה פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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30. “Kol Kore Le-Ezrah – Yeshivat 
Kamenitz” – With Facsimiles of Letters 
Handwritten by the “Chafetz Chaim” and 
Rabbi Hayim Ozer 
Public appeal for help of Yeshivat “Knesset Beit 
Yitzhak”, (A Helfs Ruf), An Urgent Appeal to Our 
Jewish Brethren. [USA?], c.1920s-1930s.
Letter in Hebrew, Yiddish and English to benefit the 
Yeshivah. With photos of “Rabbeinu Rabbi Yitzhak 
Elchanan” and “Maran Rabbi Baruch Dov Leibovitz”, 
class photo of yeshiva students of Kamenitz Yeshiva and 
a facsimile of letters handwritten by Rabbi Hayim Ozer 
Grodzinski and the “Chafetz Chaim”.
Proclamation 55x43cm. High-quality paper, good condition, 
with minor stains, folding marks and chips to edges.

Opening Price: $250

30. קול קורא לעזרה – ישיבת קמניץ – עם צילום מכתבי כת”י 
מהחפץ חיים ורבי חיים עוזר 

 An Urgent ,קול קורא לעזרה מישיבת כנסת בית יצחק, א הילפס רוף
התר”פ-תר”ץ  שנות  ]ארה”ב?[,   Appeal To Our Jewish Brethren

בערך )1920-1930(. 
הדפסת  עם  הישיבה.  לטובת  ובאנגלית  ביידיש  בעברית,  מכתב 
דוב  ברוך  ר’  “מרן  ושל  זצ”ל”  אלחנן  יצחק  ר’  “רבנו  של  צילומים 
לייבאוויץ שליט”א”, תמונת מחזור של ישיבת קמניץ וכן צילום של 

מכתב בכתב ידם של רבי חיים עוזר והחפץ חיים. 
נייר איכותי, מצב טוב, עם מעט כתמים, סימני קיפול,  כרוז 43X55 ס”מ. 

וחתכים קטנים בשוליים.

פתיחה: $250
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32. סידור רבי יעקב עמדין, שערי שמים - קוריץ תקע”ח
סדר תפלה, חלק ב’: ארמון עיר-האלהים “שערי שמים”. עם פירושי 
האר”י,  וכוונת  והסוד  הנגלה  דרך  ע”פ  )היעב”ץ(  מעמדין  יעקב  רבי 

והדינים השייכים לתפלה. קוריץ, ]תקע”ח 1818[.
קמה דף. 17 ס”מ. נייר ירקרק, מצב טוב-בינוני, פגיעות משוקמות. כריכת 

חצי-עור מהודרת.

פתיחה: $400

32. Rabbi Ya’akov Emden’s Siddur, “Sha’arei 
Shamayim” – Korets, 1818
“Seder Tefillah”, Part 2: Castle of G-d’s city “Sha’arei 
Shamayim”. With the commentary of Rabbi Ya’akov 
of Emden (Yavetz) according to revealed and hidden 
Torah thought and the “kavanot” of Ha’Ari and laws 
pertaining to prayer. Korets, [1818].
145 leaves. 17cm. Greenish paper, good-fair condition, 
restored damages. Elaborate semi-leather binding.

Opening Price: $400

31. מחזור וורמייזא– פקסימיליה מפוארת
ה-13.  המאה  מן  מפואר  יד  כתב  וורמייזא,  מחזור  פקסימיליה, 

אוסטריה-שוויצריה-ירושלים, תשמ”ו ]1986[.
עור  כריכת  קלף.  דמוי  עבה  נייר  על  ומפוארת  גדולה  פקסימיליה 
מתוך  ממוספר,  עותק  לסגירה.  אבזמים  עם  עתיק,  בסגנון  ומתכת 

מהדורה של 300 עותקים.
המחזור שנכתב בשנת 1272, שימש במשך מאות שנים בבית-הכנסת 
ב”ליל  הנאצים  ידי  על  הכנסת  בית  לחורבן  עד  וורמס,  קהל  של 
הבדולח”, בנובמבר 1938. המחזור ניצל על ידי הארכיונאי של וורמס, 
שהסתיר אותו בקתדרלה. בשנת 1957 הועבר כתב היד לבית הספרים 

הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים.
כרך  בתוספת  מאד.  טוב  מצב  ס”מ.   31X39 הדפים:  גודל  דף.   ]224[
המבואות, ושני דפי פקסימיליה מאויירים מכת”י דומה מאותה תקופה, 

נתונים בכריכה נפרדת. קופסת עץ מקורית לכל הפריטים. 

פתיחה: $500

31. “Worms Mahzor” – Elaborate Facsimile
Facsimile, “Worms Mahzor”, elaborate manuscript 
from the 13th century. Austria-Switzerland-Jerusalem, 
1986.
Large elaborate facsimile on thick parchment-like 
paper. Antique-style leather and metal binding, with 
clasps for closing. A numbered copy, from an edition 
of 300 copies.
The” Machzor”, written in 1272, was used for hundreds 
of years in the synagogue of the Worms congregation 
until the destruction of the synagogue by the Nazis 
on Kristallnacht, on November 1938. The “Machzor” 
was saved by Worms’ archivist, who concealed it in a 
cathedral. In 1957, the manuscript was transferred to 
The Israel National & University Library in Jerusalem. 
[224] leaves. Size of leaves: 39x31cm. Very good condition. 
Includes volume of prefaces and two illustrated facsimile 
leaves from a similar manuscript from the same period, 
bound separately. Original wooden case for all items. 

Opening Price: $500

סידורים ותפילות )כולל: מיניאטורות(
Siddurim and Prayer Books (Including Miniatures)
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33. סידור רבי יעקב עמדין - למברג, תרי”ט-תר”כ - המהדורה 
הראשונה בנוסח ספרד

]תפילות  שמים  עמודי   - א  חלק  עמדין.  יעקב  רבי  פירוש  עם  סידור 
לחול ולשבת[ וחלק ב - שערי שמים ]תפילות למועדים ועוד[, נוסח 

ספרד. ]לבוב, תרי”ט-תר”כ[ 1859-1860.
יעקב  רבי  פירוש  עם  ספרד  נוסח  סידור  של  הראשונה  המהדורה 
עמדין. הפירוש הותאם לראשונה על ידי המו”ל לנוסח זה. שער נפרד 
לחלק ב, עם מקום דפוס מזוייף “בקארעץ”, ופרט השנה של הוצאת 

קארעץ.
עותק חסר 8 דף. חלק ראשון: ב-ז, יג-קעו, רעז-רצב, קצג-רכו דף )ספירת 
דפים משובשת. חסרים: דף השער ושני הדפים שאחריו, דפים ח-יב(; חלק 
שני: פה, ]1[ דף )דף יב חסר בחלקו. מצורף דף מעותק אחר להשלמה(. 
דפים  במספר  קרעים  טוב,  במצב  הדפים  רוב  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   20

והדבקות נייר לשיקום. כתמים. כריכה פגומה.

פתיחה: $300

33. Rabbi Ya’akov Emden’s Siddur – Lemberg, 
1859-1860 – First Sephardic Version Edition 
Siddur with commentary of Rabbi Ya’akov Emden. 
Section one – Amudei Shamayim [prayers for weekdays 
and Shabbat]. Section two – Sha’arei Shamayim [prayers 
for festivals and more], Sephardic version. [Lvov, 
1859-1860].
First edition of Sephardic version prayer book with 
commentary of Rabbi Ya’akov Emden. The commentary 
was compiled by the publisher for this version for the 
first time. Separate title page for section two with forged 
location of print, “Kyritz”, and detail of year of Kyritz 
publication. 
Copy missing 8 leaves. Section one: 2-7, 13-176, 277-292, 
193-226 leaves (faulty pagination. Missing: Title page and 
two following leaves, leaves 8-12); Section two: 85, [1] 
leaves (leaf 12 partially missing. Replaced with leaf from 
other copy). 20cm. Good-fair condition. Majority of leaves 
in good condition, tears on several leaves and scotch tape 
restorations. Stains. Damaged binding. 

Opening Price: $300

כרך   - תקל”ג-תקכ”ט  אמשטרדם,  ותהילים,  סידור   .34
מיניאטורי 

דפוס   .]1773 ]תקל”ג  אמשטרדם,  קטן”,  “בכרך  השנה  מכל  תפלה 
יוסף יעקב ואברהם פרופס. כרוך עם שערים נפרדים לספר  האחים: 
1769[. דפוס האחים  ]תקכ”ט  ולסדר מעמדות, אמשטרדם,  תהילים 

פרופס. 
12.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, בלאי ודפים מנותת  יב, תטו דף; נו דף; מז דף.

קים. כריכת עור עתיקה, פגומה ומנותקת.

פתיחה: $250

34. Siddur and Psalms, Amsterdam, 1769-1773 
- Miniature Volume
Year round prayers in “a small volume”, Amsterdam, 
[1773]. Printing press of the brothers Yosef Ya’akov 
and Avraham Props. Bound with separate section for 
Psalms and “Seder Ma’amadot”, Amsterdam, [1769]. 
Printed by the Props brothers. 
12, 415 leaves; 56 leaves; 47 leaves. 12.5cm. Good-fair 
condition, wear and detached leaves. Antique leather 
binding, damaged and detached.

Opening Price: $250
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35. סידור עבודת בורא – ווילהרמשדורף, 1688
ספר עבודת בורא, סידור לימות החול ולליל שבת, עם ביאור על פי 
הסוד והרמז, וכוונות קבלה. מאת רבי עקיבא בער מווינא, ווילהרמש-

דארף, תמ”ח )1688(. מהדורה ראשונה.
עש  פגעי  בינוני,  מצב  ס”מ.   19.5  .)24 דף  חסר:  דף,   52 )במקור:  דף.   ]51[
על הטקסט, כתמים ובלאי, במספר דפים נזקים משוקמים. כריכה חדשה.

36. סידור תפלת ישרים, אמשטרדם, ת”קפתיחה: $250
סידור תפלת ישרים, כמנהג הספרדים, מסודר עפ”י האריז”ל ומהרמ”ז 

)רבי משה זכות(. אמשטרדם, ת”ק )1740(.
יתירה  / אשר בקדושה  בו צפונה לישרים  ותושיה  כבוד,  “קולו אומר 
יהיו מתקדשים ומטהרים / ליהודים היתה אורה, אלו בני הספרדים / 

אשר בארצות הם המובחרים”.
וכתמי שימוש,  בינוני, פגעי  ריג-רעז; קמב דף. כ-18 ס”מ. מצב  ]4[, קיב, 
פגעי עש באמצע הסידור. נזקים משוקמים בעמוד השער. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

35. Avodat Boreh Prayer Book – 
Wilhelmsdorf, 1688
Sefer Avodat Boreh, prayer book for weekdays and Friday 
night, with commentary based upon concealed and 
alluded wisdom, including Kabbalistic intents. By Rabbi 
Akiva Ber of Vilnius, Wilhelmsdorf, 1688. First edition. 
[51] leaves. (Originally: 52 leaves. Missing: Leaf 24). 19.5cm. 
Fair condition, moth damage on text, stains and wear, 
restored damage on several leaves. New binding. 

Opening Price: $250

36. Tefilat Yesharim Prayer book, 
Amsterdam, 1740   
Tefilat Yesharim prayer book, Sephardic custom, 
arranged according to the Arizal and Rabbi Moshe 
Zacut. Amsterdam, 1740. 
[4], 112, 213-277; 142 leaves. Approx. 18cm. Fair condition, 
damage and stains from usage, moth damage in middle of the 
prayer book. Restored damage on title page. New binding. 

Opening Price: $300
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37. סידור כל בו קטן, הומבורג, תק”ט
סדר כל בו קטן, סידור ומחזור לכל השנה )עם פיוטים(, כמנהג אשכנז 
“באותיות   ,)Homburg( הומבורג  אשכנז.  כמנהג  היוצרות  המזרחי. 

אמשטרדם”. תק”ט )1749(.
המחזור  עם  וי”ט  ור”ח  וערבית  לשחרית  תפלה...  סדר  תמצא  “ובו 
יוצרות  עומר,  וספירות  פסח  של  הגדה  סדר  השנה...  מכל  וסליחות 
של כל השנה, מערבות לכל י”ט במקומו, פרקי אבות, כל תקוני שבת 
עם זמירות, פרשיות מכל שנה, שיר היחוד, יום כפור קטן, הושענות 

וזולתות”. עם פרק שירה ועוד הוספות. 
באמצע  דפים  שלשה  או   2 )חסרים  משובשת.  דפים  ספירת  דף.  כ-600 
הסידור במקומות שונים(. 16.5 ס”מ. מצב בינוני, כתמי שימוש ופגיעות 
שונות. דפים משוקמים. במספר דפים פגיעות עם חסרון. חיתוך דפים עם 

פגיעה בכותרות ובקצה הטקסט. כריכת עור, עתיקה ובלויה.

פתיחה: $250

37. Siddur Kol Bo Katan, Homburg, 1749
Siddur Kol Bo Katan, year round siddur and machzor 
(with piyutim), according to Eastern Ashkenaz custom. 
The Yotzrot are according to Ashkenaz custom. 
Homburg, “In Amsterdam letters”. 1749. 
“In it you will find the order of prayers… for Shacharit 
and Arvit and Rosh Chodesh and the festivals with the 
machzor and selichot for the whole year… Passover 
Haggadah and the Omer counting, Yotzrot for the whole 
year, ma’ariv for each festival in its place, Pirkei Avot, 
all Tikunei Shabbat with songs, Parshiot for the whole 
year, Shir HaYichud, Yom Kippur Katan, Hoshanot and 
Zulatot”. With Perek Shira and other additions. 
Approximately 600 leaves. Mistaken leaf numbering. 
(Lacking 2 or 3 leaves in the middle of the siddur at vari-
ous places). 16.5cm. fair condition, use stains and various 
damages. Restored leaves. Some leaves have damages with 
lack. Leaf cutting with damage to titles and to edge of text. 
Leather binding, antique and worn.

Opening Price: $250

38. סדר תפלה מכל השנה כמנהג פולין / תהלים / בית רחל 
ושער הלל יה – אמשטרדם, תקע”ו

סדר תפלה מכל השנה כמנהג פולין, ובסופו ספר תהלים “עם פירוש 
נאה ונקל”. אמשטרדם, תקע”ו )1816(.

בראשו נכרך הקונטרס: “בית רחל ושער הלל יה”, מאת רבי נפתלי כ”ץ 
בעל “סמיכת חכמים”, אמשטרדם, תקע”ו )1816(.

טו דף; ]1[, רנו, קך דף; צ, ]2[ דף. 19 ס”מ. מצב טוב, כתמים, בעיקר בסדר 
הגדה של פסח. כריכה ישנה, לא מקורית.

פתיחה: $250

38. All-Inclusive Prayer Book as Customary 
in Poland / Tehillim / Beit Rachel Ve’Sha’ar 
Hallel Y’ah – Amsterdam, 1816 
All-year prayer book as customary in Poland with Sefer 
Tehillim at end “with fine and straightforward com-
mentary”. Amsterdam, (1816). 
Pamphlet “Beit Rachel Ve’Sha’ar Hallel Y’ah” bound at 
the beginning, by Rabbi Naftali Katz author of Smichat 
Chachamim. Amsterdam, (1816).
15 leaves; [1], 256, 120 leaves; 90, [2] leaves. 19cm. Good 
condition, stains, especially on section of Passover 
Haggadah. Old unoriginal binding. 

Opening Price: $250

39. סדר תעניות – אמשטרדם, תקל”א
סדר תעניות, תפילות וקינות לארבע תעניות, כמנהג ק”ק הספרדים. 

אמשטרדם, ]תקל”א 1771[.
ההפטרה לתשעה באב מופיעה עם תרגום לפורטוגזית. 

]1[, ב, ]2[, ג-קלב דף. 17 ס”מ. מצב טוב, מעט כתמים. חיתוך דפים מוזהב. 
כריכה מקורית, מנותקת חלקית.

פתיחה: $200

39. Seder Ta’aniyot – Amsterdam, 1771
Seder Ta’aniyot, prayers and lamentations for four 
fast days, according to the custom of the Sefardim. 
Amsterdam, [1771].
The haftara for Tisha B’Av appears with translation to 
Porteguese. 
[1], 2, [2], 3-132 leaves. 17cm. Good condition, few stains. 
Gilt leaf cutting. Original binding, partially detached. 

Opening Price: $200
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41. מערבות, פרנקפורט דמיין, תע”ד
וורמייזא,  כמנהג  פיוטים  אוסף  וסליחות.  וזולתות  יוצרות  מערבות, 
אשכנז  כמנהג  במחזור  החסרים  ועוד,  זולת  יוצר,  מעריב,  לתפילות 

הרגיל. פרנקפורט דמיין, ]תע”ד 1714[. דפוס יוהאן קעלנער.
חתימת רבי “אייזק ברלין” - רבי אייזיק ברלין מהמבורג, תלמיד חכם 
)תק”א-תקע”ד(  ברלין  לאזי  אלעזר  רבי  הגאון  של  בנו  דקדוק,  ובעל 
הרב הראשי בקהילות אה”ו ]אלטונא, המבורג, ונדסבק[. בעל “משנת 

רבי אליעזר”.
מו דף, כ-20 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

41. Ma’aravot, Frankfurt am Main, 1714 
Ma’aravot, Yotzrot, Zulatot and Selichot. A collection 
of piyutim according to Worms custom, for evening 
prayers, Yotzer, Zulat etc. lacking in the machzor ac-
cording to regular Ashkenasic customs. Frankfurt am 
Main, [1714]. Printed by Johann Kelner.
Signature of Rabbi “Isaac Berlin” – Rabbi Isaac Berlin 
of Hamburg, a Torah scholar and linguist, son of Rabbi 
Elazar Lazi Berlin (1741-1814) Chief Rabbi of the Altona, 
Hamburg, Wandsbek communities. Author of Mishnat 
Rabbi Eliezer. 
46 leaves, approximately 20cm. Good-fair condition, stains 
and wear. Worn binding.

Opening Price: $200

40. מחזור – אמשטרדם, תקע”ד
מחזור לכל השנה, כמנהג אשכנז ופולין. אמשטרדם, תקע”ד 1814. 

על  איורים  תחריטי  עצרת  לשמיני  במוסף  בידייש-דייטש.  הוראות 
המזלות.

שנד דף. 13 ס”מ. מצב טוב, מעט כתמים. כרוך בכריכה נאה בצבע אדום, 
עם אבזם מתכת משוחזר. 

פתיחה: $200

40. Machzor – Amsterdam, 1814
Year round machzor, according to the custom of 
Ashkenaz and Poland. Amsterdam, 1814.
Instructions in Yiddish-Deitsch. The Mussaf prayer 
of Shemini Azeret has etchings of illustrations of the 
constellations.
354 leaves. 13cm. Good condition, few stains. Bound in red 
attractive binding, with reconstructed metal clasp.

Opening Price: $200
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42. סט מחזורים כמנהג אשכנז – רדלהיים, תק”ס-תקס”ה – 
מהדורה ראשונה

ושני  ראשון  ]יום  כרכים  בתשעה  שלם  סט  אשכנז.  כמנהג  מחזורים 
של פסח; יום שביעי ושמיני של פסח; ראש השנה; יום שני של ראש 
השנה; ערבית יום כיפור; יום הכיפורים; סוכות; שמיני עצרת ושמחת 
של  ראשונה  מהדורה   .1800-1805 תק”ס-תקס”ה  רדלהיים,  תורה[. 
המחזורים בהוצאת רבי וואלף היידנהיים. ]מלבד כרך 9 לשמיני עצרת, 
שהוא מהמהדורה השניה והנדירה, רדלהיים תקס”ה[. הסכמות רבי 

פנחס הורוויץ בעל ה”הפלאה” והסכמות נוספות.
כהר”ר  לא”א  בן  “זלמן  חתימת  לפסח  המחזור  של  הראשון  בשער 

]=לאדוני אבי כבוד הרב רבי[ מאיר רויטשילד”.
9 כרכים, כ-19 ס”מ. מצב טוב. כריכות חצי-עור מקוריות, בלויות.

פתיחה: $600

42. Set of Ashkenasic Machzorim – 
Redelheim, 1800-1805 – First Edition
Machzorim according to Ashkenasic customs. Full 
nine-volume set [first and second day of Passover; sev-
enth and eighth day of Passover; Rosh Hashana; Second 
day of Rosh Hashana; Ma’ariv of Yom Kippur; Yom 
Kippur; Succot; Shemini Azeret and Simchat Torah]. 
Redelheim, 1800-1805. First edition of “machzorim” 
published by Rabbi Wolf Redelheim. [Besides Vol. 
9 for Shemini Azeret, which is from the second and 
rare edition, Redelheim, 1805]. Approbations by Rabbi 
Pinchas Horowitz, author of the “Hafla’ah” and other 
approbations. 
The first title page of the Passover machzor is signed 
“Zalman ben My Father Rabbi Meir Rothschild”.
9 volumes, approximately 19cm. Good condition. Semi-
leather original bindings, worn.

Opening Price: $600
43. ששה סידורים מיניאטוריים - רדלהיים

מסודר  ותפלה,  רנה  סדר   ♦ מיניאטוריים:  “רדלהיים”  סידורי  ששה 
 .1844 תר”ד  רדלהיים,  הידנהיים.  וואלף  ר’  מאת  היטב,  ומדויק  יפה 
)חסרים: דף ט ודף אחרון - שמושלם בצילום(. ♦ דברי הברית, תפלות, 
“פנקס  עם   .1874 ]תרל”ד[  רדלהיים,  מילה.  לברית  ושירים  ברכות 
תפלות  ותחנונים,  תפלה   ♦ בכת”י.  שמות  רישומי  מספר  שבו  מוהל” 
כל השנה. רדלהיים, תרכ”ד 1864. הוראות ביידיש. ♦ תפלה ותחנונים, 
1873. הוראות ביידיש. ♦ תפלה ותת  תפלות כל השנה. רלדהיים, תרל”ג

חנונים. פרנקפורט דמיין - רדלהיים. ]שנות התר”ס? 190-?[. הוראות 
תפלת הדרך והביננו, עם סדר אבינו מלכנו וקדוש לבנה.  בגרמנית. ♦ 

רלדהיים, תרס”ד 1904. 

6 ספרים, 8-14 ס”מ. מצב משתנה.

פתיחה: $500

43. Six Miniature Prayer Books 
– Rödelheim
Six miniature Redelheim Prayer Books: ◆ Seder Rina 
U’Tefilla, nicely arranged and accurate, by Rabbi Wolf 
Heidenheim. Rödelheim, 1844. (Lacking: Leaf 9 and last leaf 
– replaced with photocopy). ◆ Divrei HaBrit, prayers, bless-
ings and poems for brit milah. Rödelheim, 1874. With pages 
for circumsition records, with a few handwritten names. 
◆ Tefilla V’Tachanunim, year round prayers. Rödelheim, 
1864. Yiddish instructions. ◆ Tefilla V’Tachanunim, year 
round prayers. Rödelheim, 1873. Yiddish instructions. 
◆ Tefilla V’Tachanunim. Frankfurt am Main – Rödelheim. 
[190-?]. German instructions. ◆ Traveler’s prayer and 
Havinenu, with Avinu Malkeinu and Kiddush Levana. 
Rödelheim, 1904.
6 books, 8-14cm. Varied condition.

Opening Price: $500

44. סידור מיניאטורי - וינה, 1860 - כריכת קטיפה
מתורגם  ישראל,  תפלת   -  Gebete der Israeliten מיניאטורי,  סידור 
לגרמנית. עם פרקי אבות. וינה, 1860. מקור ותרגום גרמני, עמוד מול 

עמוד.
בעמוד שלפני השער איור צבעוני של שלמה המלך. 

כריכת קטיפה כחולה, אבזם מתכת דקורטיבי, אותיות ראשי התיבות 
כתמים.  טוב,  מצב  ס”מ.   10.5 עמ’.   ]3[  ,3-263 ג-רסג,   ,]6[ הבעלים.  של 

חיתוך דפים מוזהב. בלאי וקרעים בכריכת הקטיפה, גב הכריכה מנותק.

פתיחה: $250
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45. סדר תפלה - פיזה, תקפ”ח
סדר תפלה, כמנהג קהל קדושים ספרדים. פיסא, תקפ”ח ]1828[. 

זצ”ל”.  יעקב  מוהר”ר  בהרבני  משה  “הק’  בכת”י:  חתימה  רישומים, 
חותמות “קרופקא מגיד” ]אולי מדובר במס קהילתי או מגבית כספית 

להחזקת המגיד המקומי[. 
קמו דף. 11 ס”מ. מצב טוב, כתמים, קרעים במספר דפים.

הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  נרשם  לא  ביבליוגרפית,  ידוע  אינו 
ובוינוגרד-רוזנפלד.

פתיחה: $350

45. Seder Tefillah – Pisa, 1828 
Seder Tefillah, as customary in Sephardic communities. 
Pisa, [1828]. 
Notations, handwritten signature: “Moshe son of 
Ya’akov”. Stamps of “Kropka Maggid” [possibly refers 
to community tax or monetary fundraising campaign 
for support of a local Maggid (preacher)].
146 leaves. 11cm. Good condition, stains, tears on several 
leaves. 
Bibliographically unknown, not listed in the 
Bibliography Institute CD or Winograd-Rosenfeld. 

Opening Price: $350

44. Miniature Prayer Book – Vienna, 1860 – 
Velvet Binding 
Miniature prayer book, Gebete der Israeliten – Prayer 
of Jewish Nation, translated to German. Includes Pirkei 
Avot. Vienna, 1860. Text and German translation, 
facing each other on opposite pages.
Leaf preceding title page contains a colorful illustration 
of Shlomo HaMelech (Solomon). 
Blue velvet binding, decorative metal clasp, initials of 
owners. 
[6], 3-263, [3] pages. 10.5cm. Good condition, stains. Gilded 
paper cut. Wear and tear on velvet binding, spine of binding 
detached. 

Opening Price: $250

46. ששה סידורים מיניאטוריים
.]1861 ]תרכ”א  ליוורנו,  איטליאני.  ק”ק  כמנהג  תפלה,  בית   סידור  ♦ 

)חסר   .]1892 ]תרנ”ב  ליוורנו,  הספרדים.  כמנהג  תפלה,  בית   סידור  ♦

דף אחד בסוף(. ♦ סידור בית תפלה, כמנהג הספרדים. ליוורנו, תרצ”ב 
]1932[. ♦ שבוע טוב, פזמונים והבדלה למוצאי שבת. ליוורנו, ]תרס”ד 
ספר  עם:  כרוך   .]1921[ תרפ”א  ליוורנו,  וערבית.  מנחה  סדר   ♦  .]1904

שבוע טוב, פזמונים והבדלה למוצאי שבת. ליוורנו, תרצ”א ]1931[.

סה”כ 6 ספרים ב-5 כרכים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $400

46. Six Miniature Prayer Books 
◆ Siddur Beit Tefillah as customary in communities of 
Italy. Livorno, [1861]. ◆ Siddur Beit Tefillah, Sephardic 
custom. Livorno, [1892]. (Missing one leaf at end). 
◆ Siddur Beit Tefillah, Sephardic custom. Livorno, 
[1932]. ◆ Shavu’a Tov, short songs and Havdalah recited 
upon termination of Shabbat. Livorno, [1904]. ◆ Mincha 
[afternoon prayer] and Arvit [evening prayer]. Livorno, 
[1921]. Bound with: Sefer Shavu’a Tov, short songs and 
Havdalah for Saturday night. Livorno, [1931]. 
Total of 6 books in 5 volumes. Various sizes and conditions.

Opening Price: $400
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47. תיקון ליל שבועות – שלש מהדורות, זולצבאך
רבה: הושענא  ליל  ותיקון  שבועות  ליל  תיקון  של  עותקים   שלשה 

 זולצבאך, תקס”ב 1802. חותמות וחתימות. ♦ זולצבאך, תקצ”ה 1835.  ♦
בזולצבאך”,  “כמו   ♦ נוספות.  וחתימות  שטרויס”  “שמואל  חתימות 

]פיורדא[, תקנ”ה )1795(. מהדורה לא רשומה ביבליוגרפית.
3 ספרים, 16-18 ס”מ. מצב טוב, בלאי. כריכות מקוריות בלויות.

פתיחה: $200

47. “Tikun Leil Shavuot” – Three Editions, 
Sulzbach
Three copies of “Tikun Leil Shavuot” and “Tikun Leil 
Hoshana Raba”: ◆ Sulzbach, 1802. Stamps and signa-
tures. ◆ Sulzbach, 1835. Signatures of “Shmuel Shtrois” 
and other signatures. ◆ “As printed in Sulzbach”, 
[Fuerth], 1795. Bibliographically unlisted edition.
3 books, 16-18cm. Good condition, wear. Worn original 
bindings.

Opening Price: $200

48. סדור תפלות ישראל - גבעטי דער יודן, הסידור הראשון 
שנדפס בגרמנית - ברלין, 1786

תפלות ישראל, חלק שני, הכולל סדור מכל השנה מתורגם אשכנזית, 
מאת דוד פרידלענדר. ברלין, תקמ”ו )1786(. דפוס חברת חינוך נערים.
שנדפס  יודן”,  דער  “גבעטי  הסידור  של  הראשונה  מהדורתו  זוהי 
משה  של  ממקורביו  פרידלנדר,  דוד  ע”י  עבריות  באותיות  בגרמנית 
כולו  נדפס  הסידור  א’ של  חלק  הרפורמה.  תנועת  ומאבות  מנדלסון 
כסידור רגיל בלשון הקודש, וחלק ב’ שלפנינו נדפס בגרמנית, אולם 
הוא דומה בתוכנו לסידור התפילה המסורתי. רק לאחר כמה עשרות 
עצמו,  הסידור  בתוכן  משמעותיים  שינויים  הרפורמים  הכניסו  שנים 

48. “Siddur Tefillot Yisrael – Gebeti 
Der Yuden”, the First Siddur Printed in 
German - Berlin 1786
“Tefillot Yisrael”, Vol. 2, includes year-round siddur 
translated into German, by David Freidlander. Berlin, 
1786. Printed by “Chevrat Chinuch Ne’arim”.
First edition of the siddur “Gebeti Der Yuden”, printed 
in German in Hebrew letters by David Freidlander, a 
close companion of Moshe Mendelson and one of the 
founders of the Reform Movement. Volume 1 of the 
siddur was fully printed as a regular siddur in Hebrew, 
and volume 2 was printed in German, but its content is 
similar to the traditional siddur. Only after several de-
cades did the Reform “advance” to inserting significant 
changes into the content of the siddur itself, omitting 
mention of belief in the creation of the world, the giving 
of the Torah, Messiah and resurrection of the dead. 
[6], 172, 49, [2] leaves. 15.3cm. Good condition, use stains 
and handwritten punctuation marks. Torn binding.
In the Bibliography Institute CD, a different copy appears 
with [14], 172, 49, [2] leaves. Apparently that copy has 
another section titled Gebeti Der Yuden with a etching of 
“Pitum HaKetoret” and an organ, and 5 leaves of names 
of subscribers [added to some copies. These leaves are 
missing (or were not originally bound) in this copy].

Opening Price: $400

בביטול הזכרת האמונה בבריאת העולם, במתן תורה, בביאת המשיח 
ובתחית המתים.

]6[, קעב, מט, ]2[ דף. 15.3 ס”מ. מצב טוב, כתמי שימוש וסימני פיסוק 
בכת”י. כריכה קרועה.

קעב,   ,]14[ ובו:  שונה  עותק  מופיע  הביבליוגרפיה,  מפעל  בתקליטור 
הכותרת  עם  נוסף  שער  מופיע  עותק  שבאותו  כנראה  דף.   ]2[ מט, 
“גבעטי דער יודן” עם תחריט של פטום הקטורת ועוגב. ו-5 דפי שמות 
מנויים ]שנוספו לחלק מן העותקים. דפים אלו חסרים )או שלא נכרכו 

כלל( בעותק שלפנינו[.

פתיחה: $400
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50. חמש הגדות 
)יערי   .1715 תע”ה  ווילהרמשדורף,  הסוד.  עפ”י  פירוש  עם   הגדה,  ♦
ללשון  תרגום  עם  פסח,  של  הגדה  סדר   ♦  .)128 ההגדות  אוצר   ;79
בית  פנים  איור  לוח   .1830 תקצ”א  לונדון,  )אנגלית(.  ענגלאטירא 
הכנסת. חתימות בעלים משנת תקצ”ב. )יערי 516; אוצר ההגדות 717(. 
♦ סדר הגדה. ווילנא, תקע”ז )1817(, חסר סוף וכרוך עם עותק חסר של 

סדר זמירות לשבת וקריאת שמע על המטה. )יערי 409; אוצר ההגדות 
הגדה,   ♦ 577. גם הטופס המופיע באוצר ההגדות נמצא חסר בסוף(. 
עם תרגום אשכנזי. ווינה, תקע”ב 1812. )אוצר ההגדות 540(. ♦ מעלה 
בית חורין, עם פירושים וציורים. וינה, תקפ”ג 1823. )יערי 453; אוצר 

ההגדות 633(.

5 ספרים, גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב.

פתיחה: $500

50. Five Haggadot
◆ Haggadah, with kabalistic commentary. 
Wilhermesdorf, 1715. (Ya’ari 79; Otzar HaHaggadot 
128). ◆ “Seder Haggadah Shel Pesach”, with English 
translation. London, 1830. Plate with an illustration of 
a Synagogue. Owners’ signatures from 1832. (Ya’ari 516; 
Otzar HaHaggadot 717). ◆ “Seder Haggadah”. Vilna, 
1817, missing end and bound with a missing copy of 
Shabbat songs and “Keri’at Shema” before retiring for 
the night. (Ya’ari 409; Otzar HaHaggadot 577. The copy 
that appears in Otzar HaHaggadot is also missing at the 
end). ◆ Haggadah with Ashkenasi translation. Vienna, 
1812. (Otzar HaHaggadot 540). ◆ “Ma’ale Beit Chorin”, 
with commentary and illustrations. Vienna, 1823. 
(Ya’ari 453; Otzar HaHaggadot 633).
5 books, Various sizes and conditions. Most in good 
condition.

Opening Price: $500

49. ארבע הגדות - דפוסי ליוורנו
 .1790 תק”ן  ליוורנו,  ממודינא.  הכהן  ישמעאל  רבי  פסח,   שבח  ♦

מהדורה ראשונה. )יערי 227; אוצר ההגדות 339(. ♦ סדר ברכות כמנהג 
טובים...  לימים  ומזמורים  לשבת...  פזמונים  )עם  איטאלייאני  ק”ק 
ומאה ברכות(. בדפים סט-פה הגדה של פסח. ליוורנו, ]תקצ”ב 1832[. 
♦ מטה ראובן, רבי ראובן עבו. סדר חדש ניסן; ערבית של פסח; הגדה 

של פסח עם פירוש; שיר השירים ופרקי אבות. ליוורנו, תרכ”ה 1865. 
הגדה של פסח, עם פתרון בלשון   ♦  .)1259 935; אוצר ההגדות  )יערי 
ספרדי )לאדינו( וציורים. ליוורנו, תרצ”ב 1932. הציורים בדיו אדומה. 

)יערי 2169; אוצר ההגדות 3424(. 

4 ספרים, גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $250

49. Four Haggadot – Livorno Printing
◆ “Shevach Pesach”, Rabbi Yishmail HaCohen of 
Modena. Livorno, 1790. First edition. (Ya’ari 227; 
Otzar HaHaggadot 339). ◆ “Brachot” according to 
the custom of the Italian community (with Shabbat 
songs…and songs for festivals… and one hundred” 
brachot”). Leaves 69-85 are the Passover Haggadah. 
Livorno, [1832]. ◆ “Mat’e Reuven”, Rabbi Reuven Abo. 
Customs for the month of Nissan; Passover evening 
prayer; Passover Haggadah with commentary; “Shir 
HaShirim” and “Pirkei Avot”. Livorno, 1865. (Ya’ari 935; 
Otzar HaHaggadot 1259). (Passover Haggadah, with 
Spanish (Ladino) translation and illustrations. Livorno, 
1932. The illustrations are in red ink. (Ya’ari 2169; Otzar 
HaHaggadot 3424).
4 books, varied size, good condition.

Opening Price: $250

הגדות של פסח
Passover Haggadot
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51. חמש הגדות עם פירושים
 הגדה, זרע קודש. ווארשא, תרכ”ה 1865. )יערי 922; אוצר ההגדות  ♦
1250(. ♦ הגדה, מלחמות ה’. רבי שמלקא טויבש. טשערנאוויץ, תרכ”ד 
פירושים  עשרה  עם  הגדה,   ♦  .)1231 ההגדות  אוצר   ;900 )יערי   .1864
ופירוש הגר”א. ווילנא תרכ”ח 1868. )יערי 975; אוצר ההגדות 1312(. 
אוצר   ;1007 )יערי   .1870 תר”ל  ווארשא,  תלפיות.  ביאור  עם  הגדה   ♦

יששכר  משולם  רבי  דמרא,  שבחא  עם  הגדה,   ♦  .)1358 ההגדות 
מסטניסלב. למברג, תר”מ 1880. )יערי 1170; אוצר ההגדות 1552(. 

5 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

51. Five Haggadot with Commentaries 
◆ Haggadah, “Zera Kodesh”. Warsaw, 1865. (Ya’ari 922; 
Otzar HaHaggadot 1250). ◆ Haggadah, “Milchamot 
Hashem”. Rabbi Shmelke Toibesh. Tschernovitz, 1864. 
(Ya’ari 900; Otzar HaHaggadot 1231). ◆ Haggadah, 
with 10 commentaries and the commentary of the Vilna 
Ga’on. Vilna 1868. (Ya’ari 975; Otzar HaHaggadot 1312). 
◆ Haggadah with Talpiot commentary. Warsaw, 1870. 
(Ya’ari 1007; Otzar HaHaggadot 1358). ◆ Haggadah, 
with “Shivcha D’Mara”, Rabbi Meshulam Yissachar 
of Stanislav. Lemberg, 1880. (Ya’ari 1170; Otzar 
HaHaggadot 1552). 
5 Haggadot, Various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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53. ארבע חוברות לפורים - לאדינו, יידיש ועברית
תרפ”ד  ירושלים,  בלאדינו.  פיוטים  פורים.  די  ב’ייז’אס   קונפלאס  ♦
לאדינו  ]תרגום  פסח  די  סימאנאס  לאס  פורים,  של  הגדה   ♦  .1924
הירש  צבי  ר’  מאת  שכורים,  לליל  להגדה  טאראגאן  בן-ציון  מאת 
שפיעל,  יוסף   ♦ השער.  דף  חסר   .]1894 תרנ”ד  ]ירושלים,  זומרהויזן[. 
יידיש. ]חמוש”ד[. ♦ שבחי המן והשכבתו, תונס, ]תרפ”ה 1925[. גליון 

לא חתוך.

4 חוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

53. Four Booklets for Purim – Ladino, 
Yiddish and Hebrew
◆ “Konflas Veizhas di Purim”. Ladino piyutim. 
Jerusalem, 1924. ◆ Purim Haggadah, “Las Simanas 
di Pesach” [Ladino translation by Ben-Zion Taragan 
of a Haggadah for Purim night, by R’ Zvi Hirsh 
Zomerhoizen]. [Jerusalem, 1894]. Missing title page. 
◆ “Yosef Shpil”, Yiddish [no year or place mentioned]. 
◆ Haman’s praises and memorial service, Tunisia, 
[1925]. Uncut sheet.
4 booklets, Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

52. חמש הגדות “מודרניות” - עם תרגומים וציורים
 8 עם  ואנגלית,  בעברית  הגדה   -  The Passover Haggadah  ♦
לוחות-תמונות בצבעים על נייר כרום. לונדון, ]תרע”ו 1916, מהדורה 
ראשונה[ )אוצר ההגדות 2655(. ♦ הגדה, “מיט פיל ביבלישע בילדער” 
.)2854 ההגדות  )אוצר   .1922 ]תרפ”ב[  ווילנא,  בתמונות[.   ]=מלאה 
 הגדה, הוצאה אמנותית ומדעית. וורשה, תרפ”ד 1924. )יערי 1983;  ♦
גרמנית.  תרגום  שמורים,  לליל  ההגדה  סדר   ♦  .)2941 ההגדות  אוצר 
פרנקפורט דמיין, 1938. )יערי 2261; אוצר ההגדות 3664( ♦ סדר הגדה. 

עם תרגום אנגלית ותוי נגינה. ניו-יורק, 1910 )אוצר ההגדות 2582(. 

5 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

52. Five Modern Haggadot – With 
Translations and Illustrations
◆ The Passover Haggadah – Haggadah in English and 
Hebrew, with eight color illustration-plates on chrome 
paper. London, [1916, first edition] (Otzar HaHaggadot 
2655). ◆ Haggadah, “Mit fil Biblishe bilder” [=With 
many Bible pictures]. Vilna, 1922. (Otzar HaHaggadot 
2854). ◆ Haggadah, artistic and scientific publishing. 
Warsaw, 1924. (Ya’ari 1983; Otzar HaHaggadot 2941). 
◆ “Seder HaHaggadah L’leil Shimurim”, German 
translation. Frankfurt am Main, 1938. (Ya’ari 2261; 
Otzar HaHaggadot 3664). ◆ Seder Haggadah. With 
English translation and musical notes. New York, 1910 
(Otzar HaHaggadot 2582).
5 books, Various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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54. סידור תפלת נהורא השלם – סלאוויטא, תקע”ט
רבי משה  דפוס   .]1819 ]תקע”ט  נוסח אשכנז. סלאוויטא,  לכל השנה,  נהורא השלם, תפלות  סידור תפלת 

שפירא. שער לחלק השני.
ללא שער ראשון. ]1[, ה-קצא; ]1[, קפט-שיח דף )ייתכן שחסר דף או שנים אחרי השער(. מצב משתנה בין הדפים, 
קרעים  עש,  סימני  כתמים,  בינוני-גרוע.  במצב  דפים  ומספר  בינוני  במצב  מהדפים  חלק  טוב,  במצב  רבים  דפים 

ובלאי. כריכה בלויה.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $1500

54. Siddur Tefilat Nehora HaShalem – Slavita, 1819
“Tefilat Nehora HaShalem” prayer book, prayers for all days of the year, Ashkenazi 
version. Slavita, [1819]. Rabbi Moshe Shapiro printing press. Title page for the second 
section.
Without first title page. [1], 5-191; [1], 189-318 leaves (one or two leaves following title page 
possibly missing). Varying condition of leaves; many in good condition, some in fair condi-
tion and several in fair-poor condition. Stains, moth stains, wear and tear. Worn binding. 
Not listed in Bibliography Institute CD or in the JNUL. 

Opening Price: $1500

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר
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56. תיקוני הזוהר - סלאוויטא, תקפ”א
סלאוויטא,  יוחאי.  בר  שמעון  ר’  האלוקי  התנא  שחבר  הזהר,  תקוני 
שפירא.  משה  רבי  שהדפיס  הראשונה  המהדורה   .]1821 ]תקפ”א 

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

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

פתיחה: $900

57. זוהר שמות, סלאוויטא תקע”ה
ספר הזהר, חלק שני ספר שמות. סלאוויטא, ]תקע”ה 1815[. דפוס רבי 

משה שפירא.
השער  דף  שימוש.  ופגעי  כתמים  בינוני,  מצב  ס”מ.   19.5 דף.   ]3[ רסט, 
לשער.  מעבר  הצנזור  רישום  של  הדיו  חומצת  נזקי  עם  ופגום  מנותק 

חותמות בעלות וחתימות. כריכת עור עתיקה.

פתיחה: $300

56. “Tikunei HaZohar” – Slavita, 1821
“Tikunei HaZohar”, written by the Holy “Tana” Rabbi 
Shimon Bar Yochai. Slavita, [1821]. First edition printed 
by Rabbi Moshe Shapiro. Stamps of Rabbi Raphael 
Zilberman Rabbi of Safed and his son Rabbi Avraham.
50, 49-151 leaves (missing 3 leaves at the end, at “rules of 
Kabalistic wisdom”). 20.5cm. Bluish paper, varied condition, 
majority of leaves in very good condition, several leaves with 
restored damage, damage with missing sections on title page 
and following leaf. Copy composed of several copies (Leaves 
150-151 are duplicates). Elegant semi-leather binding.

Opening Price: $900

57. “Zohar Shemot”, Slavita 1815
“Zohar”, Part 2 “Shemot”. Slavita, [1815]. Printed by 
Rabbi Moshe Shapira.
269, [3] leaves. 19.5cm. Fair condition, stains and use dam-
ages. Title page detached and damaged with ink acid of 
censor inscription on reverse side of title page. Ownership 
stamps and signatures. Antique leather binding.

Opening Price: $300

55. מחזור לראש השנה ויום כיפור - סלאוויטא, תקצ”ב
אשכנז.  נוסח  הכפורים.  ויום  השנה  לראש   - ראשון  חלק  מחזור, 
סלאוויטא, ]תקצ”ב[ 1832. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא - בן הרב 

מסלאוויטא. 
חלק מנוסח השער בדיו אדומה.

נדפס על נייר כחלחל. ]2[, כג, כו-פד, פג-פו, פט-קנא, קנג-קסד דף )פגינציה 
משובשת. חסרים 3 דף: כד-כה, ו-קנב(. 25 ס”מ. מצב טוב, כתמים, קרעים 

ובלאי. שיקומי קרעים במספר עמודים. כריכת עור מהודרת חדשה.

פתיחה: $650

55. Machzor for Rosh HaShanah and Yom 
Kippur – Slavita, 1832 
Machzor, section one – Rosh HaShanah and Yom 
Kippur. Ashkenazic version. Slavita, 1832. Printing 
press of Rabbi Shmuel Avraham Shapiro – son of the 
Rabbi of Slavita. 
The title page text is partially written in red ink. 
Printed upon bluish paper. [2], 23, 26-84, 83- 86, 89-151, 
153-164 leaves (faulty pagination. Missing 3 leaves: 24-25, 
and 152). 25cm. Good condition, stains, wear and tear. Tear 
restoration on several pages. New elegant leather binding. 

Opening Price: $650
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58. זוהר, סלאויטא תקס”ד - שני כרכים
במדבר-דברים.  ויקרא,  בראשית,  וד’.  ג’  א’,  חלקים  הזוהר,  ספר 
סג”ל.  בער  דוב  רבי  דפוס   .]1804-1805 ]תקס”ד-תקס”ה  סלאוויטא, 
]“מחזיק  יש רמז ל”מחזיק הדפוס דק”ק סלאוויטא”  בכל ההסכמות 
שונות  שמסיבות  סלאוויטא,  אב”ד  שפירא  משה  רבי  הוא  הדפוס” 
סג”ל  בער  דוב  רבי  שותפיו  שם  תחת  שמו  את  שנים  באותן  הסתיר 

ורבי דוב בער ב”ר פסח[.
]1[, קיז- ]8[ דף; קטו דף;  ]3[, רנג, רנג-רנו,  שלשה חלקים בשני כרכים: 
רצט, ]1[ דף. כ-20 ס”מ. נייר איכותי חלקו ירקרק. מצב טוב-בינוני, בלאי 
ונזקי עש. פגמים וקרעים בדפים הראשונים והאחרונים. רוב הדפים במצב 

טוב. כריכות חדשות.

פתיחה: $250

58. Zohar, Slavita 1804 – Two Volumes
Zohar, Parts 1, 3 and 4. “Bereshit, VaYikra, BaMidbar-
Devarim”. Slavita, [1804-1805].
Printed by Rabbi Dov Ber Segal. All the approbations 
hint to the “Owner of the Slavita printing press” [the 
owner is Rabbi Moshe Shapira Rabbi of Slavita, who at 
that time concealed his name under the names of his 
partners Rabbi Dov Ber Segal and Rabbi Dov Ber ben 
Rabbi Pesach for various reasons.
Three parts in two volumes: [3], 253, 253-256, [8]; 115 leaves; 
[1], 117-299, [1] leaves. Approximately 20cm. High-quality 
paper, parts are greenish. Good-fair condition, wear and 
moth damages. Damages and tears to first and last leaves. 
Most leaves are in good condition. New bindings.

Opening Price: $250

59. עין יעקב סלאוויטא - סט שלם
ברכות-נדה.  חלקים,  שלשה  הש”ס.  אגדות  אור(,  )כתנות  יעקב  עין 

דפוסי סלאוויטא. 
ומתחיל  שער  חסר  בער.  דוב  רבי  דפוס   .1811 ]תקע”א  א’.   כרך  ♦
האמיתיים  הבעלים  את  ברמז  המזכירים  אוסטראה,  רבני  בהסכמת 
של בית הדפוס: “בדפוסו של כבוד מחזיק הדפוס בק”ק סלאוויטא” - 
רב העיר רבי משה שפירא, שבאותה תקופה היה מנוע מסיבות שונות 

להזכיר את שמו בשערי הספרים[. 
רבי  דפוס   .1834-1835 תקצ”ד-תקצ”ה  סלאוויטא,  וג’.  ב’   כרכים  ♦

שמואל אברהם שפירא. 

3 כרכים: ]6[, רפה דף )חסר שער ודף נוסף(; רצח דף; ש דף. גודל ומצב 
משתנה, טוב עד בינוני. בלאי וכתמים.

פתיחה: $800

59. Ein Ya’akov Slavita – Full Set
“Ein Ya’akov (Kotnot Or)”, Talmud Aggadot. Three vol-
umes, “Brachot-Nidah”. Slavita printing.
◆ Volume 1. [1811. Printed by Rabbi Dov Ber. Missing 
title page, begins with the approbations of Ostroh 
rabbis, who hint to the real owners of the printing press: 
“In the printing press of the Honorable Owner of 
the printing press in Slavita” – the city’s rabbi, Rabbi 
Moshe Shapira, who at that time had to refrain from 
mentioning his name on title pages of books he printed].
◆ Volumes 2-3. Slavita, 1834-1835. Printed by Rabbi 
Shmuel Avraham Shapira.
3 volumes: [6], 285 leaves (title page and another leaf miss-
ing); 298 leaves; 300 leaves; Various sizes and conditions, 
good-fair. Wear and stains. 

Opening Price: $800

5859



60. חק לישראל, ספר בראשית - סלאוויטא, תקפ”ה / חומש 
דברים - סלאוויטא, תקצ”ג

 ספר חק לישראל, ספר בראשית. סלאוויטא, ]תקפ”ה 1825[. דפוס  ♦

רבי שמואל אברהם שפירא. )חסרים שני דף שאחרי השער(. ♦ חומש 
סלאוויטא,  הטורים.  ובעל  חכמים  שפתי  רש”י,  פירוש  עם  דברים, 

]תקצ”ג[ 1833. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $800

60. Chok L’Yisrael, Sefer Bereshit – 
Slavita, 1825 / Chumash Devarim – Slavita, 
1833
◆ “Sefer Chok L’Yisrael, Sefer Bereshit”. Slavita, [1825]. 
Printing press of Shmuel Avraham Shapiro. (Missing 
two leaves following title page). ◆ “Chumash Devarim”, 
with commentary of “Rashi, Siftei Chachamim and 
Ba’al HaTurim”. Slavita, 1833. Printing press of Shmuel 
Avraham Shapiro. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $800

61. ספר מנורת המאור - סלאוויטא, תקפ”ד
]יידיש[.  טייטש  ופירוש  יהודה  נפש  פירוש  עם  המאור,  מנורת  ספר 
סלאוויטא, ]תקפ”ד 1824[. דפוס רבי משה שפירא. הסכמת האדמו”ר 

רבי אברהם יהושע העשיל בעל “אוהב ישראל” מאפטא.
הרב  בן  שפירא  אברהם  שמואל  מהור”ר  ע”י...  “נדפס  בשער: 
עולה  ההדפסה  בשנת  שניתנו  ההסכמות  מן  אולם  מסלאוויטא”, 
בדיו  השער  מנוסח  חלק  בעצמו.  שפירא  משה  רבי  היה  שהמדפיס 

אדומה.
כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   27 דף.  שטז   ,]8[ כחלחל.  נייר  על  נדפס 

קרעים ובלאי, פגעי רטיבות.

פתיחה: $500

61. Sefer Menorat HaMa’or – Slavita, 1824 
Sefer Menorat HaMa’or, with commentary Nefesh 
Yehuda and Teitch [Yiddish] commentary. Slavita, 
[1824]. Rabbi Moshe Shapiro printing press. Approbation 
by Rebbe Rabbi Avraham Yehoshua Heschel author of 
Ohev Yisrael of Apta. 
Upon title page: “Printed by… Rabbi Shmuel Avraham 
Shapiro son of Rabbi of Slavita”, however, from the 
approbations granted in the year of the printing it is 
apparent that the printer was Rabbi Moshe Shapiro 
himself. Part of the title page text is in red ink. 
Printed on bluish paper. [8], 316 leaves. 27cm. Good-fair 
condition. Stains, wear and tear, mildew damage. 

Opening Price: $500

36 | מרץ 2013

60

61

62



  37  |  דפוסי סלאוויטא וזיטומיר

62. אוסף ספרים מדפוסי סלאוויטא
 חומש דברים, עם אור החיים. סלאוויטא, תקפ”ג )1823(. דפוס רבי  ♦

שמואל אברהם שפירא. )עותק פגום וחסר דפים באמצע(. ♦ זהר, ח”א, 
דף  עד  תחילה  )חסר  או תקע”ה?[.   / ]סלאוויטא, תקס”ד?  בראשית. 
כט(. ♦ זהר, ח”ב, שמות. ]סלאוויטא, תקס”ד?, דפוס דוב בער סג”ל?[, 
תקע”ב.  סלאוויטא,  שני.  חלק  יעקב,  עין   ♦ אחרון(.  ודף  שער  )חסר 
“נדפס  כיפור,  ויום  השנה  ראש  מחזור   ♦ סג”ל.  בער  דוב  רבי  דפוס 
ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא”. תר”ב 1842, בהשגחת 

רבי חנינא ליפא שפירא. )עותק פגום וחסר סוף(.

5 ספרים, גודל ומצב משתנים. חותמות וחתימות.

פתיחה: $400

62. Collection of Books Printed in Slavita 
◆ Chumash Devarim, with Or HaChaim. Slavita, 1823. 
Printing press of Rabbi Shmuel Avraham Shapiro. 
(Damaged copy, missing leaves in middle). ◆ Zohar, 
section one, Bereshit. [Slavita, 1804? / or 1805?]. 
(Missing beginning until leaf 29). ◆ Zohar, section 
two, Shemot. [Slavita, 1804?, printing press of Dov Ber 
Segal?], (missing title page and last leaf). ◆ Ein Ya’akov, 
section two. Slavia, 1812. Printing press of Rabbi Dov 
Ber Segal. ◆ Machzor for Rosh HaShanah and Yom 
Kippur, “printed in Jozefow in printing press which 
formerly operated in Slavia”. 1842, supervised by Rabbi 
Chanina Lipa Shapiro. (Damaged copy, missing at end). 
5 books, various sizes and conditions. Stamps and signatures. 

Opening Price: $400

63. שלשה כרכי משניות – זיטומיר וסלאוויטא
משה  רבי  דפוס   .)1830( תק”ץ  סלאוויטא,  קדשים,  סדר   משניות  ♦

רבי  דפוס   .1860 תרכ”א  זיטאמיר,  קדשים.  סדר  משניות   ♦ שפירא. 
אריה ליב שפירא. ♦ משניות סדר טהרות, זיטאמיר תרי”א 1851. דפוס 

האחים שפירא.
בעיר  שונים  מדרשות  לבתי  עתיקים  הקדשה  רישומי  הכרכים  בכל 

הקודש צפת.

3 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

63. Three Volumes of Mishnayot – Zhitomir 
and Slavita 
◆ Mishnayot Seder Kodshim, Slavita, 1830. Printing 
press of Rabbi Moshe Shapiro. ◆ Mishnayot Seder 
Kodshim. Zhitomir, 1860. Printing press of Rabbi Aryeh 
Leib Shapiro. ◆ Mishnayot Seder Taharot, Zhitomir, 
1851. Printing press of Shapiro brothers. 
All volumes contain ancient inscription notations to 
various Batei Midrashot in Holy City of Safed. 
3 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

64. משניות - סדר טהרות – סלאוויטא, תקפ”ב / סדר נשים 
וסדר קדשים - זיטומיר, תרי”ח

 משניות, סדר טהרות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, תוספות  ♦

יום טוב ותוספות חדשים. סלאוויטא, ]תקפ”ב 1821[. דפוס רבי משה 
שפירא. )נייר כחלחל(.

 משניות סדר נשים, עם המפרשים. זיטומיר, תרי”ח 1857. דפוס רבי  ♦

אריה ליב שפירא. )חותמות “הק’ אהרן בהגה”צ צבי אריה מאליק...” 
מסטרטין-צפת(.

 משניות סדר קדשים, עם המפרשים. זיטומיר, תרי”ח ]1857[. דפוס  ♦

רבי אריה ליב שפירא. )ללא השער הראשון(.

מצב משתנה בין הכרכים, מצב כללי בינוני. חותמות ורישומי בעלות. 

פתיחה: $400

64. Mishnayot – Seder Taharot – Slavita, 
1821 / Seder Nashim and Seder Kodashim – 
Zhitomir, 1857
◆ Mishnayot, Seder Taharot, with commentary 
Rabbi Ovadia Bartenura, Tosfot Yom Tov and Tosafot 
Chadashim. Slavita, [1821]. Rabbi Moshe Shapiro print-
ing press. (Bluish paper). 
◆ Mishnayot Seder Nashim, with commentaries. 
Zhitomir, 1857. Printing press Rabbi Aryeh Leib 
Shapiro. (Stamps “Aharon son of righteous Tzvi Aryeh 
Malik… of Stretin-Safed). 
◆ Mishnayot Seder Kodashim with commentaries. 
Zhitomir, [1857]. Printing press of Rabbi Aryeh Leib 
Shapiro. (Missing first title page). 
Condition of volumes varies, general condition fair. Stamps 
and ownership notations. 

Opening Price: $400
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65. ארבעה חומשי “אור החיים” – זיטומיר, 1859
חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש”י, תרגום אונקלוס ותרגום יהונתן 
בן עוזיאל, פירושי החיד”א ופירוש “אור החיים”. ארבעה חלקים: ספר 
במדבר.  וספר  השירים(  שיר  )עם  ויקרא  ספר  שמות,  ספר  בראשית, 

זיטומיר, תר”כ 1859.
ובסוף ספר במדבר תפילות  בכל כרך שני שערים. בסוף ספר שמות 

ליום השבת בנוסח ספרד. 
בראשית: 343 עמ’ )ללא חלק התפילות בסוף(. שמות: ]2[, קסד, קסז-קפ, 
קעה-קפח, יג דף )חסר דף אחרון(. ויקרא: 270 עמ’ )ללא חלק התפילות 

בסוף(. במדבר: ]2[, ג-קמה, ט דף.
26 ס”מ. מצב משתנה בין הכרכים. ללא כריכות )למעט ספר במדבר(.

פתיחה: $2400

66. 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.
334 עמ’ )ללא השער הראשון(. 21 ס”מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, סימני 

עש, עובש בדפים אחרונים. כריכה בלויה ומנותקת.

פתיחה: $350

65. Four Or Hachaim Chumashim – 
Zhitomir, 1859 
Chamisha Chumshei Torah, with commentary of Rashi, 
Onkelos translation, Yonatan ben Uziel translation, 
commentaries of the Chida and Or HaChaim commen-
tary. Four sections: Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer 
Vayikra (with Shir HaShirim) and Sefer Bamidbar. 
Zhitomir, 1859. 
Each volume contains two title pages. Prayers for 
Shabbat in Sephardic version appear at end of Sefer 
Shemot and at end of Sefer Bamidbar. 
Bereshit: 343 pages (missing section of prayers at end). 
Shemot: [2], 164, 167-180, 175-188, 13 leaves (missing last 
leaf). Vayikra: 270 pages (missing sections of prayers at 
end). Bamidbar: [2], 3-145, 9 leaves. 
26cm. Volumes in varying condition. Missing bindings 
(except for Sefer Bamidbar).

Opening Price: $2400

66. Tikun Leil Shavu’ot – Zhitomir, 1848 
“Tikun Leil Shavu’ot” with “Seder Leil Hoshana 
Rabbah”. Zhitomir, 1848. Printing press of Rabbi 
Chanina Lipa, Rabbi Aryeh Leib and Rabbi Yehoshua 
Heshel Shapiro, grandsons of rabbi of Slavita. 
334 pages (without first title page). 21cm. Fair-poor condi-
tion. Stains, moth stains, mildew on last leaves. Worn and 
detached binding. 

Opening Price: $350

67. תיקון ליל שבועות, זיטומיר תרי”ז
סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא, זיטאמיר, תרי”ז 1857. דפוס 

רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.
336 עמ’, 21.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. פגעי עש משוקמים 

שיקום מקצועי. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

67. Tikun Leil Shavu’ot, Zhitomir, 1857
Seder Tikun Leil Shavu’ot and Hoshana Rabbah, 
Zhitomir 1857. Printing press of Rabbi Chanina Lipa 
and Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro. 
336 pages, 21.5cm. Good-fair condition. Stains and wear. 
Professionally restored moth damage. New binding. 

Opening Price: $500
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סדר  )עם  תר”ך  זיטומיר,   – במדבר  החיים”,  “אור  חומש   .68
תפילה לשבת נוסח ספרד( 

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

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

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

ופגומה. 

פתיחה: $400

68. Chumash “Or HaChaim”, Bamidbar – 
Zhitomir, 1859 
Sefer Bamidbar, fourth section of Chamisha Chumshei 
Torah, including Megillat Ruth, translations, commen-
tary of Rashi and Ba’al HaTurim, commentary of” Or 
HaChaim “by Rabbi Chaim Ben Atar and commentar-
ies of the Chida. Zhitomir, 1859. Printing press of Rabbi 
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel Shapiro, 
grandsons of Rabbi of Slavita. 
Two title pages. End of book contains order of prayer 
for Shabbat (Shacharit and Musaf; Sephardic version), 
and “chart of determination of new moon for twenty six 
years” (1860-1885). 
145; 6 leaves. 27cm. Good condition, stains, few moth stains 
(on inner margins and cover). Number of detached leaves. 
Detached and damaged ancient leather binding. 

Opening Price: $400

69. Sefer HaZohar – Zhitomir, 1863 
Sefer HaZohar, four parts: Bereshit, Shmot, Vayikra, 
Bamidbar and Devarim. Zhitomir, 1863. Printing press 
of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel 
Shapiro. 
3-volume set: [4], 251, 17 leaves; [1], 278 leaves; 115, [1], 
117-309 leaves. (End of Devarim volume missing 9 ad-
ditional leaves of indexes). 23cm, High quality paper, wide 
margins, good-fair condition, volume I has many stains, 
moth damage on volumes II and III, wear damage on mar-
gins of volume III. Elegant half leather bindings. 

Opening Price: $700

69. ספר הזהר - זיטומיר, תרכ”ג
במדבר  ויקרא,  שמות,  בראשית,  החלקים:  ארבעת  הזוהר,  ספר 
יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1863 תרכ”ג  זיטומיר,  ודברים. 

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

פגעי בלאי בשולי כרך ג’. כריכות חצי-עור מהודרות.

פתיחה: $700 67

68

69



71. ספר תוצאות חיים, זיטומיר תר”ז  
חכמה”.  “ראשית  בעל  וידאש,  די  אליהו  לרבינו  חיים,  תוצאות  ספר 
זיטומיר, תר”ז 1847. דפוס רבי חנינא ליפא ושותפיו שפירא. חתימות 

בעלות: רבי “יוסף מנחם מ--- בהר”ב ארי’”.
השער.  בדף  פגיעה  וכתמים.  בלאי  בינוני,  מצב  ס”מ.   15.5 עמ’.   70  ,]2[

כריכה חדשה.

פתיחה: $200

72. ארבעה ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר
ברכות-ביצה,  ראשון  חלק  הש”ס.  אגדות  אור(,  )כתנות  יעקב,   עין  ♦
סלאוויטא, ]תקע”א 1811[. דפוס רבי דוב בער במוהר”ר ישראל ורבי 
ומסכימים  מוואלטשיסק  ליב  אריה  ]רבי  פסח.  במוהר”ר  בער  דוב 
אחרים, מזכירים בהסכמותיהם ברמז את הבעלים האמיתיים של בית 
הדפוס: “בדפוסו של כבוד מחזיק הדפוס בק”ק סלאוויטא” – הוא רב 
העיר רבי משה שפירא, שותפם של רבי דוב בער[. )מצב טוב-בינוני, 
חתימות בעלים וצנזורה(. ♦ משניות סדר נשים וסדר נזיקין, בכרך קטן. 
 ♦ עש(  )פגעי  שפירא.  ליב  אריה  רבי  דפוס  תרכ”ב-תרכ”ג.  זיטומיר, 
שו”ע אורח חיים, חלק ב’. זיטומיר, תרט”ו 1855. דפוס רבי חנינא ליפא 
 ♦ בינוני(  )מצב  מאדעסא”.  ראבינאוויץ  “יעקב  רבי  חתימות  שפירא. 
חנינא  רבי  דפוס   .1856 תרט”ז  זיטומיר,  ב’.  חלק  משפט,  חושן  שו”ע 

ליפא שפירא. )מצב טוב-מאד, חתימות וחותמות(.

4 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

71. Totzot Chaim, Zhitomir 1847
Totzot Chaim, by Rabbi Eliyahu di Vidash, author of 
“Reshit Chochma”. Zhitomir, 1847. Printed by Rabbi 
Chanina Lipa and Shapira Partners. Ownership in-
scription: Rabbi “Yosef Menachem M--- ben R’ Ari”.
[2], 70 pp. 15.5cm. Fair condition, wear and stains. Damaged 
title leaf. New binding.

Opening Price: $200

- זיטומיר,  - נוסח ספרד  ויום כיפור  מחזור לראש השנה   .70
תרכ”ה

תרכ”ה  זיטומיר,  ספרד.  כמנהג  הכפורים,  ויום  השנה  לראש  מחזור 
1865. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא - נכדי הרב 

מסלאוויטא.
מספר  ורטיבות.  עש  פגעי  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   29 עמ’.  קנד 

קרעים. 

פתיחה: $800

70. Machzor for Rosh Hashanah and Yom 
Kippur – Sephardic Custom – Zhitomir, 1865
Sephardic Machzor for Rosh HaShanah and Yom 
Kippur. Zhitomir, 1865. Printing press of Rabbi Chanina 
Lipa and Rabbi Yehoshu’a Heschel Shapiro – grandsons 
of Rabbi of Slavita. 
154 pages. 29cm. Good-fair condition. Stains, moth and 
mildew damage. Several tears. 

Opening Price: $800
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72. Four Books Printed in Slavita and 
Zhitomir  
For a complete list, see Hebrew description.
4 books, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

זיטומיר,   - כרכים  שני   - חיים  אורח  ערוך  שולחן   .74
תרכ”א-תרכ”ה 

מגני ארץ - שולחן ערוך אורח חיים. חלק ראשון וחלק שני. זיטומיר, 
תרכ”א-תרכ”ה 1861-1864. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל 

שפירא - נכדי הרב מסלאוויטא. שני כרכים.
בכרך  נפרד  ]שער  מגדים  ופרי  השקל  מחצית  גם  צורפו  זה  בטופס 

הראשון: זיטומיר, תרכ”ג 1863[. חותמות וחתימות.
כרך א’: ]4[, 302, 305-444; ]4[, 358 עמ’. כרך ב’: ]2[, 5-44, 49-136, -129

עש.  סימני  כתמים,  טוב,  מצב  מעטפת.  שערי  עם  נכרכו  עמ’.   200  ;330
כריכות עור מהודרות.

פתיחה: $280

73. שולחן ערוך זיטומיר – עם הגהות
שולחן ערוך יו”ד ]חלק ב’[, זיטומיר, 1852 תרי”ב, דפוס האחים שפירא 

נכדי הרב מסלאוויטא.
עשרות הגהות למדניות בכתב יד מתקופת ההדפסה, חותמת ברוסית 

“שמואל ליבוביץ סטואין?”.
]2[, 476 עמ’. 22 ס”מ. מצב בינוני, דפים בלויים, מעט נקבי עש, כתמים, 

כריכה פגומה.

פתיחה: $200

73. Shulchan Aruch, Zhitomir - With 
Glosses
Shulchan Aruch, Yoreh Deah [Part 2], Zhitomir, 1852, 
printed by the Shapira brothers grandsons of the Slavita 
Rabbi.
Dozens of scholarly handwritten glosses from the time of 
printing, a Russian stamp “Shmuel Leibovich Stuin (?)”.
[2], 476 pages. 22cm. Worn pages, few moth holes, stains, 
damaged binding.

Opening Price: $200

74. Shulchan Aruch Orach Chaim – Two 
Volumes – Zhitomir, 1861-1864
Maginei Eretz – Shulchan Aruch Orach Chaim. Section 
one and section two. Zhitomir, 1861-1864. Printing press 
of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshu’a Heschel 
Shapiro – grandsons of Rabbi of Slavita. Two volumes. 
This copy also includes Machatzit HaShekel and Pri 
Megadim [separate title page for first volume: Zhitomir, 
1863]. Stamps and signatures. 
Volume 1: [4], 302, 305-444; [4], 358 pages. Volume 2: [2], 
5-44, 49-136, 129-330; 200 pages. Bound with title covers. 
Good condition, stains, moth marks. Elegant leather bindings. 

Opening Price: $280
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75. חק לישראל – שלשה כרכים
ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1857 תרי”ז  זיטומיר,  ויקרא.  לישראל,   חק  ♦

ורבי יהושע העשיל שפירא. )שני עותקים(. ♦ חק לישראל, בראשית. 
זיטומיר, תרכ”ה 1865. )עותק חסר כ-92 דף בסופו(.

3 כרכים, גודל ומצב משתנה, טוב-בינוני עד בינוני-גרוע. פגעי עש קשים. 
חותמות ורישומים שונים.

פתיחה: $200

75. Chok L’Yisrael – Three Volumes
◆ Chok L’Yisrael, Vayikra. Zhitomir, 1857. Printed 
by Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshel 
Shapira. (Two copies). ◆ Chok L’Yisrael, Bereshit. 
Zhitomir, 1865. (Copy lacking approximately 92 pages 
at the end).
3 volumes, Various sizes and conditions, good-fair to fair-
poor. Major moth damages. Various stamps and inscriptions.

Opening Price: $200

76. אוסף ספרי תפלה, חסידות וחומשים - מדפוסי משפחת 
שפירא בזיטומיר

חנינא  רבי  דפוס   .1863 תרכ”ג  זיטומיר,  שמות.  ח”ב.  הזוהר,   ספר  ♦

עברי- עם  סידור,   ♦ עש(.  )נקבי  שפירא.  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא 
טייטש, תחינות ותהלים. ]זיטומיר?[, חסר תחילה וסוף. ♦ ספר אוהב 
 .1863 תרכ”ג  זיטומיר,  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  ישראל, 
מהדורה ראשונה. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא 
)מצב גרוע(. ♦ באר מים חיים, על התורה, חלקים א-ב. זיטומיר, תרכ”א 
1860. )חסר שער ודפים ראשונים בתחילת חלק א’. וחסר בסוף חלק 
ב’(. ♦ חומש דברים, עם אור החיים וסדר תפילות לשבת. ]זיטומיר?[. 
)חסרים דפים ראשונים והוחלפו בדפים מדפוס אחר. חסר סוף סדר 
]זיטומיר[  שבועות,  ליל  תקון   ♦ שמע(.  קריאת  אחרי  לשבת  תפלות 
)חסר תחילה וסוף, עמ’ 5-320 מתוך 336 עמ’(. ♦ עין יעקב, חלק שני, 
נזקי  גרוע,  )מצב  שפירא.  ליב  אריה  רבי  דפוס   .1863 תרכ”ג  זיטומיר, 

76. Collection of Prayer Books, Chassidic 
Books and Chumashim – Printings of the 
Shapiro Family of Zhitomir
◆ Sefer HaZohar, section two. Shemot. Zhitomir, 
1863. Printing press of Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 
Yehoshua Heschel Shapiro. (Moth holes). ◆ Prayer 
book, with Ivri Teitch, supplications and Tehillim. 
[Zhitomir?], missing beginning and end. ◆ Sefer Ohev 
Yisrael, Rabbi Avraham, Rabbi Avraham Yehoshua 
Heschel Shapiro. (Poor condition). ◆ Be’er Mayim 
Chayim, on the Torah, sections 1-2. Zhitomir, 1860. 
(Missing title page and first leaves at beginning of sec-
tion one. Missing at end of section two. ◆ Chumash 
Devarim, with Or HaChaim and Shabbat prayers. 
[Zhitomir?]. (Beginning leaves replaced with leaves 
from different press. Missing end of Shabbat prayers 
after Shema Yisrael prayer). ◆ Tikkun Leil Shavu’ot, 
[Zhitomir], (missing beginning and end, pp. 5-320 of 
336 pages). ◆ Ein Ya’akov, section two, Zhitomir, 1863. 
Printing press of Rabbi Aryeh Leib Shapiro. (Poor 
condition, moth damage). ◆ Ein Ya’akov, section four. 
Zhitomir, 1850. Printing press of Rabbi Chanina Lipa, 
Rabbi Aryeh Leib and Rabbi Yehoshua Heschel Shapiro. 
8 books, various sizes and conditions. Incomplete and dam-
aged copies. Stamps and signatures. 

Opening Price: $500

חנינא  רבי  דפוס   .1850 תר”י  זיטומיר,  רביעי.  חלק  יעקב,  עין   ♦ עש(. 
ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא.

חתימות  ופגומים.  חסרים  עותקים  משתנים.  ומצב  גודל  ספרים,   8
וחותמות.

פתיחה: $500
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77. אוסף ספרים - זיטומיר
יהושע  ורבי  ליב  אריה  רבי  ליפא,  חנינא  רבי  מדפוס  ספרים  אוסף 

העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטומיר: 
תר”ח  זיטומיר,  ראשון[.  ]חלק  בחיי.  לרבינו  הלבבות,  חובות   ספר  ♦

)לא נרשם בתקליטור   .]1849[ זיטומיר, תר”ט  חומש במדבר.   ♦  .1848
מפעל הביבליוגרפיה; בסוף עותק זה, דפים מנותקים, עם סדר תפילות 
שבת. לא שלם. לא הצלחנו לקבוע אם נדפסו כחלק ממהדורה זו וכן 
מדרש רבה, ספר במדבר ומגילת רות.  מה מספר הדפים החסרים(. ♦ 
תשובה.  ופתחי  היטב  באר  עם  ערוך,  שלחן   ♦  .1851 תרי”א  זיטומיר, 
הרב,  ערוך  שלחן   ♦  .1852 תרי”ב  זיטומיר,  שני.  חלק  דעה,  יורה 
 .1859 תרי”ט  זיטומיר,  א-רטו[.  ]סימנים  ראשון  חלק   - חיים  אורח 

5 ספרים. גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות.

פתיחה: $450

77. Collection of Books – Zhitomir 
Collection of books of printings of Rabbi Chanina Lipa 
and Rabbi Yehoshua Heschel Shapiro, grandsons of 
Rabbi of Slavita in Zhitomir. 
◆ Sefer Chovot HaLevavot, by Rabbeinu Bechaye. 
[Section one]. Zhitomir, 1848. ◆ Chumash Bamidbar. 
Zhitomir, [1849]. (Not listed in the Bibliography Institute 
CD; at the end of this copy are detached leaves contain-
ing Shabbat prayers. Incomplete. We were unable to 
determine whether they were printed as part of this edi-
tion, nor were we able to determine the number of miss-
ing leaves). ◆ Midrash Rabbah, Sefer Bamidbar and 
Megillat Ruth. Zhitomir, 1851. ◆ Shulchan Aruch, with 
Ba’er Heitev and Pitchei Teshuva. Yoreh De’ah, section 
two. Zhitomir, 1852. ◆ Shulchan Aruch HaRav, Orach 
Chaim – section one [clauses 1-215]. Zhitomir, 1859. 
5 books. Various sizes and conditions. Signatures and stamps. 

Opening Price: $450

78. סידור קרבן מנחה – נוסח ספרד – זיטומיר, תרל”א
ספרד.  נוסח  תהלים.  עם  השנה,  לכל  תפילות  מנחה,  קרבן  סידור 

זיטומיר, תרל”א 1871. דפוס באקשט.
שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה.

ספירת עמודים משתנה )ייתכן שחסר דף או שניים אחרי השער(. 28 ס”מ. 
מצב גרוע. כתמים, פגעי עש רבים.

אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה ובוינוגרד-רוזנפלד.

פתיחה: $200

78. “Korban Mincha” Prayer Book – 
Sephardic Version – Zhitomir, 1871
“Korban Mincha” prayer book, prayers for all days of 
the year, with “Tehillim”. Sephardic version. Zhitomir, 
1871. Baksht printing press. 
Name of book and location of print in red ink. 
Varying pagination (one or two leaves following title page 
possibly missing). 28cm. Poor condition. Stains, extensive 
moth damage.
Does not appear in the Bibliography Institute CD or in 
Winograd-Rosenfeld. 

Opening Price: $200
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חסידות 
)ראה גם בפרקים: חסידות - כתבי יד, חתימות ומכתבים; חסידות חב”ד - ספרים וכתבי יד(

Hassidism
(See Also Chapters: Hassidism – Manuscripts, Signatures and Letters; Chabad)

79. ספר תולדות יעקב יוסף – קארעץ, תק”ם – מהדורה ראשונה – הספר החסידי הראשון שנדפס
ספר תולדות יעקב יוסף, על התורה בדרך החסידות. רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה. קארעץ, ]תק”מ 1780[. 

דפוס צבי הירש בן ארי’ ליב ]מרגליות[ וחתנו שמואל בן ישכר בער סגל.
יוסף הכהן מפולנאה, תלמידו המובהק של  הספר החסידי הראשון שהובא לדפוס. מחברו הוא רבי יעקב 
הבעש”ט וראשון מפיצי דרך החסידות. ספר זה הנו המקור החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעש”ט, ובו 
מביא המחבר בלמעלה מ-280 מקומות דברי תורה ששמע באזניו מפי רבו ]לאורך הספר הודגשו בכל פעם 

המילים “שמעתי ממורי”[. 
גדולי החסידות הפליגו בדבר קדושתו של הספר. רבי פנחס מקוריץ אמר, כי עוד לא היו ספרים כאלה בעולם, 

וכי תורתו היא מן השמים. והמגיד ממזריטש אמר על מחברו, כי זכה לגילוי אליהו והשיג מדרגות גבוהות.
ול”ו רג”ל על  יוסף,  החיד”א בשם הגדולים )מערכת ספרים צ, אות כט( כותב: “הרב החסיד מהר”ר יעקב 
לשונו הקדמות רבות הרב המפורסם קדוש יאמר לו מהר”ר ישראל בעל שם טוב, וידענו שכבר נדפס להרב 

הנז’ ס’ תולדות יעקב יוסף ונותנים לו את השבח...”.
וזו  אחרים,  ובמקומות  ברודי  בעיר  בפומבי  הראשונה  המהדורה  נשרפה  החסידים,  נגד  המלחמה  במהלך 

הסיבה לנדירותה הרבה של מהדורה זו.
טופס במצב טוב, דף השער חסר ומושלם בצילום על דף ישן. רו דף. 30.5 ס”מ. מצב טוב. כתמים, כתמי רטיבות. 
רוב הדפים ללא פגיעות. קרע בפינת הדף הראשון עם פגיעה בטקסט, משוקם בהשלמה אמנותית עם צילום בצבע 
הדף המקורי. בשלושה דפים ראשונים ובמספר דפים אחרונים, קרעים ופגעי עש משוקמים, עם פגיעה בטקסט. 

כריכת עור חדשה מפוארת, עם פגמי שפשוף.
סטפנסקי חסידות מס’ 605.

פתיחה: $35,000

79. Sefer Toldot Ya’akov Yosef – Korets, 1780 – First Edition – First 
Chassidic Book Printed
Sefer Toldot Ya’akov Yosef on the Torah, in Chassidic style. Rabbi Ya’akov Yosef 
HaKohen of Polana. Korets, [1780]. Printing press of Tzvi Hirsch son of Aryeh Leib 
[Margaliot] and son-in-law Shmuel son of Yissachar Ber Segal. 
First Chassidic book printed. Composed by Rabbi Ya’akov Yosef HaKohen of Polana, 
prominent disciple of the Ba’al Shem Tov and pioneer spreader of Chassidism. This 
book is the most prominent and authentic source of the Torah of the Ba’al Shem Tov, 
in which the author cites in over 280 instances Torah sayings which he himself heard 
from his rabbi [throughout the book, in each instance he emphasizes the words “I have 
heard from my mentor”]. 
Giants of Chassidism acclaimed the holiness of the book; Rabbi Pinchas of Korets 
stated that a book of this caliber is unprecedented, and that his Torah is divine. The 
Maggid of Mezritch noted that the author of the book merited the revelation of Eliyahu 
and has attained supremely high achievements. 
In Shem HaGedolim, the Chida (Ma’arechet Sfarim 90, clause 29) states: “The righteous 
Rabbi Ya’akov Yosef…”. 
During the course of the battle in opposition of Chassidim, the first edition was pub-
licly burnt in the city of Brody and in other cities, thereby resulting in the rarity of this 
edition. 
Copy in good condition, title page missing and replaced with photocopy on old paper. 206 
leaves. 30.5cm. Good condition. Stains, mildew stains. Majority of leaves undamaged. Tear on 
corner of first leaf with damage to text, artistically restored with photocopy in same color as 
original leaf. First three leaves and several last leaves contain restored tears and moth damage, 
with damage to text. New elegant leather binding, worn.
Stefansky Chassidut no. 605. 

Opening Price: $35,000
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80. דגל מחנה אפרים - קוריץ, תק”ע - מהדורה ראשונה
ספר דגל מחנה אפרים, רבי משה חיים אפרים אשכנזי מסדילקוב, נכד רבי ישראל בעש”ט. קוריץ, תק”ע 

]1810[, מהדורה ראשונה.
על סדר התורה בדרך החסידות. הסכמות גדולי החסידות: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המגיד רבי ישראל 
מקוזניץ, רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ “החוזה” מלובלין, רבי אברהם יהושע העשיל אב”ד אפטא ואחרים. 

בסוף הספר “לקוטים” מהבעש”ט וכן “החלומות שנמצא בכ”י הרב הקדוש זללה”ה” )דף אחד(.
מספרי החסידות המוקדמים. ספר זה הוא מן המקורות הראשוניים והמוסמכים ביותר של תורת הבעש”ט, 
 - נכדו  שהיה  )תק”ח-תק”ס(,  מסדילקוב  אפרים  חיים  משה  רבי  הקדוש  המחבר  מפיו  ישירות  ינק  אותה 
בן-בתו הצדקנית מרת אדל. גדולי החסידות הפליגו בדבר קדושתו של הספר ובסגולתו לעורר את הקורא בו 
ליראת שמים, וכפי שכתב רבי לוי יצחק מברדיטשוב בהסכמה לספר: “מובטחני שעל ידי החיבור הלז יתלהב 

לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו”.
19.5 ס”מ. מצב טוב,  ]2[, קיד דף.  ירקרק-תכלכל. כפי הנראה מורכב משני טפסים.  נייר  עותק שלם במצב טוב, 
כתמים, סימני עש, בלאי בשולי דפים ושיקומי קרעים במספר דפים ]פגיעה קלה בטקסט[. חותמת צנזור בשער. 

חתימות, הגהה בדף האחרון ]מטושטשת[. כריכת עור חדשה נאה.
סטפנסקי חסידות מס’ 128.

פתיחה: $15,000

80. Degel Machane Efraim – Korets, 1810 – First Edition
Degel Machane Efraim, Rabbi Moshe Chaim Efraim Ashkenasi of Sadilkov, grandson 
of Rabbi Yisrael the Besht. Korets, 1810, first edition.
On the Torah consecutively, Chassidic style. Approbations by Chassidic leaders: 
Rabbi Levi Yitzchak of Berdichov, the Maggid Rabbi Yisrael of Koznitz, Rabbi Ya’akov 
Yitzchak HaLevi Horwitz “HaChozeh” of Lublin, Rabbi Avraham Yehoshua Heshel 
Rabbi of Apta etc. At the end of the book are “likutim” (compilations) of the Besht as 
well as “the dreams found in the writings of the Holy Rabbi” (one leaf). 
An early Chassidic book. This book is one of the first authorized sources of the Besht’s 
Torah thoughts which he absorbed directly from the mouth of the holy author, Rabbi 
Moshe Chaim Efraim of Sadilkov (1748-1800), the Besht’s grandson, son of his righ-
teous daughter Edel. Chassidic leaders spoke at length of the holiness of the book 
and its ability to inspire its reader with fear of Heaven, and as Rabbi Levi Yitzchak 
of Berdichev wrote in his approbation to the book: “I promise that by this work, the 
hearts of our brothers the People of Yisrael will be stirred to serve G-d”. 
Whole copy in good condition, greenish-bluish paper. Apparently combined of two copies. 
[2], 114 leaves. 19.5cm. Good condition, stains, moth marks, wear to leaf margins and re-
stored tears to several leaves [minor damage to text]. Censor stamp to title page. Signatures, 
gloss on last leaf blurred]. Handsome new leather binding.
Stefansky Chassidut no. 128.

Opening Price: $15,000
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81. חומש היכל הברכה קומרנא – כרך ויקרא
מחמשה  האר”י,  מכתבי  וכללים  השירים  שיר  עם  ויקרא,  חומש 
ורבינו  האר”י  סודות  פי  על  הברכה,  היכל  פירושי  עם  תורה  חומשי 
דק”ק  אב”ד  ספרין  יחיאל  יהודה  יצחק  רבי  מהאדמו”ר  הבעש”ט, 
מהדורה  באלאבן.  פעסיל  דפוס   .]1865 ]תרכ”ו  למברג,  קאמרנא. 

ראשונה שנדפסה בחיי המחבר.
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 
ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו   ...“ וסגולת ספריו הקדושים: 
ויהי ביתו מלא  ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון  בביתו 
ולבניו... בבני חיי  לו  וחיים ארוכים  וכל טוב והצלחה ועושר  ד’  ברכת 

ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים”.
]2 שערים[, ש, ]11[ דף; ]1 שער[, ]3[, טו-סב דף. 28.5 ס”מ. מצב בינוני, 
רוב הדפים במצב טוב, בלאי קרעים וקמטים במספר דפים. כתמי חלודה.

פתיחה: $250

81. Chumash Heichal HaBracha Komárno 
– Vayikra 
Chumash Vayikra, including Shir HaShirim and 
rules taken from writings of the Arizal, of Chamisha 
Chumshei Torah with Heichal HaBracha commentar-
ies, according to secret wisdom of the Ari and the Ba’al 
Shem Tov, by Rebbe Rabbi Yitzchak Yehuda Safrin Av 
Beit Din of Komárno. Lemberg, [1865]. Pessel Balaban 
Press. First edition printed during lifetime of author. 
Heichal HaBracha Chumashim by Rabbi Yitzchak Eizik 
of Komárno, among most basic books of Chassidic 
contemplation and Kabbalah. These Chumashim were 
favored by rebbes of all sects (Zidichov dynasty, the 
Divrei Chaim and his descendants, Rabbi Shalom Ber 
of Lubavitch and others). 
In his letter directed to residents of Ungarn regarding 
distribution of the Chumashim containing his holy 
commentary, Rabbi Safrin writes his special blessing 
and mentions the Sgula of his holy books: “… I guar-
antee 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”. 
[2 title pages], 300, [11] leaves; [1 title page], [3], 15-62 
leaves. 28.5cm. Fair condition, majority of leaves in good 
condition; wear, tear and creases in several leaves. Foxing. 

Opening Price: $250

82. משניות קומרנא - סדר טהרות 
אייזיק  יהודה  יצחק  רבי  פירושי האדמו”ר  משניות סדר טהרות, עם 
סמל  עם  ראשונה  מהדורה   .1861 ]תרכ”א[  למברג,  מקומרנא. 

המדפיסים הנדיר )איורי דוב וצבי(.
בסוף ההקדמה נאמר: “ואעתיק דברי התוספתא... ואבאר אותה על 
כך  ואחר  זקן,  פני  ובשם  אורג  מעשה  בשם  ]הרמב”ם[  רבינו  מוסדי 
מוהרא”וו  מהגאון  ספרים  יסודי  ועל  רבינו  דרך  על  המשנה  אבאר 
והתוספתא סדרתי ע”פ  זצ”ל...  - הגר”א מווילנא[  ווילנר  ]=ר’ אליהו 
נקיה, אלא במקומות  זצ”ל שעשה אותה סלת  סדר הגאון מוהרא”ו 
והראב”ד  רבינו  בה  שהחזיקו  שלנו,  גירסא  ש]ה[עמדתי  מועטים 
והרא”ש, ונתווכחתי עמו בויכוח אהבה”. כוונתו לספר טהרת הקודש, 

זאלקווא תקס”ד, שבו נדפסו פירושיו והגהותיו של הגאון מווילנא.
חותמות רבי יעקב ב”ר משה אהרן בעק ממיהאליפאלווא )הונגריה(, 

עם רישומים בכת”י מבנו רבי ראובן אליהו.
כריכה  ובלאי.  בינוני-טוב. כתמים, סימני עש  28 ס”מ. מצב  דף.  רצו   ,]1[

בלויה.

פתיחה: $250
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82. Mishnayot Komárno – Seder Taharot
“Mishnayot, Seder Taharot”, with commentary of Rebbe 
Rabbi Yitzchak Yehuda Eizik of Komárno. Lemberg, 
1861. First edition with rare emblem of printers (illus-
trations of a bear and a gazelle).
Stated at conclusion of introduction: “I will copy the 
‘Tosefta’… and explain it according to the Rambam 
in ‘Ma’aseh Oreg’ and ‘Pnei Zaken’, and will later on 
explain the ‘Mishnah’ based upon books of the ‘Vilna 
Ga’on’… and I have arranged the ‘Tosefta’ according 
to the’ Vilna Ga’on’ excluding a few instances where I 
have clarified our approach, supported by the Rambam, 
the Rabad and the Rosh”. He refers to “Sefer Taharat 
HaKodesh”, Zhovkva 1804, which contains commen-
taries and glosses of the” Vilna Ga’on”. 
Stamps of Rabbi Ya’akov son of Rabbi Moshe Aharon 
Beck of Mihalyfalva (Hungary), with handwritten nota-
tions by his son, Rabbi Reuven Eliyahu.
[1], 296 leaves. 28cm. Fair-good condition. Stains, moth 
stains and wear. Worn Binding. 

Opening Price: $250

83. ליקוטים יקרים
ספר ליקוטים יקרים, מהבעש”ט וגדולי החסידות. ]אוסטרהא?, תק”פ 

בערך?[. עם הוספות חדשות שלא נדפסו במהדורות הקודמות.
לז, לט-מב דף. 22 ס”מ. מצב בינוני, פגיעות משוקמות בשולי השער ודפים 

ראשונים, עם פגיעות בטקסט. 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[ 
או  בלמברג  נדפס  הספר  ]להערכתנו  בערך.  תק”ס  זאלקווא?,  שם: 

בזולקווא בשנים תק”פ-תק”צ בערך[.

פתיחה: $500

83. Likutim Yekarim
Likutim Yekarim, by the Ba’al Shem Tov and leading 
Chassidic figures. [Ostroh?, c. 1820?]. With new addi-
tions not printed in previous editions.
37, 39-42 leaves. 22cm. Fair condition, restored damages to 
title page margins and to first leaves, with damage to text. 
New binding.
Stefansky Chassidut no. 304. See Y. Yudelov, “Ginzei 
Yisrael”, no. 1155 for place of printing and date. Ibid: “It 
is doubtful that the book was printed there [in Ostroh] 
and if it was printed on that date”. The place and date 
suggested there is Zholkva?, c. 1800. [In our estima-
tion, the book was printed in Lemberg or in Zholkva c. 
1820-1830].

Opening Price: $500

84. סידורו של שבת – פאריצק, תקע”ח
מטשרנוביץ.  טירר  חיים  רבי  מהאדמו”ר  שבת,  של  סידורו  ספר 

פאריצק, תקע”ח 1818. חתימת בעלים עתיקה “שלמה במ--- הכהן”.
ג, סו; ג, ה-מו דף. 20 ס”מ. נייר כחול, מצב בינוני, פגעי עש. כריכת חצי-עור.
סטפנסקי חסידות, מס’ 424. מציין על עותק משנת תקע”ז עם ספירת 

דפים זו, אך לפנינו עותק משנת תקע”ח. 

פתיחה: $200

84. Sidduro Shel Shabbat – Poryck, 1818
Sidduro Shel Shabbat, by Rebbe Chaim Tirrer of 
Tschernovitz. Poryck, 1818. Ancient owner’s signature 
“Shlomo Bm--- HaCohen”. 
3, 66; 3, 5-46 leaves. Blue paper, fair condition, moth dam-
ages. Semi-leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 424 notes on copy with such 
leaf numbering, from 1797. But this copy is from 1798.

Opening Price: $200
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85. נטע שעשועים – חתימות חשובות 
צבי  רבי  ערוך,  שולחן  חלקי  ארבעת  על  שו”ת  שעשועים,  נטע  ספר 

הירש קארא. זולקווה, תקפ”ט 1829. 
חתימות בכתב רש”י: “הק’ יו”ט ליפא לנדא אבדק”ק גאלאץ” וחתימת 

“גואל אחרון – חיים סתהון”.
בעל  לנדא  יוסף  רבי  של  בנו  גאלאץ,  אב”ד  לנדא  ליפא  טוב  יום  רבי 
“ברכת יוסף”, תקנ”א-תרי”ד, תלמידם של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
רבי ישראל מרוזין, רבי ברוך ממזיבוז והרב מאפטא, היה אב”ד יאסי 

משנת תקצ”ד.
רבי חיים סתהון )תרל”א-תרע”ח(. רבה של צפת, בעל “ארץ חיים”, בנו 

של רבי מנשה סתהון רבה של ארם צובה וצפת. 
)ת”ק- דורו  ומגאוני  בוטשאטש  אב”ד  קרא  הירש  צבי  רבי  המחבר: 

דוד  אברהם  רבי  האדמו”ר  של  חותנו   ,)17447 הרבנים  אוצר  תקע”ד, 
ואהרמן הרב מבוטשאטש, בעל “ברכת דוד”, “אשל אברהם” ו”דעת 

קדושים”, שמביא בספריו הרבה מחידושי חותנו הגדול.
פד דף, 33 ס”מ. מצב טוב-בינוני. נזקי-עש וכתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

85. Neta Sha’ashuim – Important Signatures
“Neta Sha’ashuim”, responsa on the four parts of the 
“Shulchan Aruch”, Rabbi Zvi Hirsh Kara. Zholkva, 
1829.
Signatures in Rashi script: “Yom Tov Lipa Landau 
Rabbi of Galatz” and the signature “Last redeemer – 
Chaim Sithon”.
Rabbi Yom Tov Lipa Landau Rabbi of Galatz, son of 
Rabbi Yosef Landau, author of “Birkat Yosef”, 1791-
1854, disciple of Rabbi Levi Yitzchak of Berdichov, 
Rabbi Yisrael of Ruzhin, Rabbi Baruch of Medzhibozh 
and the Rav of Apta, was Rabbi of Iasi from 1834.
Rabbi Chaim Sithon (1871-1918). Rabbi of Safed, author 
of “Eretz Chaim”, son of Rabbi Menashe Sithon Rabbi of 
Aleppo and Safed.
Author: Rabbi Zvi Hirsch Kara Rabbi of Buchach and 
one of the greatest Torah geniuses of his generation 
(1740-1814, “Otzar HaRabbanim” 17447), father-in-law 
of Rebbe Avraham David Wahrman Rabbi of Buchach, 
author of “Birkat David, Eshel Avraham” and “Da’at 
Kedoshim”, who brings many of his esteemed father-in-
law’s novellae in his books. 
84 leaves, 33cm. Good-fair condition. Moth damages and 
stains. New binding.

Opening Price: $500

86. ספר עצי חיים על התורה – מהדורה ראשונה
צבי  חיים  רבי  מהאדמו”ר  חלקים.  ב’  התורה,  על  חיים  עצי  ספר 
טייטלבוים אב”ד סיגט ]אחיו ורבו של האדמו”ר רבי יואל מסאטמר[. 
סיגט, תרפ”ז 1927. מהדורה ראשונה. חתימות בעלים מהעיר סאטמר.

וכתמים. כריכת חצי-עור,  בינוני, בלאי  נ דף. 24 ס”מ. מצב   ,]1[ ]2[, קכז; 
ישנה.

פתיחה: $200

86. Atzei Chaim on the Torah – First 
Edition
Atzei Chaim on the Torah, 2 volumes. By Rebbe Chaim 
Zvi Teitelbaum Rabbi of Sighet [brother and teacher 
of Rebbe Yo’el of Satmar]. Sighet, 1927. First edition. 
Signatures of owners from the city of Satmar.
[2], 127; [1], 50 leaves. 24cm. Fair condition, wear and 
stains. Old semi-leather binding.

Opening Price: $200
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87. ארבעה ספרים – אדמו”רי צאנז ושינווא
הלברשטאם  חיים  רבי  מהאדמו”ר  א-ב,  חלקים  חיים,  דברי   שו”ת  ♦

הרב דקהלת צאנז. בארדיאב, תרס”ב 1901. )נייר יבש, דפים פגומים(. 
♦ דברי חיים, חלק ראשון, על התורה ומועדים וחידושי בבא מציעא. 
דברי   ♦ בטקסט(.  חסרון  עם  פגומים  )דפים   .1912 תרע”ג  סוואליווע, 
 .1901 תרס”א  קראקא,  פאדגורזה  משינווא.  מהאדמו”ר  יחזקאל, 
מהדורה ראשונה. חותמות נכדו האדמו”ר מסטרופקוב רבי יחזקאל 
שרגא ליפשיץ הלברשטאם. )פגעי עש(. ♦ כרוך עם ספר בית הבחירה, 

על דיני טריפות, רבי אפרים לעוו מקאליש. פרמישלא, תרס”ו 1906. 

4 ספרים, ב-3 כרכים. גודל משתנה, מצב בינוני עד בינוני-גרוע.

פתיחה: $300

87. Four Books – Rebbes of Sanz and Sieniawa 
◆ Divrei Chaim Responsa, Volumes 1-2, by Rebbe 
Chaim Halberstam Rabbi of the Sanz community. 
Bardejov, 1901. (Dry paper, damaged leaves). ◆ Divrei 
Chaim Vol. 1, on the Torah and the festivals and novel-
lae on Bava Metzia. Svalyava, 1912. (Damaged leaves 
with lacking text). ◆ Divrei Yechezkel, by the Rebbi of 
Sieniawa. Podgorza, Krakow, 1901. First edition. Stamps 
of his grandson the Rebbe of Stropkov Rabbi Yechezkel 
Shraga Lifshitz Halberstam. (Moth damages). ◆ Bound 
with Beit HaBechira, on the laws of treifot, Rabbi 
Efraim Lev of Kalish. Premishla, 1906.
4 books, in 3 volumes. Varied size, fair to fair-poor condition.

Opening Price: $300

88. אוסף ספרים וחוברות – חסידות ברסלב 
שמועות טובות, ווארשא   ליקוטי עצות, ווארשא תרל”ה ]1873[. ♦  ♦
תרנ”ו 1896. ♦ ספורי מעשיות חדשים. ]1901[. ♦ שבחי הר”נ. למברג, 
חיים.  אורח  הלכות,  לקוטי   ♦ תרצ”ו.  ירושלים,  הר”נ.  שבחי   ♦  .1909
עותק פגום וחסר ממהדורה עתיקה. ♦ מעשה בשבעה קבצנים. ברלין, 
תרפ”ב. ♦ ר’ נחמן מברצלב. מחקר פסיכואנליטי. ירושלים, תרפ”ח. ♦ 
ספורי מעשיות. ירושלים, תרנ”ן )1940(. ♦ שמות הצדיקים, ירושלים, 
וואונדער  תיקון הכללי, ירושלים, תש”ג. עותק מיניאטורי. ♦  תרנ”ן. ♦ 
יסוד   ♦  .1929 תרפ”ט  ניו-יורק,  בראסלאווער.  נחמן  רבי  פון  מעשיות 

צדיק. רבי שמואל ברסלבר )צ’צ’יק(. ירושלים, תשי”ח 1958.

13 ספרים וחוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

88. Collection of Books and Booklets – 
Breslov Chassidism
For a complete list, see Hebrew description. 
13 books and booklets, Various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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89. חסידות ברסלב – ארבעה ספרים
 ספר המדות לרבי נחמן מברסלב. ]רוסיה-פולין, תק”ץ 1830 בערך[. ♦ 

שטרנהארץ.  נתן  רבי  מאת  הר”ן[,  ]שבחי  שיחות  מגיד   ספר  ♦

תרל”?  ]לבוב,  הצדיקים.  שמות  ספר   ♦  .]?1860 תר”ך?  ]קניגסברג? 
א.  חלק  חיים,  אורח  ערוך  שולחן  על  הלכות,  ליקוטי  ספר   ♦  .]-187?

ירושלים, ]תרס”ט 1909[. לא נדפס יותר.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

89. Breslov Chassidism – Four Books 
◆ Sefer HaMidot by Rabbi Nachman of Breslov. [Russia-
Poland, c. 1830]. ◆ Sefer Magid Sichot [Shivchei HaRan], 
by Rabbi Natan Sternhartz. [Konigsberg? 1860?]. 
◆ Sefer Shmot HaTzadikim. [Lvov, 187-?]. ◆ Sefer 
Likutei Halachot, on Shulchan Aruch Orach Chaim, 
section one. Jerusalem [1909]. Last printing. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $400

90. Printed Mizrach Amulet – Segula of 
the Magid of Turiysk – Toronto, Canada  
Mizrach amulet, printed in blue and red. [Toronto, 
Canada]. 
Incantations, Holy Names and letter combinations, 
Parshat HaKetoret (Incense) and prayer sections. Shape 
of a palm with letter combinations and Names. “This 
segula protection was given by the early mekubalim 
and has been published lately with the additions of 
the Holy Magid of Turiysk in Russia who commanded 
his Chassidim to hang it in a clean place”.
On the reverse side is a printed notice in Yiddish re-
garding the importance of purchasing this “segula pro-
tection”, by Rabbi Yudel Rosenberg of Toronto, Canada 
[author of Nifla’ot Maharal]. 
44cm. good condition. Crease and tears to margins. Hole for 
hanging on upper part. Several dark stains.

Opening Price: $500

90. מזרח-קמיע מודפס – סגולה מהמגיד מטוריסק – טורונטו, 
קנדה

מזרח – קמיע, מודפס בצבעים כחול ואדום. ]טורונטו, קנדה[.
וקטעי- הקטורת  פרשת  וצירופי-אותיות,  קדושים  שמות  לחשים, 
תפלה. צורת כף היד עם צירופי אותיות ושמות. “שמירה סגולה הזאת 
נתנה מאת המקובלים הקדמונים ולאחרונה יצאה לאור בהוספה מאת 
המגיד הקדוש מעיר טוריסק זצ”ל בארץ רוסיא צוהל החסידים שלו 

לתלותה בבית במקום נקי”. 
קניית  חשיבות  אודות  ביידיש,  מודפסת  מודעה  האחורי  בצדו 
מטורונטו-קנדה  רוזנברג  יודל  הרב  מאת  הזאת,  ה”שמירה-סגולה” 

]מחבר “נפלאות מהר”ל”[.
44 ס”מ, מצב טוב. קמטים וקרעים בשוליים. נקב לתליה בחלקו העליון. 

מספר כתמים כהים.

פתיחה: $500
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91. סידור רבי אשר - לבוב תקמ”ח
 - אשר”  רבי  “סידור  ולמועדים.  לשבת  לחול,  החלקים:  שלשת  האר”י.  כוונת  עם  השנה,  מכל  תפלה  סדר 
שחיברו רבי אשר מרגליות מבראד ומעזיבוז, תלמיד הבעש”ט. לבוב, תקמ”ח )1787(. דפוס רבי שלמה יארוש 

ראפופורט.
סידור כמנהג אשכנז בנוסח ספרד, עם כוונות האר”י, להרב המקובל רבי אשר בהמנוח הרבני החסיד מוה”ר 
שלמה זלמן מרגליות זצ”ל ממעזיבוז, מבני החבריא קדישא דאור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב, 

ומגדולי חכמי הקלויז המפורסם בבראד.
הסידור נדפס בלבוב בשנת תקמ”ח, בדפוסו של רבי שלמה יארוש ]שהדפיס באותה שנה את הספר “נועם 
צדיקים  מהל”ו  עליון,  מקדושי  דפוס,  בית  באותו  העובדים  אז  היו  כידוע  הראשונה.  במהדורתו  אלימלך” 
הנסתרים שבאותו הדור[. בראש הסידור נדפסו הסכמות הרבנים חכמי בראד והסכמת הרה”ק רבי יששכר 

דוב מזלאטשוב והרה”ק רבי משה מפשעווארסק, ועוד. 
השתלשלות הדפסתו מתחילה כשבע שנים לפני כן, עם הדפסת סידור עם כונת האר”י ז”ל, בזולקווא שנת 
תקמ”א, בעידודם של המקובלים מהקלויז בבראד, שנודע כ”סידור חכמי הקלויז”. סידור זה היה הסידור 
הראשון עם כוונות הקבלה שנדפס באותו מחוז, בעקבות התפשטות תורת הקבלה באזור על ידי חכמי בראד 
הסידור:  של  המקורות  ממעיין  לשאוב  וחקר  אשר  ר’  ישב  לאור,  זה  סידור  צאת  מיום  הבעש”ט.  ותלמידי 
בכתבי האר”י, ספר היחודים, ספר פרי עץ חיים, כת”י סידור החסיד המקובל מוה”ר שבתי מראשקוב, ועוד. 
וטרח לנקותו משגיאות ולהעמידו על מכונו. בהקדמתו כותב ר’ אשר על סידור חכמי הקלויז ש”אי אפשר 
ידי המקובל  על  הוא מסביר שמתיר לעצמו לתקן, מאחר שיצק מים  שיהיה בפעם הראשונה בשלימות”. 
האלקי רבי חיים צאנזער מבראד, ובפרט בלימוד “החכמה הנוראה האמיתית הזאת”, וכי גם רבו הנ”ל הגיה 

את הסידור הזה, “לכן יש לאל ידי להגיהו ולתקנו”. 
סידור זה נקרא בפי כל על שמו “סידור ר’ אשר”, והוא מהוה מקור נאמן לתורת הקבלה של תלמידי הבעש”ט 

ומקובלי אותו הדור.
גדולה  פגימה  ההסכמות(  )של   2 בדף  וקרעים.  שימוש  כתמי  בינוני,  עד  טוב  מצב  ס”מ.   17 עמ’.   ]398[ כרכים,   2

בטקסט. מעט נזקי עש על הטקסט. רוב הדפים במצב טוב. חיתוך דפים צבעוני. כריכות בד, לא מקוריות.
סטפנסקי חסידות, מס’ 414.

פתיחה: $12,000

91. Siddur Rabbi Asher – Lvov 1787
Prayers for the whole year, with the intentions of the Ari. Three parts: for everyday, 
Shabbat and festivals. 
Siddur Rabbi Asher – written by Rabbi Asher of Brad and Mezhiboz, disciple of the 
Ba’al Shem Tov. Lvov, 1788. Printed by Rabbi Shlomo Yarush Rappaport.
Siddur according to Ashkenaz customs nusach Sefarad, with the intentions of the Ari, 
by the Mekubal Rabbi Asher son of the Chassid Rabbi Shlomo Zalman Margaliot of 
Mezhiboz, one of Holy Group of Rabbi Yisrael Ba’al Shem Tov, and a leading Torah 
scholar of the famous Brad Kloiz. 
The siddur was printed in Lvov in 1787, in the printing press of Rabbi Shlomo Yarush 
[who printed the first edition of Noam Elimelech. As known, the employees of that 
printing press were lofty holy men, among the 36 concealed tzaddikim of that genera-
tion]. At the beginning of the siddur are approbations by scholarly rabbis of Brad and 
an approbation by Rabbi Yissachar Dov of Zlatshov and Rabbi Moshe Peshao,Pishchia 
Vrśac etc.
The development of its printing began seven years previously, with the printing of a 
siddur with the intentions of the Ari, in Zolkva in 1781, with the encouragement of 
the mekubalim of the Brad kloiz, which became known as Siddur Chochmei HaKloiz. 
This siddur was the first with kabalistic intentions which was printing in that region 
due to the spreading of kabbalah in the area by Brad scholars and the disciples of the 
Ba’al Shem Tov. From the day this siddur was published, Rabbi Asher toiled in the 
study of its sources: The Ari’s writings, Sefer HaYichudim, Pri Etz Chaim, manuscript 
of the siddur of the Chassid the Mekubal Rabbi Shabtai of Rashkov, etc. He labored 
to correct all mistakes and adjust it to perfection. In his introduction, Rabbi Asher 
writes on the Siddur Chachmei HaKloiz that “The first time can never be perfect”. 
He explains that he permitted himself to correct it since he studied form the G-dly 
Mekubal Rabbi Chaim Sanzer of Brad, and especially the study of “This true awesome 
wisdom”, and also his rabbi Rabbi Chaim proofread this siddur, “Therefore, I had the 
ability to proofread and correct it”. 
This siddur is called Rabbi Asher after him and is a faithful source of the kabalistic school 
of thought of the Ba’al Shem Tov’s disciples and of that generation’s mekubalim.
2 volumes, [398] leaves. 17cm. Good to fair condition, use stains and tears. Leaf 2 (approba-
tions) has large damage to text. Few moth damages to text. Most leaves are in good condition. 
Color leaf cutting. Fabric bindings, non-original.
Stephansky Chassidut, no. 414.

Opening Price: $12,000
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92. שפע טל, האנוי, שע”ב – חתימות והגהות  
שעפטל  שבתי  רבי  מאת  הקבלה,  לחכמת  מפתח  טל,  שפע  ספר 
עם  ראשונה.  מהדורה   .)1612( שע”ב  האנאוויאה,  מפראג.  הורוויץ 

איורים קבליים רבים. 
עזיאל  יעקב  בכמ”ה  משה  “הקטן  ספרדי:  בכת”י  בעלים  חתימת 

זלה”ה”. חתימות והגהות קבליות בכת”י תימני.
חכמת  סודות  אוצרות  בגנזי  נעולים...  חדרים  לפתוח  “מפתחות 
הקבלה...”. חיבור קבלי חשוב, המבוסס על קבלת רבי משה קורדובירו 
במערב  שנדפסו  הראשונים  הקבלה  מספרי  רימונים”.  “פרדס  וספרו 
אפרים  שלמה  רבי  ביניהם  הדור,  גדולי  של  רבות  הסכמות  אירופה. 
לונטשיץ, רבה של פראג, מחבר הכלי יקר. ורבי ישעיה הורוויץ בעל 

השל”ה. 
]10[, פז, פט-צג דף, )חסר דף אחרון צד( 29.5 ס”מ. מצב בינוני-גרוע. בלאי 

וקרעים, עם פגמים בטקסט, כתמים רבים ונזקי עש. כריכת עור תימנית.
פירושי  עם  מחומש  פגומים  ודפים  מתימן  כת”י  דפי  הכריכה,  בדפי 

רש”י וחזקוני, ]כנראה מהמהדורה הראשונה, ונציה, רפ”ד 1524?[.

פתיחה: $400

92. Shefa Tal, Hanau, 1612 – Signatures and 
Glosses
Shefa Tal, index to kabalistic wisdom, by Rabbi Shabtai 
Sheftel Horwitz of Prague. Hanau, 1612. First edition. 
With many kabalistic illustrations.
Owner’s signature in Sefardi writing: “Moshe ben 
Ya’akov Uziel”. Signatures and kabalistic glosses in 
Yemenite handwriting.
“Keys to open locked rooms… in the hidden treasures 
of the secrets of kabalistic wisdom…”. Important ka-
balistic work, based on the kabbalah of Rabbi Moshe 
Kordovero and his book Pardess Rimonim. One of the 
first kabbalah books printed in Western Europe. Many 
approbations by leading Torah scholars. Amongst 
them: Rabbi Shlomo Efraim Luntshitz, Rabbi of Prague, 
author of Kli Yakar and Rabbi Yeshaya Horowitz author 
of Shnei Luchot HaBrit (Shla).
[10], 87, 89-93 leaves, (lacking last leaf 94) 29.5cm. Fair-
poor condition. Wear and tear, with damage to text, many 
stains and moth damage. Yemenite leather binding.
On cover leaves, Yemenite manuscript leaves and dam-
aged leaves from a Chumash with Rashi and Chizkuni 
commentaries, [apparently from the first edition, 
Venice, 1524?].

Opening Price: $400

ספרי קבלה 
Kabbalah
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93. ספר פלח הרימון – לובלין, תמ”ד – עותק יחיד ממהדורה 
לא ידועה

ספר פלח הרימון, פירוש על מדרשים תמוהים על פי הקבלה, מאת 
רבי בצלאל מקוברין. לובלין, ]תמ”ד בערך 1684[. דפוס שלמה זלמן בן 

יעקב קלמנקס יפה וצבי בן יעקב יפה. 
מבין  ומחוקק  מיהודה  שבט  יסור  לא  “שנת  המחבר:  הקדמת  בסוף 
רגליו עד כ’י’ יב’א’ ש’ילה ו’ל’ו יקה’ת ע’מים לפ”ק” ]=תמ”ד[. משפט 
במהדורת  ]שנדפסה  המקורית  המחבר  בהקדמת  נמצא  אינו  זה 

אמשטרדם תי”ט[ ונוסף רק במהדורה שלפנינו. 
טופס חסר בסופו ]מגיע עד סמוך לסוף אופן יז[, לא ידוע כמה דפים 

חסרים.
בשוליים.  בלאי  זמן.  כתמי  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   18 דף.   ]33[

שיקומי פגיעות בשולי מספר דפים, פגיעה קלה בטקסט. כריכה חדשה.
אוניקום, עותק יחיד של מהדורה לא ידועה, נרשמה בתקליטור מפעל 

הביבליוגרפיה על פי עותק זה.

פתיחה: $400

93. Pelach HaRimon – Lublin, 1684 – Only 
Copy of Unknown Edition
Pelach HaRimon, commentary on difficult midrashim 
according to kabbalah, by Rabbi Bezalel of Kuvrin. 
Lublin, [c. 1684]. Printed by Shlomo Zalman ben 
Ya’akov Kalmankes Yaffe and Zvi ben Ya’akov Yaffe.
At the end of the author’s introduction is a verse which 
is not found in the original introduction of the author 
[printed in the 1659 Amsterdam edition] and added 
only to this edition.
Copy lacking the end [reaches almost the end of Ofan 
17], number of missing leaves unknown. 
[33] leaves. 18cm. Good-fair condition. Stains, age stains. 
Wear to margins. Restored damages to margins of several 
leaves, minor damage to text. New binding.
Unicom, only copy of an unknown edition, listed in the 
Bibliography Institute CD according to this copy.

Opening Price: $400

94. ספר אור חדש, ברכות הנהנין – אמשטרדם, תל”א-תל”ה
ספר אור חדש, על ברכות הנהנין וברכות המצוות, בהלכה ובקבלה. 
מרובה  ספר   .]1671-1675 ]תל”א-תל”ה  אמשטרדם,  בוכנר.  חיים  רבי 
יום טוב ליפמן בעל תוי”ט, רבי  ביניהם: רבי  ]24 מסכימים,  הסכמות 
גרשון אשכנזי בעל עבודת הגרשוני, רבי יעקב ששפורטש, רבי יצחק 

אבוהב ועוד[.
אשכנזי  סג”ל  שמואל  מהור”ר  א”א  בן  יצחק  “הק’  בעלים:  חתימות 

גינצבורג”, “הק’ שמחה מערץ-באך”.
רבי  תלמיד  קראקא,  מחכמי  )ש”ע-תמ”ד(,  בוכנר  חיים  רבי  המקובל 
שבתי סופר )תלמיד השל”ה(, רבה הראשון של לאקנבאך, לאחר מכן 
רבה של וינה, אותה עזב עם גירוש היהודים בשנת ת”ל ועבר לפיורדא 
עד פטירתו. חיבוריו בקבלה: ספר ‘מים חיים’ על התורה, ו’בית תפלה’ 

על הסידור.
]6[, נג, ]3[ דף. 18 ס”מ. מצב טוב. כתמים, קרעים משוקמים בפינות מספר 
דפים )עם פגיעה קלה בטקסט(, חיתוך שוליים עליונים על גבול הטקסט 

בדפים הראשונים.

בספר זה ישנם שינויי הדפסה בין הטפסים, בשל החלפת מספר דפים 
בשל טעויות ]ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0121756[. 
בשונה  הטעויות,  עם  המקוריים  הדפים  מופיעים  שלפנינו  בטופס 

מהעותק שבאתר “HebrewBooks”. ]ראה דוגמאות בחומר מצורף[.

פתיחה: $200
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95. Yalkut Chadash – Prague, 1657 – 
Parchment Binding made from Remnants of 
Ancient Handwritten Machzor 
Yalkut Chadash, collection of Midrashim of the Sages, 
the Zohar and writings of Kabbalists [entries arranged 
in alphabetical order], by Rabbi Yisrael son of Rabbi 
Binyamin of Bełżec. [Prague, 1657]. 
Bound in parchment binding composed of remnants 
of ancient handwritten Ashkenazi Machzor [15th cen-
tury?], with passages of lamentations for Tisha B’Av. 
[153] leaves, (missing: title page, leaf of preface and index 
leaves at end). 18cm. Fair-good condition. Wear on leaves, 
stains, tears and moth stains. Damage and stains on binding. 

Opening Price: $400

95. ילקוט חדש - פראג, 1657 - עם כריכת קלף משרידי מחזור 
עתיק בכת”י

]מסודר  מקובלים  וכתבי  הזוהר  חז”ל,  מדרשי  ליקוט  חדש,  ילקוט 
בערכים בסדר א”ב[, מאת רבי ישראל ב”ר בנימין מבלזיץ. ]פראג, תי”ז 

.]1657
כרוך בכריכת קלף, עשויה משרידי מחזור אשכנזי עתיק בכת”י ]המאה 

ה-15?[, עם קטעים מקינות לתשעה באב.
]153[ דף, )חסרים: דף שער ודף הקדמה, ודפי המפתחות בסוף(. 18 ס”מ. 
מצב בינוני-טוב. בלאי בדפים, כתמים, קרעים וסימני עש. פגמים וכתמים 

בכריכה.

פתיחה: $400

94. Or Chadash, Birkot HaNehenin – 
Amsterdam, 1671-1675
Or Chadash, on Birkot HaNehenin and Birkot 
HaMitzvot, halacha and kabbalah. Rabbi Chaim 
Buchner. Amsterdam, [1671-1675]. A book with many 
approbations [24, including the approbation of Rabbi 
Yom Tov Lipman author of Tosfot Yom Tov, Rabbi 
Gershon Ashkenasi author of Avodat HaGershuni, 
Rabbi Ya’akov Sasportash, Rabbi Yitzchak Abuhav etc.].
Owners’ signatures: “Yitchak ben Rabbi Shmuel Segal 
Ashkenasi Ginzburg”, “Simcha Mertzbach”.
The mekubal Rabbi Chaim Buchner (1610-1684), a 
Krakow Torah scholar, disciple of Rabbi Shabtai Sofer 
(disciple of the Shla), first Rabbi of Lackenbach, later 
Rabbi of Vienna, which he left with the expulsion of the 
Jews in 1770 and moved to Fürth until his death. His 
kabalistic works: Mayim Chaim on the Torah, and Beit 
Tefillah on the siddur.
[6], 53, [3] leaves. 18cm. Good condition. Stains, restored 
tears to corners of several leaves (with minor damage to 
text), cut of upper margins on text borders of first leaves.
This book has changes in the printing of the copies, 
because of the replacement of several leaves due to mis-
takes [see Bibliography Institute CD Listing 0121756]. 
This copy has the original leaves with the mistakes, dif-
ferent from the copy in the HebrewBooks website. [See 
examples in attached material]. 

Opening Price: $200
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סדור האר”י “שערי רחמים” - שאלוניקי, תק”א - עותק   .96
חסר - הגהות קבליות

סידור האר”י - “שערי רחמים”, עם חלק שני - “שערי ציון”. ]שאלוניקי, 
חיים  רבי  המקובל  ידי  על  האר”י שנערך  כוונות  סידור   .]1741 תק”א 

הכהן מארם צובא )ש”כ-תט”ו( תלמידו של רבי חיים ויטאל.
קבלי  תוכן  עם  ]בוכארה[,  מרובע  מזרחי  בכת”י  הגהות  עשרות 

]תפילות, כוונות, שמות מלאכים[. רובן קצוצות בשוליים. 
- רבי דוד מלמד  י”ץ”  חתימות “ע”ה דוד בן חפץ”, “ע”ה דוד מלמד 
ממנה  העולים  וראשון  בבוכארה  ידוע  מלמד  תרנ”ח(,  )נפטר  חפץ 
שהדפיס  האילנות”,  “ברכת  בספר  שכותב  כפי  ישראל,  לארץ 
בירושלים בשנת תרל”א, לציון עלייתו ארצה: “קבעתי דירתי בעיר ה’, 
דבר אשר לא קדמני שום אדם מארץ מולדתי, ואנכי הראשון מארץ 
בוכרא הבא לשכון כבוד באה”ק הוא וביתו”; חותמות בנו רבי “ישראל 

חיים חפץ”, ממקימי שכונת הבוכרים בירושלים.
עותק חסר, נמצאים הדפים: ב-כא, כג-עח, פא-קיג, קטז-קמו; ב-כג + דף 
נו. במקור: ]7[, קמו; מא, מ-נו, ]1[ דף. מצב משתנה בין הדפים טוב-גרוע. 

כתמים, בלאי, קרעים עם פגיעה בטקסט. כריכה פגומה.

פתיחה: $300

96. Siddur Ha’Ari “Sha’arei Rachamim” 
– Thessaloniki, 1741 – Incomplete Copy – 
Kabbalistic Glosses 
Siddur Ha’Ari – Sha’arei Rachamim, with section two – 
Sha’arei Zion. [Thessaloniki, 1741]. Prayer book Kavanot 
Ha’Ari arranged by Kabbalist Rabbi Chaim HaKohen of 
Aram Zova (1560-1655), disciple of Rabbi Chaim Vital. 
Dozens of glosses in Oriental square [Bukhara] hand-
writing, with Kabbalistic content [prayers, intentions, 
names of angels]. Majority cut off at margins. 
Signatures “David ben Chefetz”, “David Melamed” – 
Rabbi David Melamed Chefetz (passed away in 1898), 
well-known teacher in Bukhara and pioneer immigrant 
from Bukhara to Eretz Israel, as stated by him in his 
book Birkat HaIlanot, which he printed in Jerusalem in 
1871, in commemoration of his immigration to the Holy 
Land: “I have established my residence in the homeland 
of the Almighty, an act unprecedented by anybody from 
my native land, and I am the first to come from Bukhara 
with my family to reside in the Holy Land”; stamps of 
his son Rabbi “Yisrael Chaim Chefetz”, among founders 
of the Bukharim neighbourhood in Jerusalem. 
Incomplete copy, contains leaves: 2-21, 23-78, 81-113, 116-
146; 2-23 + leaf 56. Originally: [7], 146; 41, 40-56, [1] leaves. 
Condition of leaves varies; good-fair. Stains, wear, tears with 
damage to text. Damaged binding. 

Opening Price: $300

מהרב  קבלה  בעניני  הגהות   – לבב  יושר  חסידים,  משנת   .97
המאמי”ץ

ריקי.  חי  עמנואל  רבי  המקובל  הגאון  מאת  חסידים,  משנת  ספר 
אמשטרדם, תק”ב 1742. כרוך עם ספר יושר לבב, מאת רבי עמנואל 

חי ריקי. אמשטרדם, תק”ב 1742.
בשער רישום בעלות ותפלה בחתימת רבי “מסעוד אמסלם”. בגליונות 
הספרים עשרות הגהות ארוכות בכתב ידו, חלקם חתומות בפסבדונים 

“המאמי”ץ” ]הצעיר מסעוד אמסלם ישמרנו צורנו”[.
רבי מסעוד ב”ר יוסף אמסלם, הרב המאמי”ץ – מחכמי המערב בסוף 

שנות הת”ק ]ראשית המאה ה-19[. 
]1[, קנו, ]1[ דף; ]2[, מב דף. 19.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, נקבי עש. כריכת 

חדשה עם שדרת קלף.

פתיחה: $350

97. Mishnat Chasidim, Yosher Levav – 
Kabbalistic Glosses by Rabbi Masoud 
Amsalem 
Sefer Mishnat Chasdim by the Ga’on Kabbalist Rabbi 
Emanuel Chai Ricchi. Amsterdam, 1742. Bound with 
Sefer Yosher Levav by Rabbi Emanuel Chai Ricchi. 
Amsterdam, 1742. Title page contains ownership nota-
tion and prayer signed by Rabbi “Masoud Amsalem”. 
Sheets of books contain dozens of lengthy glosses 
in his handwriting, some signed with pseudonym 
“HaMa’amitz” [Masoud Amsalem Ishmerehu Tzurenu].
Rabbi Masoud son of Rabbi Yosef Amsalem, the 
Ma’amitz Rabbi – among scholars of the West during 
the early 19th century. 
[1], 156, [1] leaves; [2], 42 leaves. 19.5cm. Good-fair condi-
tion, moth holes. New binding with parchment spine. 

Opening Price: $350
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 – נח”ת  שנת  אמשטרדם,   – )של”ה(  הברית  לוחות  שני   .98
עותק חסר

הבחור  דפוס   .)1698( תנ”ח  אמשטרדם,  הברית,  לוחות  שני  ספר 
עמנואל בן יוסף עטיאש.

כותב  תתנג(  ב’  )אגרת  מליובאוויטש  שניאורסון  מוהריי”צ  באגרות 
וסימנא  בהידור.  נח”ת  בשנת  שנדפס  הקדוש  של”ה  ספר  אודות 
ובשנה  למעלה,  רוח  “נחת”  גרם  הקדוש  הספר  התגלות  כי  מילתא 
ההיא נולד הבעש”ט נ”ע. ומרגלא בפומי’ קדישא של מורנו הבעש”ט 
שהוא נולד בשנה שנדפס של”ה הקדוש להאיר את העולם באור ה’, 

דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב.
עותק חסר תחילה: רסד-תכב, מד, ]12[ דף, )במקור: ]4[, תכב, מד, ]12[ דף(. 

29 ס”מ. מצב משתנה, רוב הדפים במצב טוב. כריכת עור עתיקה, קרועה.

פתיחה: $400

99. סדר תקוני שבת להאר”י - ונציה, שנת נח”ת
סדר תקוני שבת. תפילות, הנהגות וסדרי לימוד ליום השבת, מהאר”י 

ז”ל. ונציה, שנת נח”ת ]תנ”ח 1698[. 
קולופון: “תם ונשלם בשנת “בנאות” דשא ]=תנ”ט[. שער מאוייר, עם 
דמויות דוד ושלמה, כרמז לשם המעתיק והמגיה ושם אביו: דוד בן 

שלמה אלטאראס.
כו דף. 21 ס”מ. מצב בינוני, כתמים, סימני עש, קרעים משוקמים בהדבקת 

נייר. כריכה ישנה.

פתיחה: $200

98. Shnei Luchot HaBrit (Shla) – 
Amsterdam, 1698 – Incomplete Copy
Shnei Luchot HaBrit, Amsterdam, 1698. Printing press 
of young man Emanuel ben Yosef Atiash.
In his letters, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson of 
Lubavitch (Letter b 853), mentions the book Shnei 
Luchot HaBrit that was printed in 1698 (458 = nachat 
in numerical value) in an elegant edition. He notes that 
this is a sign from above that the revelation of this holy 
book caused “nachat” [satisfaction] above, and that 
same year the Ba’al Shem Tov was born. The Ba’al Shem 
Tov stated that he was born in the year that the Shla 
book was printed to illuminate the world with the light 
of the Almighty, with Torah and reverence and service 
of the heart.
Copy missing at beginning: 264-422, 44, [12] leaves, (origi-
nally: [4], 422, 44, [12] leaves). 29cm. Varying condition; 
majority of leaves in good condition. Ancient leather bind-
ing, torn. 

Opening Price: $400

99. Seder Tikunei Shabbat by the Ari – 
Venice, 1698
Seder Tikunei Shabbat. Prayers, customs and order of 
study for Shabbat, by the Ari. Venice, [1698]. 
Colophon: “Completed in year 1699”. Illustrated title 
page with images of David and Shlomo, alluding to 
name of copyist and proofreader and name of his father: 
David son of Shlomo Altaras. 
26 leaves. 21cm. Fair condition, stains, moth marks, tears 
restored with scotch tape. Old binding. 

Opening Price: $200
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100. ספר זרע שמשון - מנטובה, תקל”ח - סגולה לזרע של 
קיימא

רבי  מאת  מגילות,  חמש  ועל  התורה  על  דרשות  שמשון,  זרע  ספר 
שמשון חיים ב”ר נחמן מיכאל נחמני. מנטובה, ]תקל”ח 1778[. 

רבי שמשון חיים נחמני )תס”ו-תקל”ט, אוצר הגדולים 20083( מחכמי 
תלמידים  והעמיד  ומנטובה  במודנה  תורה  הרביץ  איטליה.  ומקובלי 
ששירתו בקודש בכמה מקהילות איטליה. חיבר גם את ספר תולדות 
שמשון, על מסכת אבות. החיד”א כותב כי היה בקי בקבלה מעשית 
וצוה לגנוז את חיבוריו בקבלה בקברו )שם הגדולים, מערכת ספרים, 

אות מו(. ראה חומר מצורף.
בהקדמה לספר מפציר המחבר ב”עשר לשונות של תפילה” שילמדו 
בספרו, ומברך את העושה זאת ש”בעל הגמול ישלם בזכות זה שכר 
טוב לגומלי חסד של אמת במותב תלתא בני חיי ומזוני טבי”. בהמשך 

100. Zera Shimshon – Mantua, 1778 – Segula 
for Children
Zera Shimshon, sermons on the Torah and the five 
Megillot, by Rabbi Shimshon Chaim ben Nachman 
Michael Nachmani. Mantua, [1778].
Rabbi Shimshon Chaim Nachmani (1706-1779, Otzar 
HaGedolim 20083) an Italian Torah scholar and me-
kubal. Taught Torah in Modena and Mantua and had 
disciples who served in the rabbinate of a number 
of Italian communities. Also wrote the book Toldot 
Shimshon on Tractate Avot. The Chida writes that he 
was well-versed in practical Kabbalah and commanded 
his Kabalistic works to be buried in his grave (Shem 
HaGedolim, chapter “Ma’arechet Sefarim”, Letter 46). 
See attached material.
In his introduction to the book, the author urges “in ten 
languages of prayer” to study his book, and blesses the 
person who does so that “The One Who Repays should 
pay in this merit a good imbursement for those who 
do that true chessed with the three blessings of chil-
dren, life and livelihood”. Further in the introduction 
the author writes that since his only son died and he 
was left without any children, he called his book Zera 
Shimshon (Seed of Shimshon). He promises “And your 
eyes shall see your children and grandchildren like 
olive plants around your table, wise and clever and 
homes full with all good, also wealth and also honor 
shall not leave your children until ‘They shall see 
G-d’s honor…’”.
104, 108-115, 115, [1], 117-[1]62; 21, [1] leaf. 14cm. Good 
condition, few stains. Moth marks. Old binding.

Opening Price: $1400

ההקדמה כותב המחבר כי מאחר שבנו היחיד נפטר והוא נותר ללא 
ילדים, קרא לספרו “זרע שמשון”, ומבטיח “ועיניכם תראינה בנים בני 
ובתים מלאכים  ונבונים  זיתים סביב לשלחנכם חכמים  בנים כשתילי 
המה  בכם  יתקיים  עד  מזרעכם  יסופו  לא  כבוד  וגם  עשר  גם  טוב  כל 

יראו כבוד ה’...”.
14 ס”מ. מצב טוב, מעט  דף.   ]1[ קיז-]ק[סב; כא,   ,]1[ קד, קח-קיה, קיה, 

כתמים. סימני עש. כריכה ישנה.

פתיחה: $1400

101. פרדס רימונים - קוריץ תקמ”ו
ספר פרדס רימונים, לרבינו משה קורדבירו - הרמ”ק. איורים קבליים. 
ב”ר  “יוסף  רבי  עתיק  בכת”י  בעלות  רישומי   .]1786 ]תקמ”ו  קוריץ 

ישעי’”. 
קסח דף. 32 ס”מ. מצב בינוני, בלאי וכתמים. כריכת עור בלויה ופגומה.

בשער: “נדפס פעם שנית”, יש עותקים עם שינויים בשער.

פתיחה: $250

101. Pardes Rimonim – Korets, 1786
Pardes Rimonim, by Rabbi Moshe Cordovero – the 
Ramak. Kabbalistic illustrations. Korets [1786]. 
Ownership inscriptions in ancient handwriting Rabbi 
“Yosef ben Yeshaya”.
168 leaves. 32cm. Fair condition, wear and stains. Worn 
damaged leather binding.
On title page: “Printed a second time”, some copies have 
title pages with differences.

Opening Price: $250
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102. ספר קרניים, פוריצק תקע”ח  
מרבי  ידין  דן  פירוש  עם  מקרדינא,  הזקן  אהרן  מרבי  קרניים,  ספר 
ורישומי  חתימות   .1818 תקע”ח  פאריצק,  מאוסטרופלי.  שמשון 

בעלות של רבי “משה שלמה מק”ק נאווהרדוק”. 
קהילת  מראשי  מפורסם,  תלמיד-חכם  ִבי,  ַהְרָכּ שלמה  משה  רבי 
ִבי מנובהרדוק וצפת )נפטר תקפ”ז  נובהרדוק, בנו של רבי גרשון ַהְרָכּ
“הגר”א”  מדרש  בית  וממקימי  הגר”א”  “קלויז  מלומדי  היה  בערך, 
ִבי המפורסמת בארצות רוסיה, בהם  בעיה”ק צפת( - אבי משפחת ַהְרָכּ

רבנים, מלּוָמדים ואישי ציבור. ראה חומר מצורף. 
]1[, מג דף. 17 ס”מ. נייר ירקרק. מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

102. Sefer Karnayim, Poryck 1818
Sefer Karnayim, by Rabbi Aharon HaZaken of Kardina, 
with “Dan Yadin” commentary by Rabbi Shimshon of 
Ostropol. Poryck, 1818. Signatures and ownership in-
scriptions by Rabbi “Moshe Shlomo of Novardok”. 
Rabbi Moshe Shlomo Harkavi, a renowned Torah scholar 
and a leader of the Novardok community, son of Rabbi 
Gershon Harkavi of Novardok and Safed (died in c. 1828, 
was a scholar form the “Vilna Ga’on’s Kloiz” and one of the 
founders of the” Beit Midrash HaGra” in Safed), father of 
the Harkavi family famous in Russia, which has rabbis, 
learned men and public figures. See attached material. 
[1], 43 leaves. 17cm. Greenish paper. Good condition. New 
binding.

Opening Price: $200

103. אוסף ספרי קבלה – הגהות, חתימות
 ספר אור הישר, רבי מאיר פאפרש, פיורדא, תקכ”ד 1764. )חסר 2 דף  ♦

בהקדמה(. חתימת רבי “ליב סופר מפ”וו”, בדף האחרון רשימה ארוכה 
בכת”י של דברי תורה על ענין י”ג עיקרים. ♦ לקוטים, סגולות וליקוטים 
מרבי שמשון אוסטרו פולי. זולקווא, תקנ”ג 1793. )עותק פגוע, חסרון 
ר”ל.  שניים  לחולה  סגולה  “עוד  של  בכת”י  הוספה  אחרון(.  בדף 
בהושענא רבא אחר התפלה, יקח תפוח מתוק ויתחוב על הקתא של 
ויאכל אותו קודם אכילה”. חתימה עתיקה  ויצלה התפוח,  ההושענא 
של “הק’ צבי הירש בן אבי מוה”ר משה זצ”ל מראהטין”. ♦ ספר הכונות 
להאר”י. למברג תרכ”ג 1863. הגהה ארוכה בכת”י. חותמות וחתימות. 
“יצחק  וחותמות  חתימה   .1866 תרכ”ו  למברג,  הגלגולים,  ספר   ♦

משה כהן” מירושלים. ♦ פרקי דרבי אליעזר, אותיות דרבי עקיבא עם 
מסילות חכמה ופירוש האילן למהרש”ל. למברג, תר”כ 1860.

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

פתיחה: $200

103. Collection of Kabalistic Books – 
Glosses, Signatures
◆ “Or HaYashar”, Rabbi Meir Papresh, Feurth, 1764. 
(Lacking 2 leaves of introduction). Signed Rabbi “Leib 
Sofer of F.”, on last leaf is a long handwritten list of Torah 
thoughts on the 13 principles of faith. ◆ “Likutim, 
segulot and likutim” by Rabbi Shimshon of Ostropoli. 
Zholkva, 1793. (Damaged copy, lacking part of last 
leaf). Handwritten appendix of “Another segula for a 
person with a toothache. Hoshana Raba after prayers, 
he should take a sweet apple and thrust it on the end of 
the hoshana and then broil the apple and eat it before 
he dines”. Ancient signature of “Zvi Hirsh ben Rabbi 
Moshe Maratin”. ◆ “Kavanot L’Ha’Ari”. Lemberg 1863. 
Long handwritten gloss. Stamps and signatures. “Otiot 
D’Rabbi Akiva” with “Mesilot Chochma” and the “Ilan” 
commentary by the Maharshal. Lemberg, 1860.
5 books, Various sizes and conditions, good to fair-poor.

Opening Price: $200

104. אוסף ספרי קבלה
 ספר אדם ישר, דרושי האר”י ז”ל ממהרח”ו. קראקא, ]תרמ”ה[ 1885.  ♦

וספר   ;1882 מגלה עמוקות על התורה. לבוב, תרמ”ב  כרוך עם: ספר 
תיבת גמא, לבעל הפרי מגדים. קאלאמיא, תרמ”ג 1883. )חותמות: רבי 
אברהם משה באב”ד אב”ד גוראהמארא; רבי מנדל באב”ד; רבי משה 
הגר(. ♦ ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר”י, 
חלק ראשון. ונציה, ]תקכ”ג 1763[. מהדורה שלישית. )כרך אחד מתוך 
עמודי שש, מכיל ששה חיבורים: ספר  ספר   ♦ זו(.  ארבעה במהדורה 
האמונה והבטחון להרמב”ן, ספר הניקוד, סוד החשמל, מעין החכמה, 
קרבן שבת,  ספר   ♦  .]1785 ]תקמ”ה  לבוב,  כונן.  ומדרש  היכלות  פרקי 
 .1872 ווארשא, תרל”ג  רבי בצלאל מקוברין.  פי הקבלה.  דרושים על 
רבי  ענין תקון האלמנה”.  “מבאר  רוחו,  ישב  ספר   ♦ בעלות(.  )רישומי 
)חותמת   .]1931 ]תרצ”א  ירושלים,  מרגליות.  זעליג  אשר  ישעיה 
המחבר(. ♦ ספר אוצר חכמת הקבלה ]עץ אפרים והיכלות דרבי מאיר 
ירושלים,  רגנשברג.  הלוי  מאיר  ב”ר  אפרים  רבי  ראשון.  חלק  הלוי[. 
תש”ט ]1949[. ♦ ספר פתורא דאבא, מנהגי האריז”ל. ]ניו יורק, תשי”- 

195-[. )ד”ס של ירושלים תרס”ה(.

9 ספרים ב-7 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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105. Collection of Kabbalah Books 
◆ Sefer HaKavanot by the Ari. ◆ Bound with: ◆ Sefer 
Erchei HaKinuyim, by Rabbi Ya’akov Tzemach. ◆ Sefer 
Me’ah She’arim, by Rabbi Yitzchak Shani. Contains 
signature. ◆ Sefer Pri Yitzchak. Rabbi Yitzchak son of 
Rabbi Tzvi Hirsch of Zoldin. ◆ Sefer Sha’ar HaPsukim 
and Sha’ar HaLikutim by Rabbi Chaim Vital. ◆ Tefilla 
LeMoshe prayer book, by Rabbi Moshe Cordovero. 
◆ Sefer HaPli’ah – Sefer HaKaneh, attributed to Rabbi 
Avigdor Kara. Signatures “Eliyahu Dov Alter Perel of 
Spinka”, stamps of Rabbi Nachman Kahana [Rebbe 
of Spinka – Bnei Brak]. ◆ Sefer Brit Menucha, by 
Rabbi Avraham of Rimon HaSepharadi. Bound with: 
◆ Sefer Yesh Sachar. Rabbi Yissachar Ber son of Rabbi 
Moshe Petachya of Karmenitz. Stamps by Rebbe Rabbi 
Yechezkel Shraga Lifshitz Halberstam of Stropkov. 
◆ Sefer Minchat Eliezer. Rabbi Eliezer Yedid HaLevi. 
For additional details pertaining to books see Hebrew 
description. 
10 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

105. אוסף ספרי קבלה
 ספר הכוונות להאר”י, עם שער הקדושה לרבי חיים וויטאל. קארעץ,  ♦

]תקמ”ד 1784[. כרוך עם: ♦ ספר ערכי הכנויים, מאת רבי יעקב צמח. 
]קארעץ, בין תקמ”ב לתקמ”ח 1782-1788[. לא נרשם בתקליטור מפעל 
הביבליוגרפיה. נדפס ללא שער. ♦ ספר מאה שערים, לרבי יצחק שני. 
קארעץ, ]תקמ”ו 1786[. )קרעים עם חסרון במספר דפים(. – חתימה, 
פרי  ספר   ♦ האחרונים.  בדפים  לתפילה  שמות  של  מעניין  רישום 
מזולדין.  הירש  צבי  ב”ר  יצחק  רבי  ברמז.  מצוות  ביאור תרי”ג  יצחק, 
אחרון(. דף  )חסר  יחידה.  מהדורה   .1834 תקצ”ד  והוראדנא,   ווילנא 
 ספר שער הפסוקים ושער הליקוטים, לרבי חיים וויטאל. ירושלים,  ♦

]תרכ”ג 1863[. )ש’ הלוי 91(. טופס עם שער משולב לשני החיבורים. 
א-ב.  חלקים  הרמ”ק.   – קורדובירו  משה  לרבי  למשה  תפלה  סידור   ♦

)במקור:  ובסופו  בתחילתו  חסר  עותק   .1891 תרנ”ב  פרעמישלא, 
]8[, כד; תלב, ח, ]1[, מח, ]2[ דף. נמצאים: יח-תלב. דפים רפט-רצה 
גרוסמן.  ישראל  לרבי  שייך  שהספר  רישום   - נוספת(.  פעם  נמצאים 
לרבי  המיוחס  בראשית,  פרשת  על  הקנה,  ספר   – הפליאה  ספר   ♦

אביגדור קרא. פרמישלה, תרמ”ד 1883. חתימות ]“אליהו דוב אלטיר 
פעריל מסאפינקא”[, חותמות רבי נחמן כהנא ]האדמו”ר מספינקא-
בני ברק[. ♦ ספר ברית מנוחה, לרבי אברהם מרימון הספרדי. וורשא, 
ב”ר משה  יששכר בער  רבי  יש שכר.  ספר   ♦ כרוך עם:   .1883 תרמ”ד 
פתחיה מקרמניץ. ווארשא, ]תרמ”ט 1889?[. - חותמת האדמו”ר רבי 
בודדות  הגהות  מסטראפקוב.  הלברשטאם  ליפשיץ  שרגא  יחזקאל 
]בכתב ידו?[. ♦ ספר מנחת אליעזר, על דרך עץ החיים למהרח”ו. רבי 

אליעזר ידיד הלוי. ירושלים, ]תר”ע 1910[.

10 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

104. Collection of Kabbalah Books 
◆ Sefer Adam Yashar. Bound with: Sefer Megaleh 
Amukot; and Sefer Teivat Gomeh, by author of the 
Pri Megadim. (Stamps: Rabbi Avraham Moshe Babad; 
Rabbi Mendel Babad; Rabbi Moshe Hager). ◆ Sefer 
Amudei Shesh. ◆ Sefer Korban Shabbat. Rabbi Betzalel 
of Kobryn. ◆ Sefer Yashev Rucho. Rabbi Yeshaya Asher 
Zelig Margaliot. (Stamp of author). ◆ Sefer Otzar 
Chochmat HaKabbalah. Rabbi Ephraim son of Rabbi 
Meir HaLevi Regensburg. ◆ Sefer Petura De’Aba. 
For additional details pertaining to books see Hebrew 
description. 
9 books in 7 volumes. Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250
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107. אוסף שרידי דפים – דפוסי שנות הר’ והש’ / דפי הגהה 
מדפוסי שאלוניקי

אוסף שרידי דפי-דפוס שהוצאו מגניזת כריכות. כולל דפים מדפוסי 
שנות הר’ והש’ ]ארבעה טורים, שונצינו ר”ן; ילקוט שמעוני, שונצינו 
דפים  עשרות  ועוד[;  רצ”ט;  ונציה  זאב,  בנימין  שו”ת  רפ”א-רפ”ז; 
מדפוסי  כנראה  )חלקם  זוהו  שלא  בבלי,  תלמוד  מהדורות  ממספר 
שאלוניקי(; חלק מהדפים הם עלי הגהה ונסיונות דפוס ]משנות הת’-
בלתי- ממהדורה  גמרא  עמודי  מודפסים  הקונטרסים  באחד   – ת”ק. 

ידועה יחד עם עמודים מהספר “נאמן שמואל”, שנדפס בשאלוניקי 
ויום טוב קאנפילייאש[. עם  שנת תפ”ג, בדפוס אברהם בן דוד נחמן 
תיקונים בכת”י המגיהים ]באחד הדפים חתימת “אברהם אמארילייו”, 

כנראה רבי אברהם אמארילייו משאלוניקי, מחבר ברית אברהם[.
למעלה מ-100 דף. גודל משתנה, מצבי פגיעה שונים כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $1000

107. Collection of Leaf Remnants – 
Printed in the 15th and 16th Century / 
Proofreading Leaves from Thessaloniki 
Printings
Collection of printed leaf remnants removed from the 
binding geniza. Includes leaves printed in the 15th 
and 16th century [Arba Turim, Soncino 1490; Yalkut 
Shimoni, Soncino 1521-1527; Binyamin Ze’ev responsa, 
Venice 1539; etc]; dozens of leaves of several editions 
of the Babylonian Talmud, unidentified (some appar-
ently from the Thessaloniki printing); some leaves are 
proof leaves and printing trials [from the 16th-17th 
century – Gemara pages from an unknown edition and 
pages from “Ne’eman Shmuel” (Thessaloniki, 1723) 

106. דפים ממהדורת משנה תורה להרמב”ם - שונצינו, ר”ן
שלושה דפים ממהדורת משנה תורה להרמב”ם שנדפסה בשונצינו, 

ר”ן ]1490[. דפוס גרשום שונצינו.
דף מהלכות איסורי ביאה ]פרקים יג-יד[, דף מהלכות מאכלות אסורות 

]פרקים ג-ד[ ודף מהלכות שבועות ]פרקים ט-י[.
בטקסט[.  ]פגיעה  וקרעים  כתמים  עש,  פגעי  בינוני,  מצב  ס”מ.   29 דף,   3

הגהות בכת”י.

פתיחה: $200

106. Leaves from Edition of the Rambam’s 
Mishneh Torah – Soncino, 1490
Three leaves from edition of the Rambam’s Mishneh 
Torah printed in Soncino, [1490]. Gershom Soncino 
printing press.
Leaf of laws of prohibition of sexual intercourse [chap-
ters 13-14], leaf of laws of forbidden foods [chapters 3-4] 
and leaf of laws of vows [chapters 9-10]. 
3 leaves, 29cm. Fair condition, moth damage, stains and 
tears [damaging text]. Handwritten glosses.

Opening Price: $200

דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר’ והש’
)ראה עוד בפרקים: תלמוד ומשניות; תנ”ך ותהלים; הגהות; חתימות והקדשות(

Early Printed Books – Resh and Shin Years
(See Also Chapters: Talmud and Mishnayot; Bibles and Tehilim, Glosses; Signatures and Dedications)

are printed in one of the pamphlets], with proofread-
ers’ handwritten corrections [one leaf has the signature 
“Avraham Amarilio”, apparently Rabbi Avraham 
Amarilio of Thessaloniki, author of Brit Avraham]. 
More than 100 leaves. Varying size, varied condition of 
damages due to binding.

Opening Price: $1000
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108. ספר צדה לדרך – מהדורה ראשונה – פירארה, שי”ד 
ספר צדה לדרך, לרבי מנחם בן אהרן בן זרח. פירארה, ]שי”ד 1554[. דפוס אברהם ן’ אושקי. מהדורה ראשונה.
חיבורו של רבי מנחם בן זרח, מחכמי ספרד במאה הי”ד ותלמיד רבי יהודה בן הרא”ש, מקיף את כל דיני 
ועל  הראשונים  וגדולי  התוספות  בעלי  על  חשובים  פרטים  מכילה  הארוכה  הספר  הקדמת  השנה.  ומנהגי 
תקופתו של המחבר. בין היתר כותב המחבר כי ספרו נועד עבור “ההולכים בחצר אדונינו המלך ירום הודו... 

]ש[ברוב מהומות הזמן ובחמדת המותרות... הולכים הלוך וחסר במצות המחוייבות...”. 
בדף האחרון נדפס בשנית דגל המדפיס שבמרכז השער, עם קולופון: “ותשלם המלאכה מלאכת שמים פה 

פיררא בבית הנעלה כמ”ר אברהם ן’ אושקי יצ”ו”.
יום טוב אליקים )תק”ל-תר”ו(, רב בסופיה  “יום טוב אליקים ס”ט”, כנראה הוא רבי  בשער הספר חתימה: 

ובסוף ימיו רב הקהילה היהודית בחברון )ראה חומר מצורף(. מספר הגהות ]קצוצות[. 
]14[, לב, ]3[, לח-עה, ]213[ דף. 18.5 ס”מ. מצב טוב. כתמים. דף השער חסר בחלקו ומשוקם מקצועית. קרעים 

ופגעים משוקמים במספר דפים. כריכה עתיקה.
בטופס שלפנינו, כברוב הטפסים, הושמטו מסיבות צנזורה בעת ההדפסה דפים לג-לז, בהם מופיע פירוש על 
“ברכת המינים”, והוחלפו בשלושה דפים עם נוסח מקוצר ללא פגינציה ]ראה מאמרו של יצחק ריבקינד, ספר 
היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, ניו יורק, תש”י, עמ’ תטז; ומאמרו של ש’ חסידה, ענין ברכת המינים בספר 

צדה לדרך, קובץ מוריה, תשרי תשע”ג, עמ’ טו-יז[.

פתיחה: $2000

108. Sefer Tzeida LaDerech – First Edition – Ferrara, 1554
Sefer Tzeida LaDerech by Rabbi Menachem ben Aharon Ebn Zerach. Ferrara, [1554]. 
Printing press of Avraham ben Oski. First edition. 
Composed by Rabbi Menachem ben Zerach, among scholars of Spain during the 14th 
century and disciple of Rabbi Yehudah son of the “Rosh” (Asher ben Yechiel). Contains 
laws and customs for all days of the year. Lengthy introduction to book contains im-
portant details pertaining to “Ba’alei HaTosfot” and greatest “Rishonim” as well as to 
period of author. The author states that the book is intended for “those who follow 
the court of the King’s majesty… who due to the trials and tribulations of the time… 
become lax in fulfillment of the commandments…”. 
Flag of printer which appears in center of title page, printed again on last leaf with 
colophon: “Completed here in Ferrara in home of esteemed Rabbi Avraham ben Oski”. 
Signature upon title page of book: “Yom Tov Elyakim”, apparently Rabbi Yom Tov 
Elyakim (1770-1846), rabbi of Sofia and toward the end of his days rabbi of Jewish 
community of Hebron (see attached material). Several [cut off] glosses. 
[14], 32, [3], 38-75, [213] leaves. 18.5cm. Good condition. Stains. Title page incomplete and 
professionally restored. Restored tears and damage on several leaves. Ancient binding. 
In this copy, as in majority of copies, leaves 33-37 containing commentary on “Birkat 
HaMinim”, were omitted for censorship reasons, and replaced with three leaves contain-
ing brief version without pagination [see article of Yitzchak Rivkind, “Sefer HaYovel” 
in honor of Alexander Marx, New York, 1950, p. 416; and article of S. Hasida, “Birkat 
HaMinim” in “Sefer Tzeida LaDerech”, Moriah collection, Tishrei 5773 (2013), pp. 15-17]. 

Opening Price: $2000108



110. ספר שלחן של ארבע לרבינו בחיי - ונציה, ש”ו
ספר שלחן של ארבע, לרבינו בחיי בן אשר. ונציה, ש”ו ]1545[. דפוס 

מארקו אנטוניו יושטיניאן. 
מאת  המזון,  וברכת  הנהנין  ברכות  ביאור  לסעודה,  והנהגות  מוסר 

רבינו בחיי מחבר הפירוש על התורה.
יא דף. 29 ס”מ. מצב טוב, כתמים. מחיקות ואישור צנזורה בכת”י. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $400

111. ספר עבודת הלוי – ונציה, ש”ו
ספר עבודת הלוי, מפתח לתרי”ג מצוות לפי סדר הרמב”ם. רבי שלמה 
בן אליעזר הלוי. ונציה, ש”ו ]1546[. דפוס מארקו אנטוניאו יושטיניאן.

בשער הספר דגל המדפיס של יושטיניאן. חתימה מחוקה ורישום על 
מכירת הספר בכת”י. 

כח דף. 18.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני עש. פגעים משוקמים 
בהדבקת נייר. כריכה חדשה עם שדרת עור.

פתיחה: $300

110. Sefer Shulchan Shel Arba by Rabbeinu 
Bechaye – Venice, 1545 
Sefer Shulchan Shel Arba by Rabbeinu Bechaye ben 
Asher. Venice, [1545]. 
Ethics and customs for mealtime, explanation of bless-
ings made prior to eating and grace after meals, by 
Rabbeinu Bechaye who authored the commentary on 
the Torah. 
11 leaves. 29cm. Good condition, stains. Erasures and hand-
written censorship authorization. New binding. 

Opening Price: $400

111. Sefer Avodat HaLevi – Venice, 1546 
Sefer Avodat HaLevi, index of 613 commandments ac-
cording to order of the Rambam. Rabbi Shlomo son of 
Eliezer HaLevi. Venice, [1546]. 
Title page of book contains flag of printer, Justinian. 
Erased signature and handwritten notation indicating 
sale of book.
28 leaves. 18.5cm. Good-fair condition. Stains, moth stains. 
Damaged restored with scotch tape. New binding with 
leather spine. 

Opening Price: $300

109. מבחר הפנינים, קרימונה שי”ח
הקדמונים  החכמים  “במליצת  חכמה  פתגמי  הפנינים,  מבחר  ספר 
שמיחסים  ]ויש  גבירול  אבן  שלמה  לרבי  מיוחס  פילוסופים”,  ומשלי 
את הספר לרבי ידעיה הפניני הבדרשי[, עם פירוש ותוספות. קרימונה, 

שי”ח 1558. דפוס ויצינצו קונטי.
נייר איכותי בהיר, מצב טוב מאד, כתמים קלים. כריכת  מ דף. 20.5 ס”מ. 

חצי-עור, משופשפת.
מקום ותאריך הדפוס מופיעים רק בקולופון המדפיס בעמוד האחרון.

פתיחה: $500

109. Mivchar HaPeninim, Cremona 1558
Mivchar HaPeninim, wise sayings “Sayings of early 
wise people and parables of philosophers”, attributed to 
Rabbi Shlomo Ebn Gabirol [some attribute the book to 
Rabbi Yedaya HaPnini HaBidrashi], with commentary 
and Tosfot. Cremona, 1558.
40 leaves. 205cm. Light-colored high-quality paper, very 
good condition, minor stains. Semi-leather binding, rubbed.
The place and date of printing appear only on the 
printer’s colophon on the last page.

Opening Price: $500
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 –  1546 ונציה  ומשלי,  שמואל  ומדרש  תהלים  מדרש   .112
חתימות חשובות

הנקרא  משלי.  ומדרש  רבתא  שמואל  מדרש  עם  תהלים,  מדרש 
“מדרש שוחר טוב”, ויניציאה, ]ש”ו 1546[. בבית דניאל בומבירגי.

“משמועה  ההדפסה:  מתקופת  קדום  אשכנזי  בכת”י  בשער  חתימה 
רעה לא יירא בטוח לבו בה’, משה ]שער---?[”. 

 – ז”ל”  פוזנא  זלמן  יעקב בלאאמ”ו מהור”ר  “הק’  נוספת של  חתימה 
הגאון רבי יעקב פוזנא )תקל”ב-תר”ט(, דיין בפרנקפורט דמיין, שכיהן 
עוד בבית דינו של בעל ה”הפלאה” ובנו בעל “מחנה לוי”. ראה אודותיו 

בפריט 344.
סו; נ-סב; סה-עו ]צ”ל: עד[ דף. 28 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. 

דפים מנותקים. כריכה קרועה ומנותקת.

פתיחה: $800

112. Midrash Tehillim and Midrash Shmuel 
and Mishlei, Venice 1546 – Important 
Signatures
Midrash Tehillim, with Midrash Shmuel Rabata and 
Midrash Mishlei. Called Midrash Shochar Tov, Venice, 
[1546]. Daniel Bomberg printing.
Signature on title page in early Ashkenazic handwriting 
from time of printing, “…Moshe [Sha’ar---?]”. 
Another signature of “Ya’akov ben Zalman Pozna” – 
Rabbi Ya’akov Pozna (1772-1849), dayan in Frankfurt 
am Main, who served in the beit din of the author of the 
Hafla’a and his son, author of Machane Levi. See Item 344.
66; 50-62; 65-76 [should be: 74] leaves. 28cm. Good-fair 
condition, stains and wear. Detached leaves. Torn detached 
binding.

Opening Price: $800

113. Sefer Halachot Gedolot – Venice, 1548 
– First Edition
Sefer Halachot Gedolot. Venice, 1548. First edition
Sefer Halachot Gedolot was written in the time of the 
Geonim and is one of the first halachic books written 
after the Talmud was sealed. The identity of its author 
[called: Bahag = Ba’al Halachot Gedolot] was disputed 
among the Rishonim who often quote him. Some at-
tribute the work to Rabbi Yehudai Gaon and others to 
Rabbi Shimon Keira. On the title page of this book the 
words of the Smag are quoted: “Rabbi Yehudai Gaon 
wrote Halachot Gedolot”, and on the reverse side of the 
title page a special article is printed about the identity 
of the author [see further the introduction to the Rosh 
Troib editions, Warsaw 1875; in the introduction to the 
edition of Rabbi Ezriel Hildesheimer, Berlin 1888; and 
in the Bibliography Institute CD Listing 0127157). This 
is a complete copy of the first printed edition. 
Ownership inscriptions and corrections in Italian 
writing. 
[4], 144 leaves. 29.5cm. Good condition, stains, small tear 
to one leaf, few moth marks, professionally restored tears to 
several leaves. Handsome new binding.

Opening Price: $1400

113. 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 
שלפנינו  הספר  בשער  קיירא.  שמעון  לרבי  יחסוהו  ואחרים  גאון, 
מצוטטים דברי הסמ”ג: “רב יהודאי גאון עשה הלכות גדולות”, ומעבר 
במבוא  עוד  ]ראה  המחבר  זהות  בדבר  מיוחד  מאמר  נדפס  לשער 
למהדורת רא”ש טרויב, וורשא תרל”ה; במבוא למהדורת רבי עזריאל 
הילדסהיימר, ברלין תרמ”ח; ובתקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 

מס’ 0127157(. לפנינו עותק שלם של המהדורה הראשונה בדפוס.
רישומי בעלות ותיקונים בכתיבה איטלקית.

]4[, קמד דף. 29.5 ס”מ. מצב טוב, כתמים, קרע קטן באחד הדפים, מעט 
סימני עש, שיקום קרעים מקצועי במספר דפים. כריכה חדשה נאה.

פתיחה: $1400
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114. שו”ת הרא”ש - ונציה, שי”ב-שי”ג - טופס מוגה
1552- שי”ב-שי”ג  ]ונציה,  ]הרא”ש[.  אשר  רבינו  ותשובות  שאלות 

1553[. מהדורה שניה מתוקנת.
רוב  ]טורקיה?[.  מזרחית  בכתיבה  ותיקונים  מחיקות  הגהות,  עשרות 
עמד  הנראה,  ככל  התשובות.  בנוסח  ושינויים  הוספות  הן  ההגהות 
לפני המגיה כתב-יד וממנו העתיק. לפחות חלק מן ההגהות לא נדפסו 
י’  הרב  בהוצאת  הרא”ש  שו”ת  של  המתוקנת  במהדורה  צוינו(  )או 
יודלוב, מכון ירושלים )תשנ”ד(. חותמות שהספר היה שייך ל”ספריית 

הרב אמאדו זצ”ל”. 
28 ס”מ. מצב  וחלק מדפי המפתחות שאחריו חסרים(.  )שער  דף  ו-קנח 

בינוני, כתמים וסימני עש. מספר הגהות קצוצות.

פתיחה: $250

114. Rabbenu Asher Responsa – Venice, 
1552-1553 – Proofread Copy 
Responsa by Rabbenu Asher [the Rosh]. [Venice, 1552-
1553]. Second revised edition. 
Dozens of glosses, erasures and corrections in Oriental 
writing [Turkey?]. Majority of glosses consist of ad-
ditions and corrections in version of responses. 
Apparently, the proofreader based the revisions upon a 
manuscript from which he copied. At least some of the 
glosses were not printed (or mentioned) in the revised 
edition of the Rosh Responsa in publication of Yitzchak 
Yudlov, Machon Yerushalayim (1994). Stamps indicat-
ing that book belonged to “Library of Rabbi Amado”. 
6-158 leaves (title page and some following index leaves 
missing). 28cm. Fair condition, stains and moth marks. 
Several cut off glosses. 

Opening Price: $250

115. טור אבן העזר עם בית יוסף – ונציה, שכ”ה
די  זואן  דפוס   .)1565( שכ”ה  ונציה,  יוסף”,  “בית  עם  העזר,  אבן  טור 

גארא “עם דפוסי ואותיות הבומבירגי”. 
בשער,  שמו  שמופיע  כפי  המחבר,  מרן  בחיי  שנדפסו  מהמהדורות 
בברכת החיים: “עם פירושי וחדושי מופת הדור הגאון כמהר”ר יוסף 

קארו יזיי”א” ]=יראה זרע יאריך ימים, אמן[.
פנחס  כהר”ר  בלא”א  אליעזר  “נאם  קדום:  אשכנזי  בכת”י  חתימות 
דוד  כספי,  “מקנת  הלוי”,  “בנימין  מזרחי:  בכת”י  חתימות  זלה”ה”. 

דארון”.
רנח דף. 33 ס”מ. מצב בינוני, נזקי עש וכתמים. כריכת חצי-עור, משופשפת.

פתיחה: $800

115. Tur Even HaEzer with Beit Yosef – 
Venice, 1565
Tur Even HaEzer, with Beit Yosef, Venice, 1565. Printed 
“with Bombergi printing blocks and letters”.
This edition was printed in the life of Rabbi Yosef Karo; 
his name appears on the title page with the blessing of a 
living person: “With commentaries and novellae of the 
generation’s wonder Rabbi Yosef Karo Yazia [acronym 
for “He shall have children and live a long life”].
Signatures in early Ashkenazi handwriting: “Eliezer 
ben Rabbi Pinchas”. Signatures in Oriental handwrit-
ing: “Binyamin HaLevi”, “Purchased with my money, 
David Daron”.
258 leaves. 33cm. Fair condition, moth damages and stains. 
Semi-leather binding, rubbed. 

Opening Price: $800

66 | מרץ 2013

114

115



  67  |  דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר’ והש’

116. ספר כלי חמדה - ונציה, שנ”ד-שנ”ו
שמואל  רבי  ישראל”.  כל  לעיני  עד  ברא  “מבראשית  רבה,  מדרש  על  וביאורים  דרושים  חמדה,  כלי  ספר 

לנייאדו מארם-צובה. ונציה, שנ”ד-שנ”ו ]1594-1595[. מהדורה ראשונה.
הזה... הקטון מנחם  ה’ בספר הנחמד  זכני  בלבי על אשר  “נתתי שמחה  ורישומי בעלות עתיקים:  חתימות 

מענדל מרגליות מב--”. 
רסח דף )ללא דפי המפתחות בסוף(. 29 ס”מ. מצב טוב, כתמים. קרעים ובלאי במספר דפים. כריכה עתיקה, עץ 

מחופה בעור. פגומה. שרידי אבזמים ממתכת.

פתיחה: $1000

116. “Sefer Kli Chemda” – Venice, 1594-1595 
“Sefer Kli Chemda”, homiletic literature and exegesis on “Midrash Rabba”, “from 
“Bereshit Bara” until “Le’einei Kol Israel”. Rabbi Shmuel Laniado from Aram Zova 
(Aleppo). Venice, [1594-1595]. First Edition.
Ancient ownership notations and signatures: “I am filled with happiness that G-d has 
merited me this book… Menachem Mendel Margaliot”. 
268 leaves (not including index leaves at end). 29cm. Good condition, stains. Wear and tear 
on several leaves. Ancient binding of leather-covered wood. Damaged. Metal clasp remnants. 

Opening Price: $1000

116



117. ספר מבקש ה’ - ספר דבר שמואל - ונציה, שנ”ו / ספר 
ביאורים למהר”ן שפירא - ונציה, שנ”ג - חתימות רבי נח חיים 

צבי ברלין בעל “עצי אלמוגים”
חאגיז.  שמואל  רבי  השבוע.  פרשיות  על  דרשות  ה’,  מבקש   ספר  ♦

ונציה, שנ”ו ]1596[. דפוס זואן דגארה. 
 ספר דבר שמואל, פירוש על מאמרי חז”ל במדרש דברים רבה. רבי  ♦

שמואל חאגיז. ונציה, שנ”ו ]1596[. דפוס זואן דגארה. 
שפירא  נתן  רבי  מאת  התורה,  על  רש”י  פירוש  על  ביאורים,   ספר  ♦

וקומין פריזיניי.  ונציה, ]שנ”ג 1593[. דפוס מטיאו דזניטי  מהורודנא. 
מכיל מספר איורים: מפת ארץ ישראל, סולם יעקב, מנורת המקדש 

ועוד. ]הגהה בכת”י בכתיבה איטלקית[.
ספר זה הוא ספר מזוייף. בעיצומה של הדפסת הספר המקורי “אמרי 
ברור  שלא  זה,  פירוש  נדפס  ש”נ-שנ”ז[  השנים  ]בין  בקראקא  שפר” 
בהקדמת  בנו  שמספר  כפי  שפירא,  נתן  רבי  של  שמו  על  מחברו,  מי 
רבני  ידי  על  הספר  להחרמת  הביאה  זו  עובדה  שפר”.  “אמרי  הספר 

פולין ]ראה חומר מצורף[. 

117. Sefer Mevakesh HaShem – Sefer Dvar 
Shmuel – Venice, 1596 / Sefer Be’urim by Rabbi 
Natan Shapiro – Venice, 1593 – Signatures 
Rabbi No’ach Chaim Tzvi Berlin Author of 
Atzei Almogim 
◆ Sefer Mevakesh HaShem, sermons on weekly Torah 
portions. Rabbi Shmuel Chagiz. Venice, [1596]. 
◆ Sefer Dvar Shmuel, on commentary of Rashi on the 
Torah, by Rabbi Natan Shapiro of Horodna. Venice, 
[1593].
◆ Sefer Be’urim, on Rashi commentsry on the Torah, by 
Rabbi Natan Shapira from Horodna. Contains several 
illustrations: map of land of Israel, ladder of Ya’akov, 
Menorah of the Temple and more. [Handwritten gloss 
in Italian writing]. 
This is a forged book. At the height of the printing of 
the original book Imrei Shefer in Krakow [between 
years 1590-1597], this commentary, whose author is 
unknown, was printed in the name of Rabbi Natan 
Shapiro, as related by his son in the introduction of the 
book Imrei Shefer. This resulted in the banning of the 
book by rabbis of Poland [see attached material].
All three books bound together in ancient elegant 
leather binding. Unidentified signature from 1698. 
First two title pages contain signatures “Chaim Hirsch 
son of Rabbi Meir Berlin”. The Ga’on Rabbi No’ach 
Chaim Tzvi Berlin (1734-1802), Dayan in Fürth and Av 
Beit Din of Metz and Hamburg; well-known as giant of 
his generation. In a response, Rabbi Chaim of Volozhin 
wrote to him: “His opinion is as valuable to me as the 
opinion of one of the Rishonim” (Chut HaMeshulash, 
clause 9). His significant and well-known books are: 
Ma’ayan HaChochma, Atzei Almogim and Atzei 
Arazim. [Composed additional book, Atzei Besamim, 
on Even Ha’Ezer which was not published, see Kedem 
catalogue, auction 6, item 399]. 
258, [8] leaves; 48 [instead of: 44] leaves; 180 leaves. 20cm. 
Good condition. Stains, slight wear and tears on several 
pages. Colorful edges. Ancient binding, leather covered 
wood, ornamented with geometric and floral patterns 
and human images. Remnants of metal clasps. 

Opening Price: $2300

שלושת הספרים נכרכו יחד בכריכת עור עתיקה ומפוארת. חתימה לא 
---”[. בשני השערים  בו  ]“מגן הוא לכל החותם  מזוהה משנת תנ”ח 
הראשונים חתימות “הק’ חיים הירש בן מו”ה מאיר ברלין שליט”א” 
- הגאון רבי נח חיים צבי ברלין )תצ”ד-תקס”ב(, דיין בפיורדא ואב”ד 
לו  כותב  מוואלוז’ין  הגר”ח  דורו.  מגדולי  כאחד  נודע  והמבורג.  מיץ 
)חוט  הראשונים”  מן  אחד  כדעת  דעתו  בעיני  יקר  “אשר  בתשובה: 
והידועים הם: “מעין החכמה”,  ט’(. ספריו החשובים  המשולש סימן 
נוסף בשם “עצי בשמים”  ו”עצי ארזים”. ]חיבר ספר  “עצי אלמוגים” 

על אבן העזר שלא יצא לאור, ראה קטלוג קדם, מכירה 6, פריט 399[.
רנח, ]8[ דף; מח ]צ”ל: נד[ דף; קפ דף. 20 ס”מ. מצב טוב. כתמים, בלאי קל 
כריכה עתיקה, עץ מחופה  צבוע.  דפים  חיתוך  עמודים.  וקרעים במספר 
בעור, מעוטרת בדגמים גיאומטריים ופרחוניים ובדמויות אנשים. שרידי 

אבזמים ממתכת.

פתיחה: $2300
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118. Midrash Rabbah, with Commentary 
Matnot Kehuna – Thessaloniki, 1594-1595 
Midrash Rabbah with commentary Matnot Kehuna. 
Thessaloniki, [1594-1595]. 
Contains glosses by publisher, Rabbi Yehuda Gedalia. 
Matnot Kehuna commentary printed on margins of 
leaf only from Sefer Shemot. At end of Sefer Bereshit 
printers state: “…glosses by Rabbi Yissachar Ber son of 
Naftali of Szczebrzeszyn HaKohen known as Matnot 
Kehuna have fallen into our hands and we agreed to in-
clude them in the printing”. Matnot Kehuna commen-
tary for Sefer Bereshit was printed separately in 1595. 
In this copy this publication was bound following the 
title page, preceding Sefer Bereshit. Gloss in Oriental 
handwriting. Signatures: “Young David ben Chaim” 
and “Chaim ben Chaim”. 
236, 238-239, 241 leaves of Matnot Kehuda commentary on 
Bereshit (missing 3 leaves). Fair-poor condition. Approx. 7 
leaves incomplete, restored with scotch tape. Severe stains 
and wear, restorations with scotch tape and handwriting, 
mildew traces. New binding. 

Opening Price: $300

שאלוניקי,   – כהונה  מתנות  פירוש  עם  רבה,  מדרש   .118
שנ”ד-שנ”ה

מדרש רבה, עם פירוש מתנות כהונה. שאלוניקי, ]שנ”ד-שנ”ה -1594
1595[. דפוס אברהם יוסף מגזע בת שבע.

עם הגהות מאת המוציא לאור, רבי יהודה גדליה. פירוש מתנות כהונה 
נדפס בשולי הדף רק החל מספר שמות. בסוף ספר בראשית כותבים 
נפתלי  בן  בער  ישכר  לידנו הגהות מהר”ר  ה’  “ועת’ אנה  המדפיסים: 
משעברשין הכהן הנקרא מתנות כהונה הסכמנו להדפיסו גם כן”. את 
שנ”ה.  בשנת  בנפרד  הדפיסו  בראשית  לספר  כהונה  מתנות  פירוש 

בטופס שלפנינו נכרכה הוצאה זו אחרי השער, לפני ספר בראשית. 
ן’  ו”חיים  חיים”  ן’  דוד  וצעיר  “זעיר  חתימות:  מזרחי.  בכת”י  הגהה 

חיים”.
בין דפים  נכרכו  2 דף(. דפים רכא-רכד  רלו, רלח-רלט, רמא דף )חסרים: 
ריו-ריז. אחרי השער נכרכו ד-מ דף מפירוש מתנות כהונה על בראשית 
משוקמים  בחלקם,  חסרים  דף  כ-7  בינוני-גרוע.  מצב  דף(.   3 )חסרים 
ובהשלמת  נייר  בהדבקת  תיקונים  ובלאי,  קשים  כתמים  נייר.  בהדבקת 

כת”י, עקבות עובש. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

119. ספר תפלה למשה – שאלוניקי, שכ”ג 
ספר תפלה למשה, דרושים על מעלת התורה וסדר קריאת שמע שעל 
דפוס   .]1563[ שכ”ג  שאלוניקי,  אלמושנינו.  משה  רבי  מאת  המטה, 

יוסף בן יצחק יעבץ. מהדורה ראשונה.
“אשר חברתי אני הצעיר משה אלמושנינו לדרישת בקשת נבון וחכם 
המטה...  שעל  ק”ש  סדר  קדש  בהררי  יסודתו  אותו  באהבתי  נר”ו 
חדשים...”.  דרושים  צבור  בחבור  ולומדיה...  התורה  מעלת  בביאור 
במאמר השלישי נוסח קריאת שמע שעל המטה באותיות מנוקדות. 
בקולופון מתייחס המדפיס יוסף יעבץ להדפסת התלמוד בבית דפוסו 
התלמוד  כל  להשלים  יזכנו  הוא  להשלים  שזכנו  “מי  עת:  באותה 

שהתחלנו”. 
רישומים ושרידי חתימות בכתיבה מזרחית. חתימת “דוד ב’ אברהם 

ועננו”. חותמות רבי “שמואל ב”ר ברוך ברוידא מגיד מישרים”.
עו דף. )דף עג נכרך בטעות בין דפים עה-עו(. 20 ס”מ. מצב טוב. כתמים. 
עור  כריכת  כהים.  וכתמים  ובמספר דפים קרעים משוקמים  בדף השער 

חדשה נאה.

פתיחה: $1000
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רבי  האדמו”ר  חותמות   - ש”ן  קראקא  למשה,  תפלה   .120
נחום דובער פרידמאן מרוזין

ובענין  התורה,  עסק  וגדולת  ענין  על  דרשות  למשה,  תפלה  ספר 
קריאת שמע שעל המיטה. רבי משה אלמושנינו. קראקא, ש”ן )1590(. 

מהדורה שניה. חתימה בכת”י אשכנזי עתיק: “ליב גונצ]ה---[”.
חותמות האדמו”ר רבי “נחום דובער פרידמאן” - האדמו”ר רבי נחום 
דובער פרידמן )נפטר תרמ”ג, אוצר הרבנים 15912(, בן האדמו”ר רבי 
שלום יוסף מרוז’ין וחתן דודו, האדמו”ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא 
– בניו הקדושים של רבינו ישראל מרוז’ין. ספרייתו היתה מהחשובות 
שקיבל  ספרים  על  היא  שי”  “מנחת  חותמתו  דורו.  רבני  שבספריות 

במתנה מחסידים וידידים.
חיתוך  ובלאי,  כתמים  השער.  בדף  פגיעות  בינוני,  מצב  ס”מ.   18 דף.  פד 
מפוארת,  עור  כריכת  הצדדיות.  בכותרות  פגיעה  עם  שמאליות,  שוליים 

פגומה.

פתיחה: $700

119. Sefer Tefilla LeMoshe – Thessaloniki, 
1563 
Sefer Tefilla LeMoshe, homilies on the virtue of the 
Torah and order of bedtime Kriat Shema, by Rabbi 
Moshe Almosnino. Thessaloniki, [1563]. Printing press 
of Yosef son of Yitzchak Yavetz. First edition. 
“Which I, the young Moshe Almosnino, have composed 
as requested… bedtime Kriat Shema… explaining the 
virtue of the Torah and those who study it…”. Third 
article contains text of bedtime Kriat Shema in vowel-
ized letters. In the colophon the printer, Yosef Yavetz, 
refers to the printing of the Babylonian Talmud in his 
printing press during that period: “He who has merited 
us… will merit us to complete the entire Talmud which 
we have begun”. Notations and traces of signatures in 
Oriental writing. Signature “David son of Avraham 
Vaanunu”. Stamps Rabbi “Shmuel son of Rabbi Baruch 
Brody Maggid Meisharim”. 
76 leaves. (leaf 73 unintentionally bound between leaves 
75-76). 20cm. Good condition. Stains. Title page and sev-
eral leaves contain restored tears and dark stains. New fine 
leather binding. 

Opening Price: $1000

120. Tefillah L’Moshe, Krakow 1590 – Stamps 
of Rebbe Nachum Dovber Freidman of 
Ruzhin  
Tefillah L’Moshe, homiletics on the importance and 
magnitude of Torah study, and on saying Kriyat Shema 
before sleeping. Rabbi Moshe Almoshenino. Krakow, 
1590. Second edition. Signature in ancient Ashkenasi 
handwriting: “Leib Gonz[a---]”.
Stamps of Rebbe Nachum Dovber Freidman – Rebbe 
Nachum Dovber Freidman (died in 1886, Otzar 
HaRabbanim 15912), son of Rebbe Shalom Yosef of 
Ruzhin and the son-in-law of his uncle, Rebbe Avraham 
Ya’akov of Sadigura – the holy sons of Rabbi Yisrael of 
Ruzhin. His library was one of the important librar-
ies in his time. His stamp Minchat Shai is stamped on 
books he received as a gift from Chassidim and friends. 
84 leaves. 18cm. Fair condition, damages to title page. Stains 
and wear, left margin cutting, with damage to side titles. 
Elaborate leather binding, damaged.

Opening Price: $700
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122. ספר אמרי שפר - ונציה, שס”א
 .]1601 ]שס”א  ונציה,  אשכנזי.  נפתלי  רבי  דרשות.  שפר,  אמרי  ספר 

דפוס דניאל זניטי.
של  ותלמידו  קרובו  צפת,  וממקובלי  ישראל  ארץ  מחכמי  המחבר, 
האריז”ל המוזכר בספר החזיונות להרח”ו. עזב את צפת והגיע לונציה 
בעיר  הישיבה  חכמי  עם  ונמנה  ספרו  את  הדפיס  שם  שס”א,  בשנת 
עד פטירתו. בספר נדפסו דרשות שנשא בזמנים שונים והספדים על 
גדולי ישראל בדורו, ביניהם רבי אליעזר אזכרי בעל ספר חרדים. בספר 

מובאים דברים בשם האר”י. 
חתימה בשער באותיות מרובעות: “זה הספר שלי שמואל טריויש”.

רכ דף. 19 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ועקבות רטיבות, פגעי עש. כריכה 
חדשה.

פתיחה: $400

121. ספר ידי משה – ונציה, שנ”ז
ספר ידי משה, פירוש חמש מגלות מאת רבי משה אלמושנינו. ונציה, 

]שנ”ז 1597[. דפוס דניאל זאניטי.
בכ”מ  יחזקאל  “יוסף  איטלקית:  בכתיבה  בעלות  ורישומי  חתימות 

אהרן אשר מנטובא זצ”ל”, “קנין כספי פ’ב’ש’פ’” ועוד. 
קונטרסים  מספר  עש,  פגעי  כתמים,  טוב.  מצב  ס”מ.   20 דף.   ]9[ רפט, 

רופפים. כריכת עור עתיקה, פגומה.

פתיחה: $500

121. Sefer Yedei Moshe – Venice, 1597 
Sefer Yedei Moshe, commentary on five Megillot by 
Rabbi Moshe Almosnino. Venice, [1597]. 
Signatures and ownership notations in Italian writing: 
“Yosef Yechezkel son of Aharon Asher Mantova”, “mon-
etary acquisition…” and more. 
289, [9] leaves. 29cm. Good condition. Stains, moth damage, 
several loose pamphlets. Ancient leather binding, damaged. 

Opening Price: $500

122. Sefer Imrei Shefer – Venice, 1601 
Sefer Imrei Shefer, Sermons. Rabbi Naftali Ashkenazi. 
Venice, [1601]. 
The author, among scholars of Eretz Israel and 
Kabbalists of Safed, disciple and relative of the Ari who 
is mentioned in Sefer HaChizyonot [book of visions] by 
Rabbi Chaim Vital. Departed from Safed and emigrated 
to Venice in 1601, where he printed his book and was as-
sociated with scholars of the Yeshiva of the city until his 
demise. The book contains sermons which he delivered 
on various occasions and eulogies on Torah giants of 
his generation, including Rabbi Eliezer Azikri author of 
Sefer Charedim. In the book he presents sayings in the 
name of the Ari. 
Signature on title page in square letters: “This book 
belongs to me Shmuel Trivish”. 
220 leaves. 19cm. Good-fair condition, stains and traces of 
mildew, moth damage. New binding. 

Opening Price: $400
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123. ספר לקח טוב – פראג, שס”ד / ספר באר משה – פראג, שס”ה 
 ספר לקח טוב, ביאור המילות והפעלים שבספרי נביאים וכתובים. מאת רבי משה שערטלן סג”ל. פראג,  ♦

שס”ד ]1604[. מהדורה ראשונה. דפוס משה בן מהרר”י ]יוסף[ בצלאל כ”ץ. )אחרי ספר תהילים: “התשובות 
שעשה רד”ק לנוצרים על קצת המזמורים. וגם ההקשיות ]![ שחבר עליהם”(. 

ביאור המילות עפ”י המפרשים ללשון יידיש-דייטש ]אשכנזית-יהודית, באותיות צו”ר[: “... ואלקט בשבלי 
האומרים, כראב”ע ורד”ק ושאר מבארים, ואקצר דבריהם... בלישנא קלילא אשר בפומי דאשכנז מרגלא. 
ולפעמים איזה פשטים... החלותי לעשות... אנכי... משה בן לאא”מ יששכר הלוי ז”ל )המכונה משה שערטל... 

סג”ל(”.
רישומים וחתימות בעלים בכתיבה אשכנזית ]משנת תפ”ב ועוד[.

]185[ דף. 17 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני עש. פגעים וקרעים משוקמים. דף אחרון חסר ומשוקם. כריכת 
עור מהודרת.

 ספר באר משה, באור המילות ופירוש החומש וחמש-מגילות, מאת רבי משה שערטלן סג”ל. פראג, שס”ה  ♦

]1604[. מהדורה ראשונה. דפוס משה בן מהרר”י ]יוסף[ בצלאל כ”ץ.
ביאור זה נכנס למהדורות חומשים שונים. בתקנות קהילת קראקא משנת שצ”ח נאמר: “חלילה לשום מלמד 

ללמוד חומש עם פירוש אחר רק דווקא עם פירוש באר משה...”. 
חתימות ורישומי בעלות עתיקים. 

]104[ דף. 17 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני עש. שיקום פגעים במספר עמודים. כריכת עור מהודרת.

פתיחה: $3000

123. Lekach Tov – Prague, 1604 / Be’er Moshe – Prague, 1605
◆ Lekach Tov, explanation of words and verbs in the books of Nevi’im and Ketuvim. By 
Rabbi Moshe Shertlan Segal. Prague, 1604. First edition. Printed by Moshe ben Rabbi 
Yosef Bezalel Katz. (After Sefer Tehillim: “The responses of Radak to the Christians on 
a few Psalms. And the questions he asked on them”).
Explanation of the words according to commentaries in Yiddish-Deitsch [Jewish-
German, in Tzena U’Rena lettering]: “…And I gathered from the paths of the commen-
tators, such as Rabbi Avraham Ebn Ezra and the Radak and others, and I summarized 
their words…in light language which is used regularly in Ashkenaz. And sometimes 
some simple explanations… I have begun to do… I… Moshe ben Yissachar HaLevi 
(called Moshe Shertal… Segal)”.
Inscriptions and owner’s signatures in Ashkenasi handwriting [from 1622 and others].
[185] leaves. 17cm. Good-fair condition. Stains, moth marks. Restored damages and tears. 
Last leaf missing and restored. Elaborated leather binding.
◆ Be’er Moshe, explanation of words and commentary on the Chumash and the five 
Megillot, by Rabbi Moshe Shertlan Segal. Prague, 1604. First edition. Printed by Moshe 
ben Rabbi Yosef Bezalel Katz.
This commentary has been printed in various Chumashim. Included in the regulations 
of the Krakow community from 1638: “A teacher must not study Chumash with any 
other commentary other than the Be’er Moshe commentary…”.
Ancient signatures and owners’ inscriptions.
[104] leaves. 17cm. Good-fair condition. Stains, moth marks. Restored damages to several 
pages. Elaborate leather binding. 

Opening Price: $3000
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124. שערי דורא עם הגהות מהרש”ל - באזל, שנ”ט
שלמה  רבי  הגהות  עם  דורא,  שערי  צדיק”,  גוי  ויבא  שערים  “פתחו 

לוריא - המהרש”ל. בסיליאה )באזל(, שנ”ט )1599(. 
צט )צח( דף. 19.5 ס”מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. כריכה בלויה.

פתיחה: $400

124. “Sha’arei Dura” with Glosses of the 
Maharshal – Basel, 1599
“Open the gates and the righteous nation shall enter”, 
“Sha’arei Dura”, with glosses by Rabbi Yitzchak Luria – 
the Maharshal. Basel, 1599.
99 (98) leaves. 19.5cm. Fair condition, stains and wear. 
Worn binding.

Opening Price: $400

125. ספר מקנה אברם - ונציה רפ”ד - עותק מרשים
רבי  והמדקק  הרופא  מאת  הדקדוק,  במלאכת  אברם,  מקנה  ספר 

אברהם דבלמיש. ונציה, ]רפ”ד 1523[. דפוס דניאל בומברג.
כנראה  נעשה  התרגום  עמוד.  מול  עמוד  ולטינית,  ]מנוקדת[  עברית 
בידי דוד בן קלונימוס, אשר חיבר את השער האחרון של הספר, “שער 

בטעמי המקרא” והביא את הספר לדפוס.
מעבר לשער נדפס שיר בלטינית לכבוד דניאל בומברג, אחריו נדפסה 
מונה  בהקדמתו  המחבר  אף  בומברג.  דניאל  מאת  בלטינית  הקדמה 

את שבחיו של בומברג.
במקביל נדפסה המהדורה בעברית בלבד )בשנת רפ”ג(. סדר-האותיות 

של גוף החיבור כמעט זהה. במהדורה הנוכחית כל שורה ממוספרת.
כתמים,  רחבים,  שוליים  ס”מ.   21 דף.   ]314[ מאד.  טוב  במצב  נאה  עותק 

רישומים בכת”י. כריכה עתיקה, ללא האבזמים.

פתיחה: $2000

125. Mikneh Avram – Venice 1523 – Impressive 
Copy
Mikneh Avram, on grammer book, by the physician 
and linguist Rabbi Avraham Davlemish. Venice, [1523]. 
Daniel Bomberg printing.
Hebrew [with vowels] and Latin, page for page. 
Apparently, the book had been translated by David ben 
Klonimus who wrote the last section of the book, Section 
of Ta’amei Mikrah, and brought the book to print. 
On the reverse side of the title page is a poem in Latin in 
honor of Daniel Bomberg, followed by an introduction 
in Latin by Daniel Bomberg. The author as well, praises 
Bomberg in his introduction. 
Simultaneously, an edition in Hebrew only (from 1523) 
was printed. The order of the letters of the body of the 
work is almost identical. In this edition, each row is 
numbered.
Handsome copy in very good condition. [314] leaves. 21cm. 
Wide margins, stains, handwritten inscription. Ancient 
binding, without clasps.

Opening Price: $2000
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126. ספר ערוגת הבשם – ונציה, שס”ב-שס”ג - חתימות
ספר ערוגת הבשם, בחכמת הדקדוק ולשון הקודש, מאת רבי שמואל 
זואן דגארה. מהדורה  ]1602[. דפוס  ונציה, שס”ב-שס”ג  ארקיוולטי. 

ראשונה.
שער נאה בסגנון הרנסנס. טבלאות רבות להוראת הדקדוק. בדף קיג 

תרשים “גלגל החוזר”.
נחלת  “זאת  ומזרחית:  איטלקית  בכתיבה  בעלות  ורישומי  חתימות 
עבד ה’ הגאון א”א זצוק”ל אשר הניח לי ברכה...”, “למדרש מע’ הגביר 
ס”ט”  חזן  שלמה  הצעיר  אחרון  “גואל  ס”ט”,  ש’  הלוי  אה]רן[  רפאל 
]אולי הוא רבי שלמה חזן, מחכמי מצרים, מחבר “המעלות לשלמה”[. 
חתימה רבנית נוספת של רבי שלמה חזן בדף שאחרי השער. הגהות 

בכתיבה איטלקית נאה.
19 ס”מ. מצב טוב-בינוני. קרעים, כתמים כהים  ]2[ דף.  ]צ”ל: קיח[,  קיט 

מרטיבות, סימני עש. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

126. Sefer Arugat HaBosem – Venice, 1602-
1603 – Signatures 
Sefer Arugat HaBosem, on wisdom of grammar and 
the Holy Language, by Rabbi Shmuel Arkevolti. Venice, 
[1602]. First edition. 
Fine renaissance-style title page. Many tables for 
instruction of grammar. Leaf 113 contains diagram 
“recurring cycle”. 
Ownership notations and signatures in Italian and 
Oriental writing: “This is the product of the worshiper 
of the Almighty…”, “…philanthropist Raphael Aharon 
HaLevi”, “last redeemer Shlomo Chazan” [possibly 
Rabbi Shlomo Chazan, an Egyptian scholar, author of 
HaMa’a lot LeShlomo]. Additional rabbinic signature 
of Rabbi Shlomo Chazan on leaf following title page. 
Glosses in fine Italian writing. 
119 [instead of: 118], [2] leaves. 19cm. Good-fair condition. 
Tears, dark mildew stains, moth stains. New binding.

Opening Price: $500
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127. תנ”ך פריז, 1538-1543 – סט שלם
בפאריש”,  ובביתו...  סטפנוש  רוברטוש  “במצות  בעברית  שנדפסה  המפוארת  התנ”ך  ממהדורת  שלם  סט 
בשנים רצ”ט-ש”ג 1539-1543. )כולל חמש מגילות מההדפסה החוזרת של קארלוש סטפנוש בשנת שט”ו 

.)1554
4 כרכים, כ-23 ס”מ. 24 ס”מ, לכל ספר שער מיוחד בעברית ובלאטינית, עם ספירת דפים וקונטרסים מיוחדת לו. 
הסט מורכב ממספר עותקים, במצב משתנה. מצב כללי טוב. מספר דפים פגומים ומשוקמים. הערות ורישומים 

בכת”י בלטינית. כריכות עור מפוארות, נתונים בקופסת עור תואמת.

פתיחה: $6500

תנ”ך ותהלים
Bibles and Tehilim

127. Paris Bible, 1538-1543 – Complete Set
Full set of elaborate Bible edition printed in Hebrew in Paris, during 1539-1543. 
(Includes the five megillot).
4 volumes, approximately 23cm. Each book has a special title page in Hebrew and Latin, with 
different pagination and pamplet numbering. Assembled from several copies, varied condi-
tion. Overall good condition. Several damaged and restored leaves. Comments and inscrip-
tions in Latin writing. Elaborate leather bindings, placed in a matching leather box.

Opening Price: $6500 127



128. כתובים - ונציה, רפ”ו
סדר  ועם  רלב”ג[  עזרא,  אבן  ]רש”י,  המפרשים  עם  כתובים,  ספר 

המסורה. ונציה, ]רפ”ו 1525[. דפוס דניאל בומבירגי. 
ללא שער. מצב גרוע, פגעי עש רבים, כתמים וסימני עובש.

פתיחה: $500

129. כתובים )תהילים( - אמשטרדם, תצ”ב
כתובים - תהילים, משלי-דברי הימים. אמשטרדם, תצ”ב 1732. דפוס 

אברהם עטיאש. שער מצויר.
קן, ]6[ דף. 21.5 ס”מ. מצב טוב, כתמים. קרע קל בדף השער. כריכת עור 

מקורית, פגומה.

פתיחה: $200

128. Ketuvim – Venice, 1525 
“Sefer Ketuvim” with commentaries [Rashi, Ebn Ezra, 
Ralbag] and the “Massorah”. Venice, [1525]. Daniel 
Bomberg printing press. 
Without title page. Poor condition, extensive moth damage, 
stains and mildew. 

Opening Price: $500

129. Ketuvim (Psalms) – Amsterdam, 1732
“Ketuvim” – Psalms, Proverbs-Chronicles. Amsterdam, 
1732. Printed by Avraham Atias. Illustrated title page. 
150, [6] leaves. 21.5cm. Good condition, stains. Slight tear to 
title page. Original leather binding, damaged.

Opening Price: $200

130. תנ”ך רבי מנשה בן ישראל – אמשטרדם, שצ”ח 
ראשונים,  נביאים  ומגילות,  תורה  חומשי  חמשה  וארבעה,  עשרים 
נביאים אחרונים וכתובים. ]אמשטרדם, שצ”ח 1639[. דפוס מנשה בן 

ישראל.
ממהדורות התנ”ך היחידות בזמנן שנדפסו בקדושה ע”י יהודים. שני 
טורים בכל עמוד, ]כמו התנ”ך שעליו היתה לרבי אריה לוין מסורת, 

כיצד לערוך בו את “גורל הגר”א”[.
קולופון בסוף הספר: “יתברך העוזר האמיתי, אשר היה בדפוסי אתי, 
שזיכני  כמו  והשלמתי...  ברכני  כה  עד  התחלתי...  בעת  בידי  והחזיק 
והיתה  מגמתי,  פני  שמתי  אליו  אשר  הכ”ד  כל  את  להדפיס  היום 
לפרט  בטחתי,  יי  אל  ואני  שנת  לגאולתי...  תליתאי  בירח  השלמתו 
מהפרט לחשבון עדתי...”. )התאריך העברי בשער ובקולופון סותרים 

את התאריך הלועזי שנרשם בשער(.
עותק חסר בתחילתו. ד-קיב )חסרים שער ושני דפים(; קמד, קמד-קסו; צד, 
]4[ דף. 15 ס”מ. מצב בינוני, רוב הדפים במצב טוב. כתמים, עקבות עובש 
במספר דפים. דפים אחרונים בלויים ומנותקים. כריכת עור עתיקה, פגומה.

פתיחה: $200
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130. Rabbi Menashe Ben Israel Bible – 
Amsterdam, 1639 
Esrim Ve’Arba’a, five Chumashim and Megillot, 
Nevi’im Rishonim, Nevi’im Achronim and Ketuvim. 
[Amsterdam, 1639]. Menashe Ben Israel printing press.
Among the very few editions of the Bible which were 
printed in sanctity during that period by Jews. Two col-
umns per page [similar to Bible which Rabbi Aryeh Levin 
had a tradition to use for performing “Goral HaGra”].
Colophon at end of book: “Praised be the Almighty, who 
has accompanied me throughout the entire process… and 
he has merited me to complete it… and print all twenty 
four books as I intended…”. (Hebrew date on title page 
and colophon differ from civil date listed on title page). 
Copy incomplete at beginning. 4-112 (missing title page and 
two leaves); 144, 144-166; 94, [4] leaves. 15cm. Fair condi-
tion, majority of leaves in good condition. Stains, mildew 
traces on several leaves. Last leaves worn and detached. 
Ancient leather binding, damaged. 

Opening Price: $200

131. חמשה חומשי תורה - עם תרגום לטיני - ונציה, שי”א
בלטינית.  וביאור  תרגום  עם  מגילות.  וחמש  תורה  חומשי  חמשה 

ונציה, ]שי”א[ 1551. דפוס יושטיניאן.
נדפס משמאל לימין. מקור ותרגום עמודה מול עמודה. דגל המדפיס 
נדפס בהגדלה על דף נפרד בסוף הספר. מסגרות פיתוחי-עץ בפתיחות 
החומשים וחמש המגילות. בסוף ספר דברים נוסף הקטע )בעברית( 
בתקליטור  מצויין  )לא  רבנו  משה  של  גדולתו  על   - משה”  “מעלת 

מפעל הביבליוגרפיה(.
]1[,          ; 376-209, ]1[ דף. 20 ס”מ. מצב טוב, כתמים. שיקום קל בדף 

השער. רישומים. כריכת עור משולבת עם שיקום הכריכה העתיקה.

פתיחה: $1800

CCVIII

131. Chamisha Chumshei Torah – With Latin 
Translation – Venice, 1551
Chamisha Chumshei Torah and five Megillot. With 
Latin translation and commentary. Venice, 1551. 
Printed from left to right. Text and translation in col-
umns facing each other. Emblem of printer enlarged 
on separate leaf at end of book. Wooden etched frames 
at beginning of Chumashim and beginning of five 
Megillot. End of Sefer Devarim contains section (in 
Hebrew) “Ma’alat Moshe” – on the greatness of Moshe 
Rabbeinu (not listed in Bibliography Institute CD). 
[1] CCVIII; 209-376, [1] leaves. 20cm. Good condition, 
stains. Minor restoration on title page. Notations. Leather 
binding combined with restored ancient binding.

Opening Price: $1800

132. תנ”ך – פרנקפורט דמיין, 1692
]תנ”ב  דמיין,  פרנקפורט  וכתובים.  נביאים  תורה   ,Biblia Hebraica

 .]1692
עברית, עם מבוא והערות בלטינית. שער עברי מצוייר של אכסדרת 
עמודים עם שמות הנביאים והספרים. בשולי השער הלטיני התאריך: 
1712. אך בשער העברי ובסוף ההקדמה העברית התאריך: יום ה טו”ב 
טעות  שחלה  וכנראה   ,1692 הלועזי:  הקולופון  ותאריך  תב”ן,  ניסן 
בשער הלטיני ]ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0182356.

עותק נאה בכריכה מקורית, דפים נקיים וחיתוך דפים מוזהב. 
]10[, תרפו, ]24[ דף. 20 ס”מ. מצב טוב, כתמים. כריכת עור, פגומה מעט.

פתיחה: $500
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132. Bible – Frankfurt Am Main, 1692
Biblia Hebraica, Torah, Nevi’im and Ketuvim. 
Frankfurt am Main, [1692]. 
Hebrew, with preface and comments in Latin. Hebrew 
illustrated title page of pillars of exedra containing 
names of Nevi’im and books. Date noted on margins of 
Latin title page is 1712; however, date noted on Hebrew 
title page and end of Hebrew preface is Thursday, 17 
Nisan 1692, and date listed on Latin colophon is 1692. 
Apparently the date on the Latin title page is incorrect 
[see Bibliography Institute CD, record 0182356]. 
Fine copy in original binding, clean leaves and gilded 
edges. 
[10], 686, [24] leaves. 20cm. Good condition, stains. Leather 
binding, slightly damaged. 

Opening Price: $500

133. מגילת אסתר עם תרגום ליידיש – פרנקפורט דמיין, שנת 
נח”ת

שנת  דמיין?[,  ]פרנקפורט  אשכנזית.  תרגום  עם  אסתר,  מגלת  ספר 
נח”ת ]תנ”ח 1698[. 

בעלות  רישומי  צו”ר.  באותיות  ליידיש-דייטש  תרגום  עם  הפנים 
וחתימות.

]56[ דף. 19 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. הדבקת נייר לחיזוק בדף 
השער. כריכה בלויה.

פתיחה: $300

133. “Megillat Esther” with Yiddish 
Translation – Frankfurt Am Main, 1698 
Sefer Megillat Esther, with Ashkenazi translation. 
[Frankfurt am Main?], [1698]. 
Text with Yiddish- Deitch translation in Tzena U’Rena 
letters. Ownership notations and signatures. 
[56] leaves. 19cm. Good-fair condition. Stains and wear. 
Scotch tape for reinforcement of title page. Worn binding. 

Opening Price: $300

134. חמש מגילות עם הפטרות - מנטובה, תקמ”ה
ספר חמש מגילות, עם ההפטרות מכל השנה כמנהג ק”ק איטליאנו 

ואשכנזים והספרדים. ]מנטובה, תקמ”ה 1785[. 
קולופון: “אות לטובה יהיה זה לנו כי בחדש האביב... החלונו מלאכת 

ה’... ומקץ שנתיים... היא שנת התקמה כן התמנו...”. 
נכרכו  נדפס כחלק ממהדורת חמשה חומשי תורה. חלק מהטפסים 

עם החומשים, אך יש שנפוצו בנפרד.
נקיים. מעט  דפים  טוב,  21.5 ס”מ, שוליים רחבים. מצב  דף.  עט, ס-קכד 

כתמים. כריכה בלויה.

פתיחה: $200

134. Five Megillot with Haftarot – 
Mantua, 1785
Five Megillot, with Haftarot for all days of year as 
customary in community of Italy; Ashkenazim and 
Sephardim. [Mantua, 1785]. 
Colophon: “May this be a good omen that in the month 
of spring… we have begun the work for the sake of 
Heaven… and after two years… the year 1785…”. 
Printed as part of the edition of Chamisha Chumshei 
Torah. Some copies bound with Chumashim; some 
distributed separately. 
79, 60-124 leaves. 21.5cm. Wide margins. Good condition, 
clean sheets. Few stains. Worn binding. 

Opening Price: $200
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כריכה   -  1701 אמשטרדם,   - תנ”ך   - וארבעה  עשרים   .135
מפוארת

ראשונים  נביאים  עם  תורה,  חומשי  חמשה   - וארבעה  עשרים 
פראנסיסקוס  בורשטיוס,  גערארדוס  דפוס  וכתובים.  ואחרונים 

האלמא וגוליעלמוס ון דא ווטאר, אמשטרדם, ]תס”א 1701[.
הטקסט  ובלטינית.  בעברית  ושערים  מאויר  שער  שערים:  שלושה 

נדפס בשני טורים.
מוזהבות של קישוטים פרחוניים  הטבעות  עור מפוארת, עם  כריכת 
 Michele“ הכריכה:  ובגב  בחזית  הוטבע  הבעלים  שם  נשר.  ודמויות 
חשובה  משפחה   - ליאון  די  ]פרירה   ”di Gabriel Peryera De Leon
באמשטרדם. הגביר מיכאל פרירה די ליאון ובניו גבריאל ויעקב תמכו 
‘שער  ספרו  בהדפסת  לו  וסייעו  באמשטרדם  שהותו  בעת  בחיד”א 

יוסף’. ראה חומר מצורף[.
]6[, 292 דף, 293-306, ]4[ עמ’. 14 ס”מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $900

135. Esrim Ve’Arba’a – Bible – Amsterdam, 
1701 – Magnificent Binding 
“Esrim Ve’Arba’a” –” Chamisha Chumshei Torah”, 
with “Nevi’im Rishonim, Nevi’im Achronim” and 
“Ketuvim”. Amsterdam, [1701].
Three title pages: Illustrated title page and title pages in 
Hebrew and Latin. Text printed in two columns. 
Magnificent leather binding, with gilded imprints of 
flowered ornaments and images of vultures. Name 
of owners imprinted on front and spine of binding: 
“Michele di Gabriel Peryera De Leon” [Peryera De Leon 
– prominent family in Amsterdam. Philanthropist 
Michele Peryera De Leon and his sons Gavriel and 
Ya’akov supported the “Chida” during his stay in 
Amsterdam and assisted him in the printing of his book 
“Sha’ar Yosef”. See attached material]. 
[6], 292 leaves, 293-306, [4] pages. 14cm. Good condition, 
stains. 

Opening Price: $900

136. ארבעה ועשרים - אמשטרדם, 1705
ארבעה ועשרים, תורה נביאים וכתובים. אמשטרדם, ]תס”א 1701[. 

עם שער בלטינית, וקדם-שער מצוייר. הנוסח נדפס בשני טורים, ללא 
ניקוד.

לחולה  שברך’  ‘מי  תפילות  נוסח  עם  כת”י,  דף  נכרך  הספר  בסוף 
וליולדת.

]6[, 292 דף, 293-306, ]4[ עמ’. 14 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וכתמי זמן. 
קרעים משוקמים בדבק. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

136. Arba’a V’Esrim – Amsterdam, 1705
Arba’a V’Esrim, Torah Nevi’im and Ketuvim. 
Amsterdam, [1701].
With title page in Latin, and illustrated flyleaf. The 
words are printed in two columns, without vowels.
Bound at the end of the book is a handwritten leaf 
with the version of the Mi SheBeirach prayers for an ill 
person and for a woman after birth.
[6], 292 leaves, 293-306, [4] pages. 14cm. Good-fair condi-
tion. Stains and age stains. Tears restored with glue. New 
binding.

Opening Price: $200
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137. ספר תהלים, באזל 1726
באזל,  עמוד(.  מול  )עמוד  ללטינית  תרגום  עם  בעברית  תהלים,  ספר 

1726 ]תפ”ו[.
]218[ דף. 12.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמי שימוש. כריכה בלויה.

מהדורת 1726 נדירה ואינה מופיעה בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $400

138. ילקוט שמעוני, פולנאה, תקס”ה
תקס”ה  פולנאה,  וכתובים.  נביאים  ועל  התורה  על  שמעוני,  ילקוט 

1805. דפוס יוסף הכהן ]ושמואל מדפיס[. 
ב’ כרכים: ]1[, רעב דף; ]1[, קפב ]צ”ל: רפב[ – תן דף. 33.5 ס”מ. נייר לבן 
וכחול. מצב משתנה. כרך א’ במצב טוב, עם כתמים ובלאי. כרך ב’ במצב 

טוב-בינוני. פגיעות בשער ובמספר דפים. כריכות ישנות, עם שדרת עור.
דגל המדפיס עם השם “שמואל מדפיס”. בשער חלק א’ נמחק בדפוס 
בין  השותפות  שנפרדה  לאחר  הטפסים[,  מן  ]בחלק  הסמל  מן  השם 
יוסף הכהן לשמואל מדפיס ]ראה אודות כך במאמר מ’ וונדר, הדפוס 

העברי בפולנאה – עלי ספר, ה, תשל”ח, עמ’ 125[.

פתיחה: $200

137. Book of Psalms, Basel 1726
Book of Psalms, Hebrew with Latin translation (page 
for page). Basel, 1726. 
[218] leaves. 12.5cm. Good-fair condition, wear and use 
stains. Worn binding.
The 1726 Edition is rare and does not appear in the 
Bibliography Institute CD.

Opening Price: $400

138. Yalkut Shimoni, Polonnoye, 1805
Yalkut Shimoni, on Torah, Nevi’im and Ketuvim. 
Polonnoye, 1805. Yosef HaCohen printing press [and 
Shmuel the printer]. 
Two volumes: [1], 272 leaves; [1], 182 [should be: 282] – 450 
leaves. 33.5cm. White and blue paper. Varied condition. Vol. 
1 in good condition, with stains and wear. Vol. 2 in good-
fair condition. Damages to title page and several leaves. Old 
bindings, with leather spine. 
Printer’s flag with the name “Shmuel the Printer”. On the 
title page of Vol. 1 the name is erased from the emblem 
during printing [in some copies], after the partnership 
between Yosef HaCohen and Shmuel the Printer was 
cancelled [see the article by M. Wunder, The Hebrew 
Printing in Polonnoye – Alei Sefer, 5, 1978, page 125].

Opening Price: $200
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תלמוד ומשניות
Talmud and Mishnayot

140. מסכת הוריות – באזל 1580
תלמוד בבלי וירושלמי, מסכת הוריות, באסיליאה )בזל(, ]ש”מ 1580[. 

דפוס אמברוסיאו פרוביניאו.
שנכתבה  כפי  מהסיבה  ירושלמי,  תלמוד  גם  הוסיפו  הוריות  במסכת 
הגמרא  ניתוסף  ולכן  המסכתא,  מזאת  נמצאו  לא  “ותוספות  בשער: 

ירושלמית, מה שלא נעשה במסכתות הנדפסות עד הנה”.
טז דף. 34.5 ס”מ. מצב בינוני, כתמים ופגעי עש. כריכה חדשה.

כרך ל”א ממהדורת הש”ס שיצאה בבזל בשנים של”ח-שמ”א.

פתיחה: $600

139. תלמוד בבלי, משניות סדר זרעים – קושטא, שמ”ג
תלמוד בבלי, משניות סדר זרעים עם פירוש הרמב”ם ורבינו שמשון 

משאנץ, ]קושטא, שמ”ג בערך 1583[. דפוס יוסף בן יצחק יעבץ.
]על  שמ”ג-שנ”ה  קושטא,  ממהדורת  השני  הכרך  לפנינו  שער.  ללא 
נטע  נתן  רבי  מאת  התלמוד”,  הדפסת  על  “מאמר  ראה  זו  מהדורה 
בקושטא”,  העברי  ו”הדפוס  ע-עד.  עמ’  תשי”ב,  ירושלים  רבינוביץ, 
 .]220-205 מס’   137-131 עמ’  תשכ”ז,  ירושלים  יערי,  אברהם  מאת 
כאן  נדפס  זרעים  בסדר  הרמב”ם(  )לפסקי  בפוסקים  מראה-המקום 

בפעם הראשונה.
בלאי  עובש.  נזקי  כתמים,  בינוני,  מצב  ס”מ.   33 שער(.  )חסר  עמ’  ב-פו 

וקרעים. שיקום בנייר דבק. כריכה בלויה.

פתיחה: $500

139. Babylonian Talmud, Mishnayot Seder 
Zera’im – Constantinople, 1583
Babylonian Talmud, Mishnayot Seder Zera’im with 
commentary of the Rambam and Rabbeinu Shimshon 
of Sens [Constantinople, c. 1583]. Printing press of 
Yosef son of Yitzchak Yavetz. 
Missing title page. This is the second volume of the 
1583-1595 Constantinople edition [for additional in-
formation concerning this edition see “article pertain-
ing to printing of the Talmud”, by Rabbi Natan Neta 
Rabinowitz, Jerusalem 1952, pp. 70-74; and “Hebrew 
Press of Constantinople”, by Avraham Ya’ari, Jerusalem 
1967, pp. 131-137 no. 205-220]. Reference to rulings 
(rulings of the Rambam) in Seder Zera’im printed here 
for first time. 
2-86 pages (missing title page). 33cm. Fair condition, stains, 
mold damage. Wear and tear. Scotch tape restoration. Worn 
binding. 

Opening Price: $500

140. Tractate Horayot – Basel 1580
Talmud Bavli and Yerushalmi, Tractate Horayot, Basel, 
[1580]. The Talmud Yerushalmi was added to Tractate 
Horayot because as written on the title page: “There 
is no Tosfot on this tractate, therefore the Talmud 
Yerushalmi was added, something which had not been 
done in the tractates printed up until now”.
16 leaves. 34.5cm. Fair condition, stains and moth damages. 
New binding.
Volume 31 of the Talmud editions printed in Basel in 
1578-1581.

Opening Price: $600 139
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141. תלמוד בבלי, מסכת נזיר – קראקא, שס”ד
אשר.  ורבינו  ותוספות  רש”י  פירוש  עם  נזיר,  מסכת  בבלי,  תלמוד 

קראקא, שס”ד ]1604[. דפוס יצחק בן אהרן איש פרוסטיץ. 
משוקמים  וקרעים,  עש  פגעי  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   29 דף.  סו 

בהדבקת נייר. כריכה חדשה.
למרות נוסח השער, על מסכת זו לא נכתבו כידוע פסקי הרא”ש. על 
זו ראה: מאמר על הדפסת התלמוד, מאת רבי נתן  הדפסת מהדורה 

נטע רבינוביץ, ירושלים תשי”ב, עמ’ פ-פד.

פתיחה: $800

141. Babylonian Talmud, Tractate Nazir – 
Krakow, 1604 
Babylonian Talmud, tractate Nazir, with commentary 
of Rashi, Tosfot and Rabbeinu Asher. Krakow, [1604]. 
Printing press of Yitzchak son of Aharon Ish Prostitz. 
66 leaves. 29cm. Good-fair condition. Stains, moth stains 
and tears, restored with scotch tape. New binding. 
Despite wording indicating otherwise on title page, 
as known, rulings of the Rosh [Rabbeinu Asher] were 
not written on this tractate. For information related 
to printing of this edition see: Article pertaining to 
printing of Talmud, by Rabbi Natan Neta Rabinowitz, 
Jerusalem 1952, pp. 80-84. 

Opening Price: $800

142. רי”ף שבת ועירובין – ונציה שי”ב
הלכות רב אלפס, מסכתות שבת ועירובין. ]ונציה, שי”ב 1552, מהדורה 
בועז בעל “שלטי הגבורים”[.  יהושע  רבי  ראשונה עם הוספותיו של 

במספר מקומות הגהות ותיקונים בכת”י עתיק.
דפים צט-רכט )סה”כ 131 מתוך 399 דף(, 39 ס”מ. נייר איכותי, מצב טוב-

בינוני, פגיעות קלות )משוקמות( וכתמים. כריכת בד חדשה.

פתיחה: $300

142. Rif on “Shabbat and Eruvin” – Venice 
1552
“Hilchot Rav Alfas”, Tractates “Shabbat” and “Eruvin”. 
[Venice, 1552, first edition with additions by Rabbi 
Yehoshua Boaz, author of “Shiltei Giborim”]. Several 
glosses and corrections in ancient handwriting.
Leafs 99-229 (total of 131 of 399 leaves), 39cm. High-quality 
paper, good-fair condition, minor damages (restored) and 
stains. New fabric binding. 

Opening Price: $300

143. רי”ף, סביוניטה 1555 - הגהות חתומות
ובבא בתרא, עם שלטי  רב אלפס, על מסכתות בבא מציעא  הלכות 

הגיבורים ועין משפט. ]קטע ממהדורת סביוניטה, שט”ו 1555[.
הגהות תיקונים בכת”י, בחתימת כותבם רבי “משה אסרוסי” )תקפ”ה-

תרע”ט, מגדולי חכמי ורבני טריפולי, בעל “וישב משה”(. 
נד דף, סה”כ 178 דף מתוך 450 דף(, 38 ס”מ.  דפים סו-רמג )מתוך שצו; 
מדרש  בתי  חותמות  ובלאי.  עש  ונזקי  כתמים  בינוני,  מצב  איכותי,  נייר 

בטריפולי ורישומים נוספים. כריכה פשוטה.

פתיחה: $200

143. Rif, Sabbioneta 1555 – Signed Glosses 
“Hilchot Rav Alfas”, on Tractates “Bava Metzia and 
Bava Batra”, with “Shiltei Giborim” and “Ein Mishpat”. 
[Section of Sabbioneta edition, 1555].
Handwritten glosses and corrections, signed by their 
writer Rabbi “Moshe Asrosi” (1825-1899, a leading 
scholar and rabbi in Tripoli, author of “VaYeshev 
Moshe”).
Leaves 66-243 (of 396; 54 leaves - total of 178 of 450 leaves), 
38cm. High-quality paper, stains and moth damages and 
wear. Stamps of Tripoli “Beit Midrash” and other inscrip-
tions. Simple binding.

Opening Price: $200
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144. משניות – זרעים, מועד, נשים – פראג, שע”ה – מהדורה 
ראשונה של התוספות יום טוב

משניות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, ועם פירוש “תוספת יום 
]כרוכים  חלקים  שלושה  וולרשטיין.  ליפמן  טוב  יום  רבי  מאת  טוב” 
יחד[: סדר זרעים, סדר מועד וסדר נשים. פראג, שנת “שע”ה טובה” 

]1614-1615[. דפוס משה כ”ץ.
במהדורות  ]שנקרא  טוב”  יום  “תוספת  פירוש  של  ראשונה  מהדורה 

הבאות “תוספות יום טוב”[, שנדפסה על ידי המחבר.
שלישי  וחלק  בתחילתו  חסר  ראשון  חלק  יחד.  כרוכים  החלקים  שלושת 
חסר בסופו. זרעים: ה-פו )חסרים: שער ודפים ב-ד(. מועד: קיא דף. נשים: 
צו, קא-קז )חסרים: דפים צז-ק, קח, ו-7 דפים של “לוח התיקונים”. סה”כ 
במצב  הדפים  רוב  ורטיבות.  זמן  כתמי  טוב-בינוני.  מצב  דף(.   12 חסרים: 
טוב, בכעשרים דף פגיעות, סימני עש וקרעים, בחלקם עם פגיעה בטקסט, 
איכותי.  בצילום  מושלמים  החסרים  הדפים  נייר.  בהדבקת  משוקמים 

כריכת עור חדשה מפוארת, עם אבזמי מתכת מוזהבים.

פתיחה: $1800

144. Mishnayot – Zera’im, Moed, Nashim – 
Prague, 1615 – First Edition of Tosfot Yom 
Tov
Mishnayot with the commentary of Rabbi Ovadia of 
Bartenura, and with the Tosefet Yom Tov commentary 
by Rabbi Yom Tov Lipman Valerstein. Three parts 
[bound together]: Seder Zera’im, Seder Moed and Seder 
Nashim. Prague, 1614-1615. Printed by Moshe Katz.
First edition of the Tosefet Yom Tov commentary [called 
Tosfot Yom Tov in the following editions], printed by 
the author.
The three parts are bound together. Part 1 is lacking at the 
beginning and Part 3 at the end. Zera’im: 5-86 (lacking title 
page and Leaves 2-4). Moed: 111 leaves. Nashim: 96, 101-
107 (lacking Leaves 97-100, 108, and 7 leaves of the “List 
of Corrections”. Total lack: 12 leaves). Good-fair condition. 
Age stains and moisture. Most leaves are in good condition, 
approximately 20 leaves have damages, moth marks and 
tears, some with damage to text, restored with glued paper. 
The missing leaves have been replaced with high quality 
photocopies. New elaborate leather binding, with gilded 
metal clasps.

Opening Price: $1800
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משניות – אלטונה, תק”ץ-תרי”ג – סט שלם – מהדורה   .146
ראשונה עם תוספות רעק”א

ועוד  טוב  יום  תוספות  מברטנורא,  עובדיה  רבי  פירוש  עם  משניות, 
הוספות, ועם תוספות רבי עקיבא איגר. זרעים-טהרות ]ששה סדרים 

בששה כרכים[. אלטונה, תק”ץ-תרי”ג ]1830-1853[. 
מהדורה ראשונה שבה נדפס בשלמות חיבורו של הגאון רבי עקיבא 

איגר על המשניות, על ידי בנו רבי בנימין וואלף איגר.
בסוף סדר זרעים מופיע ]שער נפרד[: ספר שנות אליהו להגר”א, סדר 

זרעים. אלטונה, תר”ב ]1842[. 
6 כרכים, נכרכו עם שערי-מעטפת מודפסים על נייר צבעוני. זרעים: ]3[, 
נזיקין:  ]3[, קנט דף.  נשים:  ]4[, קעב דף.  מועד:  ]2[ דף.  ]2[, לח,  ד;  קלג; 
]1[, קצו דף. קדשים: קסג, ]1[ דף. טהרות: ]2[, רכו דף. 26 ס”מ. מצב כללי 
טוב, כתמים ובלאי קל, מספר דפים מנותקים או רופפים. פגמים בכריכות.

נזיקין:  בסדר  תר”א,  הוא:  ונשים  מועד  זרעים,  בסדרים  השנה  פרט 
הוא  השנה  פרט  קדשים  בסדר  ואילו  תרי”ג,  טהרות:  בסדר  תר”ה, 
זה.  שנה  פרט  עם  קדשים  סדר  של  נוסף  עותק  על  ידוע  לא  תק”ץ. 
פרט  עם  נזיקין  חלק  רק  נרשם  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור 

146. Mishnayot – Altona, 1830-1853 – 
Complete Set – First Edition with Tosfot 
Rabbi Akiva Eiger
Mishnayot, with the commentary of Rabbi Ovadia of 
Bartenura, Tosfot Yom Tov and other additions, and 
with Tosfot Rabbi Akiva Eiger. Zera’im-Taharot [six 
Sedarim in six volumes]. Altona, 1830-1853.
First edition in which Rabbi Akiva Eiger’s entire work 
on the Mishna is printed, by his son Rabbi Binyamin 
Wolf Eiger. 
At the end of Seder Zera’im is Sefer Shenot Eliyahu by 
the Gra, Seder Zera’im [separate title page]. 
Altona, 1842.
6 volumes, bound with cover title pages printed on colored 
paper. Zera’im: [3], 133; 4; [2], 38, [2] leaves. Moed: [4], 
172 leaves. Nashim: [3] 159 leaves. Nezikin: [1], 196 leaves. 
Kodshim: 163, [1] leaves. Taharot: [2], 266 leaves. 26cm. 
Overall good condition, stains and slight wear, several de-
tached or loose leaves. Damages to bindings.
The date of Sedarim Zera’im, Mo’ed and Nashim is 
1841, Seder Nezikin, 1845, Seder Taharot, 1853 and 
Seder Kodshim, 1830. No other copy of Seder Kodshim 
with this date is known. In the Bibliography Institute 
CD only Nezikin is listed dated in the year 1930. This 
volume is listed separately from the 1841-1853 edition 
[Listings 0328878, 0150714]. However, the content of 
the title page, the frame, the type of letters and style 
of printing are completely the same in all volumes. For 
this reason and from the examination of these volumes, 
we presume that they all belong to the same edition 
printed in 1841-1853, and for some reason the date was 
changed to 1830 in some copies [as also assumed in the 
Bibliography Institute CD].

Opening Price: $200

145. משניות - ששה סדרי משנה בכרך מיניאטורי - 
אמשטרדם, שנת נח”ת

ב  וחלק  ונשים[  מועד  ]זרעים,  א  חלק  ונקי,  קב  פירוש  עם  משניות, 
מהדורת   .]1699 ]תנ”ח-תנ”ט  אמשטרדם,  וטהרות[.  קדשים  ]נזיקין, 

כיס מיניאטורית, הכוללת את כל ששה סדרי המשנה בכרך אחד. 
לראשונה  נדפס  שבה  תנ”ז,  אמשטרדם  למהדורת  חוזרת  ]הדפסה 

פירוש הקצר “קב ונקי”[. לחלק שני לא נדפס שער נפרד.
צבע  כתמי  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   12 דף.   ]1[ ב-רלא,  קסו,   ,]6[

מרטיבות. קרעים בשער ובמספר דפים. רישומים. 

פתיחה: $350

145. Mishnayot – Miniature Volume of 
Shisha Sidrei Mishnah – Amsterdam, 1699 
Mishnayot with commentary Kav VeNaki, section one 
[Zera’im, Mo’ed and Nashim] and section two [Nezikin, 
Kodshim and Taharot]. Amsterdam [1699]. Miniature 
pocket edition which includes all six Sidrei Mishnah in 
one volume. 
[Additional printing of the 1697 Amsterdam edition, in 
which the concise Kav VeNaki commentary was printed 
for the first time. Second section does not include sepa-
rate title page.
[6], 166, 2-231, [1] leaves. 12cm. Good-fair condition, stains, 
colorful mildew stains. Tears on title page and on several 
leaves. Notations. 

Opening Price: $350

השנה תק”ץ. חלק זה נרשם בנפרד ממהדורת תר”א-תרי”ג ]רשומות 
האותיות  סוגי  המסגרת,  השער,  תוכן  זאת,  עם   .]0150714  ,0328878
ומבדיקת  זו  מסיבה  הכרכים.  בכל  לגמרי  שווים  ההדפסה  וצורת 
הכרכים שבידינו, מסתבר כי מדובר במהדורה אחת, שנדפסה בשנים 
בטפסים  לתק”ץ  השנה  פרט  שונה  כלשהי  מסיבה  אך  תר”א-תרי”ג, 

מסוימים ]כפי ששיערו גם בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה[.

פתיחה: $200
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– מהדורה ראשונה של  לובלין, שצ”ח   – טור אבן העזר   .147
הפרישה ודרישה

‘פרישה’  לשניים:  המחולק  ביאור  ישראל’,  ‘בית  עם  העזר,  אבן  טור 
ו’דרישה’, מאת רבי יהושע פלק הכהן – בעל הסמ”ע. לובלין, ]שצ”ח 

1638[. דפוס קלונימוס קלמן יפה. 
]ביאור שצורף בהמשך לכל  ודרישה  מהדורה ראשונה של הפרישה 

מהדורות הטורים[. הביאורים נדפסו סביב נוסח הטור. 
השם הכללי לביאור הוא “בית ישראל”, ובו נכלל במקור גם החיבור על 
שולחן ערוך חושן משפט, הנקרא “מאירת עינים” ]סמ”ע[. בהוצאה זו 

יצאו רק החלקים יורה דעה ואבן העזר. 
רד דף. 30 ס”מ. מצב טוב. כתמים. חיזוק בהדבקת נייר בדף השער ובדף 

אחרון. כריכת עור )עם פגמים(, אבזמי עור ומתכת מקוריים. 

פתיחה: $1000

147. Tur Even HaEzer – Lublin, 1638 – First 
Edition of the Perisha and Derisha
Tur Even HaEzer, with Beit Yisrael, commentary di-
vided into two: Perisha and Derisha, by Rabbi Yehoshua 
Falk HaCohen – author of the Sma. Lublin, [1638]. 
Printed by Klonimus Kalman Yaffe.
First edition of the Perisha and Derisha [commentary 
later attached to all editions of the Tur]. The commen-
taries are printed around the Tur. 
The general name of the commentary is Beit Yisrael, 
which originally included the work on the Shulchan 
Aruch Choshen Mishpat as well, called Me’irat Einayim 
[Sma]. In this edition, only the parts of Yoreh Deah and 
Even HaEzer were published.
204 leaves. 30cm. Good condition. Stains. Reinforced with 
paper glued on the title page and last leaf. Leather binding 
(with damages), original leather clasps and metal. 

Opening Price: $1000

שו”ת והלכה
Responsa and Halacha Books
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148. ספר אורים ותומים - קרלסרוה, תקל”ה-תקל”ז - 
מהדורה ראשונה

ספר אורים ותומים, על שלחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון ]סימנים 
אייבשיץ.  יהונתן  רבי  מאת  עג-קנב[,  ]סימנים  שני  וחלק  א-עב[ 

קרלסרוה, ]תקל”ה-תקל”ז 1775-1777[. מהדורה ראשונה. 
שער נפרד לחלק השני. רישום בשער הראשון: “מו”ה יעקב כהן זצ”ל”. 
מספר  בשולי  קרעים  כתמים,  טוב,  מצב  דף.   ]5[ רה-שפא,   ]1[ רד,   ,]1[
עמודים ]ללא פגיעה בטקסט[. כריכת עור עתיקה, שרידי אבזמי-שרוכים.

פתיחה: $200

148. Urim V’Tumim – Karlsruhe, 1775-1777 – 
First Edition
Urim V’Tumim, on Shulchan Aruch Choshen Mishpat, 
Part 1 [Simanim 1-72] and Part 2 [Simanim 73-152], 
by Rabbi Yehonatan Eibeshitz. Karlsruhe, [1775-1777]. 
First edition.
Separate title page for second part. Inscription on first 
title page: “Ya’akov Cohen”. 
[1], 204, [1] 205-381, [5] leaves. Good condition, stains, 
tears to margins of several pages [without damage to text]. 
Antique leather binding, remnants of laces-clasps.

Opening Price: $200
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149. עיני אברהם - אמשטרדם 1784
צפיג  יאודא  בן  אברהם  רבי  מאת  הרמב”ם,  על  אברהם,  עיני  ספר 
ויתומי  אלמנת  דפוס   .1784 תקמ”ד  אמשטרדם,  וירושלים.  מתוניס 

יעקב פרופס.
עיניו  מאור  חשכו  מילדותו  כי  מסופר:  המחבר  ובהקדמת  בהסכמות 

והיה עיוור כל ימיו, ולכן קרא לספר “עיני אברהם”.
ע”ו דף. 22.5 ס”מ. מצב טוב, דפים חומים, שוליים רחבים במיוחד, כריכה 

ישנה ללא שדרה.

פתיחה: $200
150. אוסף ספרים מדפוסי שנות הת”ק - חתימות

שו”ת   ♦  .1788 תקמ”ח  ברונא  כתובות.  מסכת  על  ישראל,   קדושת  ♦
חכם צבי, ח”א. פיורדא, תקכ”ז 1767. רישום בעלות “למוהר”ר יחיאל 
מיכל במוהר”ר יששכר בער יצ”ו”. ♦ ספר המקנה, על מסכת קידושין, 
 .]1801 ]תקס”א  אופיבאך,  ה”הפלאה”.  בעל  הורוויץ  פנחס  מרבי 
מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר. תיקונים בכת”י. ♦ כרוך עם: 
ספר מחנה לוי, מבן המחבר רבי צבי הירש הורוויץ. אופיבאך, ]תקס”א 
1801[. ♦ מרפא לשון, דרושי מוסר. רבי רפאל הכהן מהמבורג. אלטונה, 

]תק”ן 1790[. חתימות רבות בכת”י.

שונים  ורישומים  חתימות  משתנים.  ומצב  גודל  כרכים.  ב-4  ספרים,   5
בכת”י

דוד”,  “דרכי  )בעל  לוין  דוד  מרדכי  רבי  הגאון  חתימות  הספרים  בכל 
תרל”ט-תשכ”ז( ורובם באו מירושת חותנו זקנו )הגאון רבי חיים יעקב 

שפירא, ראב”ד קובנא וירושלים, תקצ”ב-תרס”ח(. 

פתיחה: $200

149. “Einei Avraham” – Amsterdam 1784
“Einei Avraham”, on the Rambam, by Rabbi Avraham 
ben Ye’uda Zafig of Tunisia and Jerusalem. Amsterdam. 
1784. Printed by the widow and orphans of Ya’akov 
Props.
In the approbations and the author’s introduction, he 
tells that he was blind from childhood until the end 
of his days and therefore he called his book” Einei 
Avraham”. 
76 leaves. 22.5cm. Good condition, brown leaves, especially 
wide margins, old binding missing spine.

Opening Price: $200

150. Collection of Books Printed in the 
18th-19th Century - Signatures
For complete list, see Hebrew description. 
5 books in 4 volumes. Various sizes and conditions. Various 
handwritten signatures and inscriptions.
All the books have the signature of Rabbi Mordechai 
David Levine (author of “Darkei David”, 1879-1967), 
most came from the estate of his elderly father-in-law 
(Rabbi Chaim Ya’akov Shapira, “Ra’avad” of Kovne and 
Jerusalem, 1832-1908).

Opening Price: $200

151. אוסף ספרים, המאה ה-18-19
]תקל”ב  דאודר,  פרנקפורט  דעה.  יורה  הלבוש,  על  שמואל,   חגורת  ♦
1772[. ♦ שו”ת מהר”ם לובלין. מיץ, ]תקכ”ט 1769[. הסכמת ה”שאגת 
ה”הפלאה”.  מבעל  העזר.  אבן  שו”ע  על  לשבת,  נתיבות   ♦ אריה”. 
רבי  ח”א.  זריזין,  נדרי   ♦ ראשונה.  מהדורה   .]1837 ]תקצ”ח  למברג, 
מבוא   ♦ ראשונה.  מהדורה   .1839 תקצ”ט  זולקווא,  קלוגר.  שלמה 
התלמוד, מהר”ץ חיות. זולקווא, תר”ה 1845. ♦ כרוך עם: דרכי הוראה, 
חושן  ח”ג,  יעקב,  שושנת   ♦  .1842 תר”ג  זולקווא,  חיות.  ממהר”ץ 

משפט. זולקווא, תרכ”ג 1863. 

7 ספרים, ב-6 כרכים. גודל ומצב משתנים. פגעי עש. 

פתיחה: $250

151. Collection of Books Printed in the 
18th-19th Century
◆ “Chagurat Shmuel”, 1772. ◆ “Maharam Lublin 
Responsa”. 1769. ◆ “Netivot L’Shabbat” 1837. 
◆ “Nidrei Zerizin” 1839. ◆ “Mevo HaTalmud” 1845. 
◆ Bound with: “Darkei Hora’ah”, 1842. ◆ “Shoshanat 
Ya’akov”, 1863.
See Hebrew description. 
7 books in 6 volumes. Various sizes and conditions. Moth 
damaged.

Opening Price: $250
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152. אוסף ספרי הלכה משנות הת”ק
ויום טוב. רבי  חמד משה, ביאור על שלחן ערוך, הלכות פסח   ספר  ♦

גדליה משה מלאשיץ. פיורדא, ]תקכ”ט 1769[. מהדורה ראשונה. )חסר 
דף השער(. ♦ ספר סדרי טהרה, על שולחן ערוך הלכות נדה וטבילה. 
רבי אלחנן אשכנזי. דיהרנפורט, ]תקס”ח 1808[. ♦ ספר הארוך מש”ך, 
על טור יורה דעה. מאת רבי שבתי כ”ץ – הש”ך. וינה, תקס”ט 1809. 
♦ ספר בית אפרים, חלק ראשון וחלק שני. רבי אפרים זלמן מרגליות. 

לבוב, תקס”ט-תק”ע ]1809-1810[. )שער נפרד לחלק שני(. ♦ ספר פרי 
תאר, על שלחן ערוך יורה דעה ]עם הפנים, סימנים א-קכב[. רבי חיים 
בן עטר ]בעל אור החיים[. ]זולקווה, תק”ע 1810[. )חסר שער(. ♦ כרוך 
ספר   ♦ תורת הבית הארוך להרשב”א. וינה, ]תקע”א 1811[.  עם: ספר 
שערי תורה, כללים. חלק ראשון. רבי בנימין וולף לעוו. וינה, תקפ”א 
]זולקווה,  א-ב.  חלקים  קמא.  מהדורה  ביהודה,  נודע  שו”ת   ♦  .1821
תקפ”ג 1823[. )מהדורת ברדיטשוב, תקע”ב, בשינוי דפוסת. שערים 
נפרדים לשני החלקים. ספירת דפים שונה מהנרשם בתקליטור מפעל 
שלחן  על  יעקב,  ישועות  ספר   ♦  .)0142093 רשומה  הביבליוגרפיה, 

ערוך אורח חיים ]עם הפנים[, חלק ]שלישי[-רביעי. רבי יעקב משולם 
בורנשטיין. זולקווה, תקפ”ח 1828. )בשער: “חלק רביעי”, אך החיבור 
יעקב,  קהלת  ספר   ♦ השלישי(.  מהחלק  תח-תצה  בסימנים  מתחיל 
נתיבות  ]בעל  מליסא  לורברבוים  יעקב  רבי  ענינים”.  מכמה  “מלוקט 
נודע  שו”ת   ♦ ראשונה.  מהדורה   .1831 תקצ”א  למברג,  המשפט[. 
ביהודה, מהדורה תניינא, חלק א ]אורח חיים ויורה דעה[ וחלק ב ]אבן 
העזר וחושן משפט[. רבי יחזקאל לנדא. סדילקוב, תקצ”ג 1833. נדפס 
על נייר תכלכל. )חסרים בתחילת חלק א’ שער ושני דף. בסוף חלק ב 

חסרים שני דף(.

11 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות ורישומי בעלים.

פתיחה: $300

152. Collection of Halacha Books - 18th-
19th Century
◆ Sefer Chemed Moshe. Rabbi Gedalia Moshe of 
Loshitz. 
◆ Sefer Sidrei Tahara. Rabbi Elchanan Ashkenazi. 
◆ Sefer HaAruch Meshech. Rabbi Shabtai Katz – The 
Shach.
◆ Sefer Beit Ephraim. Rabbi Ephraim Zalman 
Margaliot. 
◆ Sefer Pri To’ar. Rabbi Chaim ben Attar. Bound with: 
Sefer Toraht HaBayit Ha’Aroch by the Rashba. 
◆ Sefer Sha’arei Torah. Rabbi Binyamin Wolf Low. 
◆ Noda BeYehuda responsa. Kama edition. 
◆ Sefer Yeshu’ot Ya’akov. Rabbi Ya’akov Meshulam 
Bernstein. 
◆ Sefer Kehilat Ya’akov. Rabbi Ya’akov Lorberbaum of 
Lisa. 
◆ Noda BeYehuda responsa, Tanina edition. Rabbi 
Yechezkel Landau. 
For additional details pertaining to books see Hebrew 
description.
11 books, various sizes and conditions. Signatures and own-
ership notations. 

Opening Price: $300

151152



– מהדורה  גאנצפריד  “קסת הסופר” מרבי שלמה  ספר   .153
ראשונה

ספר קסת הסופר, דיני כתיבת ס”ת, תפילין, ומזוזות, ומגילת אסתר, 
ותיקוניהם. מאת רבי שלמה גאנצפריד מק”ק אונגוואר. אופן, תקצ”ה 

.1835
מופיעה  זה  בספר  ערוך”.  שלחן  “קיצור  בעל  של  הראשון  ספרו 
כל  על  פוקד  “אני  הכותב:  סופר”,  ה”חתם  של  הידועה  הסכמתו 
תלמידי המחויבים לשמוע לקולי, שמיום הדפסת ספר קסת הסופר 
הלז, מכאן ואילך לא יתנו רשות וכתב קבלה לשום סופר, כי אם שיהיה 

בקי בספר הזה, ורגיל על לשונו, כדרך השוחטים הנוטלים קבלה”. 
כריכה  קלים.  עש  ונזקי  חלודה  כתמי  טוב,  מצב  ס”מ.   20.5 דף.  לב   ,]2[

בלויה.

פתיחה: $300

153. Sefer Keset HaSofer by Rabbi Shlomo 
Ganzfried – First Edition 
Sefer Keset HaSofer, laws of writing of Sifrei Torah, 
Tefillim, Mezuzot and Megillat Esther, and their res-
toration. By Rabbi Shlomo Ganzfried of Ungvar. Ofen 
1835. 
First book of author of Kitzur Shulchan Aruch. This 
book contains the well-known approbation of the 
Chatam Sofer. 
[2], 32 leaves. 20.5cm. Good condition, foxing and slight 
moth damage. Worn binding. 

Opening Price: $300

154. חמשה ספרי רבי שלמה גנצפריד
לחם ושמלה, על שולחן ערוך, הלכות נדה, טבילה ומקואות.   ספר  ♦

רבי שלמה גנצפריד. לבוב, ]תרכ”א[ 1861. מהדורה ראשונה. )חסרים 2 
דף אחרי ההקדמות(. הגהה בכת”י.

תורת זבח, על הלכות שחיטה וטריפות. רבי שלמה גנצפריד.   ספר  ♦

שחיטות  על  יצחק,  אהל  ספר  עם:  כרוך   .]1869 ]תרכ”ט  אונגוואר, 
תרל”א  ווילנא,  ממונקאטש.  אליעזר  ב”ר  יצחק  רבי  מאת  ובדיקות, 

1871. )חסר דף אחרון(.
השלחן,  ]עמודי  פירושים  שלושה  עם  השלם,  ערוך  שלחן   קיצור  ♦
מסגרת זהב ופאת השלחן[, חלקים א-ב. ווילנא, תרס”א 1900. )שער 
יוסף  רבי  חותמות   - ואדומה(  כחולה  בדיו  שערים  שני;  לחלק  נפרד 
צבי קאליש מסקרנוביץ )תרמ”ז-תשי”ז(, אב”ד ואדמו”ר בקארטשוב 

ובבני ברק.
 ספר אהלי שם, על שמות אנשים ונשים. רבי שלמה גנצפריד. לבוב,  ♦

תרס”ז 1907.
גנצפריד,  שלמה  רבי  מאת  פסח,  הלכות  על  ערוך,  שלחן   קיצור  ♦
פיוטרקוב,  בורשטיין.  שמואל  רבי  מאת  שמואל  מעדני  פירוש  עם 

]תרס”ח[ 1908. מהדורה ראשונה של הפירוש. )חותמות בעלים(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

154. Five Books by Rabbi Shlomo Ganzfried
◆ Sefer Lechem VeSimla. Rabbi Shlomo Ganzfried. 
◆ Sefer Toraht Zevach. Rabbi Shlomo Ganzfried. 
Bound with: Sefer Ohel Yitzchak by Rabbi Yitzchak son 
of Rabbi Eliezer of Munkacs. 
◆ Kitzur Shulchan Aruch HaShalem. Stamps of Rabbi 
Yosef Tzvi Kalish of Skernowitz. 
◆ Sefer Ohalei Shem. Rabbi Shlomo Ganzfried. 
◆ Kitzur Shulchan Aruch. Rabbi Shlomo Ganzfried. 
For additional details pertaining to books see Hebrew 
description. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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דפוסי המזרח
Books Printed in the East

155. ספר גט פשוט, קושטא תע”ט - חתימות 
קושטנדינא  חביב.  בן  משה  מרבי  גיטין,  הלכות  על  פשוט,  גט  ספר 

)קושטא(, ]תע”ט 1719[. מהדורה ראשונה.
וחתימות  ס”ט”  עזריאל  אברהם  “יאודה  מזרחי:  בכת”י  חתימות 
שהספר  מסלנט  זונדל  רבי  של  בכתב-ידו  רבים  רישומים  נוספות. 
“לכולל פרושים  ירושלים תוב”ב”.  ציון פעה”ק  “למדרש מנחם  שייך 

אשכנזים”.
בשלשת  טוב.  במצב  הדפים  רוב  משתנה,  מצב  ס”מ.   32.5 דף.  קמג   ,]2[

הדפים האחרונים פגעי פטריה. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

156. מחזור ליום כיפור - שאלוניקי, תקפ”ח
מחזור לימים נוראים ]יום הכפורים[, עם כוונות והנהגות על פי האר”י 

ז”ל וספר חמדת ימים. שאלוניקי, ]תקפ”ח 1828[. 
]1[, ב, ]3[, ד-קע, קעג-ריט, ]3[, רכה-רל דף. )דף סו חסר. במקומו נכרך דף 
סח נוסף(. 19 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים ובלאי, סימני עש, חלק 

מהדפים מנותקים. כריכת עור בלויה.

פתיחה: $200

155. Get Pashut, Constantinople 1719 
– Signatures
Get Pashut, on the Laws of Gittin, by Rabbi Moshe ben 
Chaviv. Constantinople, [1719]. First edition.
Signatures in Oriental handwriting: “Yeuda Avraham 
Azriel” and other signatures. Many inscriptions in the 
handwriting of Rabbi Zundel of Salant that the book 
belongs to “Midrash Menachen Zion Jerusalem”. “To 
Kollel Perushim Ashkenasim”.
[2], 143 leaves. 32.5cm. Varying condition, most leaves in 
good condition. The three last leaves have fungus damages. 
New binding.

Opening Price: $200

156. Machzor for Yom Kippur – 
Thessaloniki, 1828 
Machzor for High Holy Days [Yom Kippur], with in-
tentions and customs according to the Ari and Sefer 
Chemdat Yamim. Thessaloniki, [1828]. 
[1], 2, [3], 4-170, 173-219. Thessaloniki, [3], 225-230 leaves. 
(Leaf 66 missing, replaced with additional leaf 68). 19cm. 
Good-fair condition. Stains, wear and tear, moth stains, 
some leaves detached. Worn leather binding. 

Opening Price: $200
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חתימות   – וקושטא  שאלוניקי  מדפוסי  ספרים  אוסף   .158
רבות והגהות

 .1736 תצ”ו  קושטא,  מאש.  מוצל  ושו”ת  קצבי  יוסף  רבי   שו”ת  ♦

הלוי”  טוב  “יום  רבי  חתימת  קצוצות.  חלקן  והגהות.  רבות  חתימות 
כנראה  היא  ההגהות  אחת  קאטיו”.  יצחק  ב”ר  “אליהו  רבי  וחתימת 
בכתב-ידו של רבי משה פארדו ]הרב המפ”ה[. ♦ שו”ת תורת משה, רבי 
משה שבתי. שאלוניקי, תקנ”ז 1797. )יתכן וחסרים מספר דפים באמצע 
הספר(. חתימת רבי “דוד אמאדו” ]מחכמי אזמיר, תק”ל-תקצ”ב, בעל 
“תהלה לדוד”[. ♦ כרוך עם: שו”ת הגאונים, שערי תשובה, שאלוניקי, 
רבי רחמים אליהו  על חושן משפט.  אורח משפט,   ♦  .]1802 ]תקס”ב 
הספר(.  באמצע  דפים  מספר  )חסרים   .1858 תרי”ח  שאלוניקי,  חזן. 
]ת”ר- חזן  אליהו  רבי  משפחתו,  קרוב  חתימת  בכת”י.  רבות  הגהות 

“לי למקנה שארו הקרוב אשר  תרס”ח, בעל “תעלומות לב”[ הכותב 
תקנ”א  שאלוניקי,  הרמב”ן,  לקוטות   ♦ ס”ט”.  הא”ח  שמו,  את  ישא 

157. אוסף ספרים מדפוסי אזמיר ושאלוניקי – חתימות רבות 
והגהות

רבי  חתימת   .1756 תקט”ז  אזמיר,  העזר,  אבן  א’.  חלק  אהרן,   יד  ♦
תוניס  ]מגאוני  אלחייך”  “עוזיאל  רבי  וחתימות  אלפאנדרי”  “חיים 
בשנות התק”כ-תק”ע, בעל “משכנות הרועים”[. ♦ אורים גדולים. עם: 
ס”ט”,  צעיר  “אי”ש  הרב  חתימת   .1758 תקי”ח  אזמיר,  לישרים,  אור 
חתימות רבי “נסים עובדיא” ]מחכמי חברון בשנות התק”ל[. חסר דף 
שאלוניקי,  מוכיחות.  ידים   – משה  של  ידיו   ♦ המפתחות.  בסוף  אחד 
תקע”ב 1812. הגהות ארוכות בכתב יד וחתימת רבי “שבתי אקשוטי” 
עבודת  ]מרבני קושטא וירושלים, בעל “קול שחל”, נפטר תרמ”ט[. ♦ 
משא, בהלכות מסים. עם קונטרס בעניני גיטין. שאלוניקי, תר”ו 1846. 
 .1777 תקל”ז  שאלוניקי,  אדמה.  מזבח   ♦ מזרחי”.  “יצחק  רבי  חתימת 
חתימות רבי “חיים שמואל נחמיאש” ]מחכמי ירושלים, בנו של בעל 

“הון רב”, נפטר תקמ”ב[. 

5 ספרים, גודל ומצב משתנים, פגעי עש.

פתיחה: $300

157. Collection of Books Printed in 
Istanbul and Thessaloniki – Many 
Signatures and Glosses
◆ “Yad Aharon”, Vol. 1. “Even HaEzer”, Istanbul, 1756. 
Signed by Rabbi “Chaim Elfandri” and Rabbi “Uziel 
Elchayich” [Tunis Torah scholars in the 1760-1790s, 
author of “Mishkenot HaRo’im”]. “Orim Gedolim”. 
With” Or LaYesharim”, Istanbul, 1758. Signed by Rabbi 
“Ish Tza’ir”, and Rabbi “Nissim Ovadia” [Hebron Torah 
scholars in the 1770s]. Missing one leaf at the end of the 
index. ◆ “Yadav Shel Moshe – Yadayim Mochichot”. 
Thessaloniki, 1812. Long glosses handwritten and signed 
by Rabbi “Shabtai Akshuti” [Rabbi in Constantinople 
and Jerusalem, author of “Kol Shachal”, died 1889]. 
◆ “Avodat Masa”, on tax laws. With a booklet on mat-
ters regarding “gittin”. Thessaloniki, 1846. Signed by 
Rabbi “Yitzchak Mizrachi”. ◆ “Mizbeach Adama”. 
Thessaloniki, 1777. Signatures of Rabbi “Chaim Shmuel 
Nachmeas” [a Jerusalem scholar, son of the author of 
“Hon Rav”, died 1782].
5 books, Various sizes and conditions, moth damages.

Opening Price: $300

1791. חתימות רבות: רבי “חיים משה פיפירנו” ]מגדולי חכמי אזמיר 
בזמן רבי חיים פאלאג’י[; רבי “יעקב יעב”ץ” ]מחכמי אזמיר ותלמידי 
החותם  חזן  אליהו  רבי  וחתימת  תרל”ה[  נפטר  פאלאג’י,  חיים  רבי 
“גואל אחרון הא”ח ס”ט בחדש סיון תרמ”ג”[. ♦ כרוך עם: שו”ת רבי 

יוסף הלוי ן’ מיגאש, שאלוניקי, ]תקנ”א 1791[.

6 ספרים, ב-4 כרכים. גודל ומצב משתנים, פגעי עש.

פתיחה: $250
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159. אוסף ספרים, חכמי הספרדים, מדפוסי קושטא, ליוורנו 
וירושלים

]תע”א  קושטא,  אלמושנינו.  יוסף  רבי  ח”א,  ביהוסף,  עדות   שו”ת  ♦

נחפה   ♦ ועוד(.  י”ב”  לנפש  )“מרפא  שונות  וחותמות  חתימות   .]1711
מחוקה  הקדשה   .]1748[ תק”ח  קושטא,  נבון.  יונה  רבי  ח”א.  בכסף, 
מבן  חידושים  מפרי”  “פרי  עם  ח”ב.  בכסף,  נחפה   ♦ השער.  בראש 
המחבר בעל “מחנה אפרים”. ירושלים, תר”ג 1842. )ש’ הלוי מס’ 13(. 
♦ בני חיי, על ארבעה טורים וחידושי ש”ס ורמב”ם, רבי חיים אלגאזי. 
קושטא )אורטה קייואי הסמוך לקושטאנדינא(, תע”ב 1712. חתימה 
שדה הארץ,   ♦ רבנית בכת”י מזרחי והקדשה “למדרש פרחי כהונה”. 
יוסף,  של  תקפו   ♦  .]1788 ]תקמ”ח  ליורנו,  מיוחס.  אברהם  רבי  ח”ג. 
ח”א, עם ספר עוז והדר, רבי יוסף אלמאליח, מרבני ג’יברלטר. ליוורנו 

]תרט”ו 1855[. הקדשה בכת”י מנכד המחבר.

6 ספרים, גודל ומצב משתנים.
רוב הספרים מספריית רבי מרדכי דוד לוין )בעל “דרכי דוד”, תרל”ט-
תשכ”ז(, מירושת חותנו זקנו )הגאון רבי חיים יעקב שפירא, ראב”ד 

קובנא וירושלים, תקצ”ב-תרס”ח(.

פתיחה: $400

158. Collection of Books Printed in 
Thessaloniki and Constantinople – Many 
Signatures and Glosses
◆ Rabbi Yosef Kitzby responsa and “Mutzal Me’esh” 
responsa. Constantinople 1736. Many signatures and 
glosses. Some cutoff. Signed by Rabbi “Yom Tov HaLevi” 
and Rabbi “Eliyahu ben Yitzchak Katyu”. One gloss is 
apparently in the handwriting of Rabbi Moshe Pardo. 
◆ “Torat Moshe” responsa, Rabbi Moshe Shabtai. 
Thessaloniki, 1797. (Several leaves are possibly missing 
from the middle of the book). Signed by Rabbi “David 
Amado” [Istanbul Torah scholar, 1770-1832, author of 
“Tehilla L’David”]. ◆ Bound with “Ge’onim” responsa, 
Sha’arei Teshuva”, Thessaloniki, [1802]. ◆ “Orach 
Mishpat”, on “Choshen Mishpat”. Rabbi Rachamim 
Eliyahu Chazan. Thessaloniki, 1858. (Several leaves 
missing from the middle of the book). Many handwritten 
glosses. Signature of his relative Rabbi Eliyahu Chazan 
[1840-1908, author of “Ta’alumot Lev”] who writes “For 
me to own, his close relative who carries his name”. 
◆ “Lekutot HaRamban”, Thessaloniki, 1791. Many sig-
natures: Rabbi “Chaim Moshe Pifirno” [a leading rabbi 
in Istanbul in the life of Rabbi Chaim Falagi]; Rabbi 
“Ya’akov Ya’avetz” [a scholar in Istanbul and disciple of 
Rabbi Chaim Falagi, died 1875] and signature of Rabbi 
Eliyahu Chazan who signed “Last redeemer Sivan 
5643”. ◆ Bound with: Rabbi Yosef HaLevi ben Migash 
responsa, Thessaloniki, [1791].
6 books, in 4 volumes. Various sizes and conditions, moth 
damages.

Opening Price: $250

159. Collection of books, Sefardi Scholars, 
Constantinople, Livorno and Jerusalem 
Printings
For complete list, see Hebrew description. 
6 books, Various sizes and conditions.
Most of the books are from the library of Rabbi 
Mordechai David Levine (author of “Darkei David”, 
1878-1967), from the estate of his elder father-in-law 
(Rabbi Chaim Ya’akov Shapira, “Ra’avad” of Kovno and 
Jerusalem, 1832-1908).

Opening Price: $400
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מהדורות   – תוניסיה  מדפוסי  וקונטרסים  ספרים  אוסף   .161
כיס

פיוטים.  עם  הרמב”ם.  מאת  רפואות  מקבץ  שלימה,  רפואה   ספר  ♦

ג’רבה, ]תרצ”ב 1932[. ערבית יהודית. ♦ סידור ארוחת תמיד, תפילות 
בעברית-יהודית. הוראות   .]1942[ תש”ב  ג’רבה,  שונים.   לזמנים 

]תש”ה  ג’רבה,  נוראים.  לימים  וסגולות  תפילות  טובה,  שנה   ספר  ♦

י”ג  עם  סגולות,  לכמה  מסוגלת  ובקשה,  תפלה  “סדר   ♦ בערך[.   1945
הביבליוגרפי. במפעל  נרשם  לא   .]?-194 ]תש”-  ג’רבה,   העקר]י[ם”. 
♦ פזמון בר יוחאי, פשט ושרח ערבי. סוסה, ]ת”ש בערך[. )גליון שלא 
נחתך בדפוס(. ♦ סידור מנחת תמיד, מנחה וערבית לחול, שבת ור”ח. 
ג’רבה, ]תש”ה 1945 בערך[. ♦ ספר קול רנה וישועה, פיוטים ופזמונים 
יום השבת,  סדור   ♦ עותקים.  1946[. שני  ]תש”ו  ג’רבה,  מילה.  לברית 

תפילות לשבת ולשלש רגלים. ג’רבה, תש”ו ]1946[. שני עותקים. 

10 פריטים, 10-12 ס”מ. מצב משתנה.

פתיחה: $350

161. Collection of Books and Booklets 
Printed in Tunisia – Miniature Editions
◆ Refuah Shleimah, compilation of cures by the 
Rambam. With piyutim. Djerba, [1932]. Jewish-Arabic. 
◆ Siddur Aruchat Tamid, prayers for various times. 
Djerba, 1942. Instructions in Jewish-Arabic. ◆ Shana 
Tova, prayers and segulot for Rosh Hashana and Yom 
Kippur. Djerba [c. 1945]. ◆ Seder Tefilla U’Bakasha, 
has a number of segulot, with the 13 tenets of faith”. 
Djerba, [194?]. Not listed in the Bibliography Institute. 
◆ Pizmon Bar Yochai, simple meaning and Arabic 
translation. Susa, [c. 1940]. (Sheet uncut at printing). 
◆ Siddur Minchat Tamid, mincha and arvit for everyday, 
Shabbat and Rosh Chodesh. Djerba, [c. 1945]. ◆ Kol Rina 
V’Yeshua, piyutim and songs for a circumcision. Djerba, 
[1946]. Two copies. ◆ Siddur Yom HaShabbat, prayers 
for Shabbat and festivals. Djerba, 1946. Two copies. 
10 items, 10-12cm. Varied condition.

Opening Price: $350

160. אמרי ששון – בגדאד, מהדורה ראשונה
ופזמונים, מאת רבי ששון ב”ר מרדכי משה  ספר אמרי ששון, מוסר 
ראשונה  מהדורה   .1890 תר”ן  בגדאד,  ששון”(.  “קול  בעל  )שנדוך, 

ונדירה. )מהדורה שניה יצאה בבגדאד תרנ”א(.
נט דף, 16.5 ס”מ. מצב טוב. כריכה מקורית.

פתיחה: $200

160. “Imrei Sasson” – Baghdad, First Edition
“Imrei Sasson”, ethics and songs, by Rabbi Sasson ben 
Rabbi Mordechai Moshe (Shenduch, author of “Kol 
Sasson”). Baghdad, 1890. Rare first edition. (Second 
edition was published in Baghdad 1891).
59 leaves. 16.5cm. Good condition. Original binding.

Opening Price: $200
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162. ספר עבודת הקדש - ירושלים, תר”ד
ספר עבודת הקדש, מוסרים והנהגות החיד”א. ירושלים, ]תר”ד 1844[. דפוס רבי ישראל ב”ק. 

ספר עבודת הקדש מכיל שבעה חיבורים מאת החיד”א: מורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל, כף אחת, 
יוסף בסדר, סנסן ליאיר, שומר ישראל.

שני שערים. בטופס זה לא צורף ספר ‘לדוד אמת’.
כריכה  הראשון.  בשער  קרע  כהים.  כתמים  עמודים  במספר  ובלאי,  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   15 דף.  ק   ,]2[

פגומה.
מספרי ירושלים המוקדמים, ראה: ש’ הלוי, ספרי ירושלים הראשונים, מס’ 24. 

פתיחה: $200

162. Sefer Avodat HaKodesh – Jerusalem, 1844 
Sefer Avodat HaKodesh, ethics and customs of the Chida. Jerusalem, [1844]. Rabbi 
Yisrael Back printing press. 
Sefer Avodat HaKodesh contains seven compositions by the Chida: Moreh Be’Etzba, 
Tziporen Shamir, Kesher Godel, Kaf Achat, Yosef Beseder, Sansan Le’Ya’ir, Shomer 
Yisrael. 
Two title pages. This copy does not include Sefer Le’David Emet. 
[2], 100 leaves. 15cm. Good-fair condition. Stains and wear. Dark stains on several leaves. Tear 
on first title page. Damaged binding. 
Among early Jerusalem printings, see: S. HaLevi, First Jerusalem Books, no. 24. 

Opening Price: $200

דפוסי ירושלים
Books Printed in Jerusalem
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164. ספר מועדי ה’ וקריאי מועד - ירושלים, תר”ד 
רגלים,  לשלוש  תפילות  ראשון.  חלק  מועד,  וקריאי  ה’  מועדי  ספר 
ירושלים,  לימוד.  וסדרי  פסח,  של  הגדה  עם  ספרדים,  ק”ק  כמנהג 
]תר”ד 1844[. הסכמות ר’ חיים אברהם גאגין ור’ יעקב ענתבי, אב”ד 

דמשק. שני שערים. חתימה והקדשה בכת”י. 
]5[, ד-כ, כה-צו; סב; מא-סח דף. )חסר: דף צז(. 19 ס”מ. מצב טוב-בינוני. 

כתמים, פגעי עש וקרעים. דף אחד מנותק. כריכה בלויה.
ש’ הלוי, מס’ 20.

פתיחה: $200

163. A Large Collection of Books Printed 
in Jerusalem 
◆ Sefer LeDavid Emet. Rabbi Chaim Yosef David 
Azulai – The Chida. ◆ Sefer Chemda Genuza. 
◆ Chidushei Megilla from manuscript by Rabbeinu 
Nissim. (Bound with: Sefer Yad Malachi). ◆ Pamphlet 
Ma’amar Chesed Ve’emet. Rabbi Chaim Yitzchak 
Aharon Rapaport [Magid of Vilkomir]. ◆ Seder 
Tartiv Shav Chag HaPesach. ◆ Sefer Agadot Talmud 
Yerushalmi. ◆ Sefer Peleh Yo’etz, by Rabbi Eliezer 
Papo. Bound with: Sefer Ner Minerot. Rabbi Dov Ber 
Menkes. ◆ Sefer Brit Olam Kama with “Tashlum Brit 
Olam Kama”. Rabbi Akiva Yosef Schlesinger. (Bound 
with: Sefer Chomat HaDat. ◆ Sefer Tefillah LeMoshe. 
◆ Sefer Amarot Tehorot. Rabbi Avraham Chayun. 
◆ Sefer Ot Olam. ◆ Selichot for 7th of Adar. Bound 
with: Pamphlet Ma’amar Chesed Ve’emet. Magid of 
Vilkomir. ◆ Sefer Tzvi Latzadik, by Rabbi Tzvi Michel 
Shapiro. 
For additional details pertaining to books see Hebrew 
description.
Total of 17 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

163. אוסף גדול של ספרים מדפוסי ירושלים
 - אזולאי  דוד  יוסף  חיים  רבי  והלכות.  פסקים  אמת,  לדוד   ספר  ♦

גנוזה,  חמדה  ספר   ♦  .)25 הלוי  )ש’   .]1844 ]תר”ד  ירושלים,  החיד”א. 
חידושי   ♦  .)82 הלוי  )ש’   .]1863[ תרכ”ג  ירושלים,  הגאונים.  תשובות 
מגילה מכ”י לרבינו נסים. ירושלים, תרמ”ד ]1884[ )ש’ הלוי 454(. )כרוך 
עם: ספר יד מלאכי. פרמישלה, תרמ”ח 1888(. ♦ קונטרס מאמר חסד 
ירושלים,  יצחק אהרן רפפורט ]המגיד מוילקומיר[.  ואמת. רבי חיים 
]עריכת חג הפסח[, סדר  תרתיב שב חג הפסח  סדר   ♦ ]תרנ”א 1891[. 
“קדש ורחץ” עם הוראות בעברית ופרסית-יהודית. ירושלים, תרפ”ט 
אגדות תלמוד ירושלמי. ירושלים, ]תרנ”ט 1899[. שני  ספר   ♦ .]1929[
ירושלים,  פאפו.  אליעזר  לרבי  יועץ,  פלא  ספר   ♦ אחד.  בכרך  חלקים 
רבי  הש”ס.  אגדות  קיצור  מנרות,  נר  ספר  עם:  כרוך   .]1903 ]תרס”ג 
קמא,  עולם  ברית  ספר   ♦  .]1909[ תרס”ט  ירושלים,  מנקס.  בער  דוב 

ירושלים,  יוסף שלזינגר.  רבי עקיבא  עולם קמא”.  ברית  “תשלום  עם 
מיהלוביץ,  הדת,  חומת  ספר  עם:  )כרוך   .]1902-1903 ]תרס”ב-תרס”ג 
ספר   ♦  .]1903 ]תרס”ג  ירושלים,  תפלה למשה.  ספר   ♦  .)1929 תרפ”ט 
אמרות טהורות. רבי אברהם חיון. ירושלים, תרס”ג ]1903[. )חסר דף 
תרס”ד  ירושלים,  הבן.  ופדיון  מילה  ברית  עולם.  אות  ספר   ♦ אחרון(. 
עם:  כרוך   .]1905[ תרס”ה  ירושלים,  אדר.  ז’  ליום  סליחות   ♦  .]1904[
תרס”ה  ירושלים,  מוילקומיר.  המגיד  ואמת.  חסד  מאמר  קונטרס 
]1905[. ♦ ספר צבי לצדיק, מכתבים מרבי צבי מיכל שפירא. ירושלים, 

תרס”ז ]1907[. )חסרים דף אחרון(.

סה”כ 17 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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165. מלאכי קדש עם פירוש מהבעש”ט – ירושלים תרכ”ב
ספר מלאכי קודש, פיוטים ותחנות, תוכחת מוסר ופירוש מהבעש”ט 
תרכ”ב  ירושלים,  גאולי...”.  יאמרו  לה’...  “הודו  בתהלים  ק”ז  פרק  על 

1862. דפוס רבי ישראל ב”ק. 
בשער הספר מוזכר על תולדות “שיר היחוד”: “אשר תקנו בני משה 
]רבינו[ ע”ה, מעבר לנהר סמבטיון, ומשם הובא לארץ ספרד ע”י סוחר 

אחד לידי הרב... מהור”ר משה הי”ו בעל המחבר פרחי שושנים”.
כ, ]2[, כה-כח דף. 17 ס”מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, פגעי עש. חתימות 

בעלים. כריכה חדשה.
ש’ הלוי, מס’ 66. 

פתיחה: $200

164. Sefer Mo’adei Hashem and Kriei Mo’ed 
– Jerusalem, 1844
Sefer Mo’adei Hashem and Kriei Mo’ed, section one. 
Prayers for Passover, Shavu’ot and Sukkot, as customary 
in Sephardic communities; includes passover Haggadah 
and order of study. Jerusalem, [1844]. Approbations 
by Rabbi Chaim Avraham Gagin and Rabbi Ya’akov 
Antebi, Av Beit Din of Damascus. Two title pages. 
Handwritten inscription and signature. 
[5], 4-20, 25-96, 62; 41-68 leaves. (Missing: leaf 97). 19cm. 
Good-fair condition. Stains, moth damaged and tears. One 
leaf detached. Worn binding. 
S. HaLevi 20

Opening Price: $200

165. Malachei Kodesh with Commentary by 
the Ba’al Shem Tov – Jerusalem 1862 
Malachei Kodesh, piyutim and pleas, mussar and 
commentary by the Ba’al Shem Tov on Chapter 107 of 
Psalms. Jerusalem, 1862. Printed by Rabbi Yisrael Back.
Mentioned on the title page is the account of Shir 
HaYichud: “Which was set by the son of Moshe 
[Rabeinu] beyond the Sambatyon River, and from 
there a merchant brought it to Spain and delivered it 
to the hands of the Rabbi… Moshe author of Pirchei 
Shoshanim”.
20,[2], 25-28 leaves. 17cm. High-quality paper, moth dam-
ages. Owners’ signatures. New binding.
S. HaLevi, no. 66.

Opening Price: $200

166. Two Prayer Books / Sefer Hadrat 
Zkenim – Miniature Books – Jerusalem 
Printings 
◆ Siddur Zichron Yerushalayim, prayers as custom-
ary by Sephardim. Jerusalem, [1889]. (Not listed in 
Bibliography Institute CD or S. HaLevi). 
◆ Siddur Sha’ar HaTefillah, as customary by Sephardim. 
Jerusalem, [c. 1940]. Olivewood binding, “Bezalel 
Jerusalem”. 
◆ Sefer Hadrat Zkenim, [Idra Rabba] – “The Holy 
Zohar”. Jerusalem, [1885]. (S. HaLevi 490; missing 
leaves of approbations following title page).
3 miniature volumes, 6.7-7cm. Varying condition. 

Opening Price: $500

166. שני סידורים / ספר הדרת זקנים - ספרים מיניאטוריים 
- דפוסי ירושלים

 סידור זכרון ירושלם, תפלות כמנהג ספרד. ירושלים, תרמ”ט ]1889[.  ♦

)לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ולא מוזכר אצל ש’ הלוי(.
בערך[.   1940 ]ת”ש  ירושלים,  ספרד.  כמנהג  התפלה,  שער   סידור  ♦

כריכת עץ זית, “בצלאל ירושלם”.
ירושלים,  הקדוש”.  זוהר  “הוא  רבא[  ]אדרא  זקנים,  הדרת   ספר  ♦

תרמ”ה ]1885[. )ש’ הלוי 490; ללא דפי ההסכמות לאחר השער(.

3 כרכים מיניאטוריים, 6.7-7 ס”מ. מצב משתנה.

פתיחה: $500
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166



167. אוסף ספרים וקונטרסים מדפוסי ירושלים
ביאור  עם  הרמח”ל,   – לוצאטו  חיים  משה  לרבי  תבונות,  דרך   ספר  ♦

שפת אמת.   ספר  ♦ דעת לנבון. ירושלים, ]תר”ם 1880[. ש’ הלוי 338. 
אזן  ספר   ♦  .384 הלוי  ש’   .]1881 ]תרמ”א  ירושלים,  חאגיז.  משה  רבי 
אהרן. רבי אהרן עזריאל. ירושלים, ]תרמ”ו 1886[. ש’ הלוי 543. ♦ ספר 

אזהרות בלשון הקודש ובלשון פרסי. ירושלים, ]תרנ”ו 1896[. 
קונטרסי דרשות של רבי יעקב מרדכי הירשנזון )מאמרי אפיקי ‘י’ם’(: 
♦ אב”ן שלמה, לסיום סדר נזיקין. ]ירושלים, תר”מ 1880[. ש’ הלוי 335. 
♦ חקור דבר, לסיום סדר קדשים. ]ירושלים, תר”מ 1880[. ש’ הלוי 341. 
♦ כבוד התורה, לסיום סדר נשים. ]ירושלים, תר”מ 1880[. ש’ הלוי 343. 
♦ נר מצוה, לסיום סדר פסחים. ]ירושלים, תרמ”א 1881[. ש’ הלוי 374. 
‘קבוצת  בתוך  מחדש,  נדפסו  לא  אך  בהמשך,  נכרכו  אלו  )קונטרסים 

קונטרסים’, ירושלים תר”ן(.

8 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

168. אוסף ספרים מדפוסי ירושלים
 שו”ת ישמח לב - מילי דאבות. רבי שלום משה חי גאגין. ירושלים,  ♦

פתח עינים - שמן ששון  תרל”ח 1878. שער מוזהב. )ש’ הלוי 307(. ♦ 
חלק ד’. ירושלים, תרמ”ט 1889. )ש’ הלוי 675(. ♦ קול נהי מציון, הספד 
על רבי סעדיה שור. ירושלים, תרל”ג 1873. חסר שער ראשון, )ש’ הלוי 
תרס”ג  ]ירושלים  עולם,  אהבת  לספר  והוספות  השלמה  דפי   ♦  .)187
1903[ דפים קעז-קפב. ♦ לוח משולש לשמונים שנים - לוח השמונים. 
ירות שו”ת.  אהרן,  מפי   ♦  .1933 תרצ”ג ירושלים,  צלניקר,  אריה   נחום 
רבי  המחבר  בכת”י  מילוי  עם  מודפסת  הקדשה   .1907 תרס”ז  שלים, 

אהרן בכור אלחדיף. 

6 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

167. Collection of Books and Pamphlets 
Printed in Jerusalem
◆ Derech Tevunot, by Rabbi Moshe Chaim Lutzatto 
– the Ramchal with Da’at Navon commentary. ◆ Sefat 
Emet. Rabbi Moshe Chagiz. ◆ Ozen Aharon. Rabbi 
Aharon Azriel. ◆ Azharot in the Holy Tongue and in 
Persian.
Pamphlets of the sermons of Rabbi Ya’akov Mordechai 
Hirshson (Afikei Yam compositions): “Even Shlomo, 
for the siyum of Seder Nezikin. ◆ Chakor Davar, for 
siyum of Seder Kodshim. ◆ Kevod HaTorah, for siyum 
of Seder Nashim. ◆ Ner Mitzvah, for siyum of Seder 
Pesachim. 
For complete description, see Hebrew list.
8 books, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

168. Collection of Books Printed in 
Jerusalem 
For complete list, see Hebrew description. 
6 books, Various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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170. Three Books – Rabbi Kook
◆ “Chevesh Pe’er”, on tefillin. Second enlarged edition. 
Jerusalem, 1925. ◆ “Da’at Cohen”, responsa on “Yoreh 
Deah”. Jerusalem, 1942. ◆ “HaDvir” – compilation 
of Torah and Jewish wisdom. Jerusalem, 1899-1922. 
Collection of 12 bound booklets. [This compilation 
printed by Rabbi Kook’s faithful disciples, contains 
much of his Torah thoughts and words. The last booklet 
has eulogies of Rabbi Meir Simcha HaCohen, author 
of “Or Sameach” printed in 1922 after a false rumor 
reached Jerusalem that the “Or Sameach” was mur-
dered in a pogrom].
3 volumes, Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

170. שלשה ספרים – הרב קוק
ירושלים,   ֵחֶבש פאר, על מצות תפילין. הוצאה שניה עם הוספות.  ♦
תרפ”ה 1925. ♦ דעת כהן, תשובות ביורה דעה. ירושלים, תש”ב )1942(. 
תרע”ט-תרפ”ב.  ירושלים,  ישראל.  ולחכמת  לתורה  קובץ   – הדביר   ♦

אוסף 12 חוברות מכורכות. ]בקובץ זה שנדפס ע”י נאמני הרב קוק, 
מובאים דברים רבים מתורתו ומדבריו של הרב. בחוברת האחרונה: 
הספדים על רבי מאיר שמחה הכהן בעל ה”אור שמח” שנדפסו בחייו 
בשנת תרפ”ב, לאחר שהגיעה שמועה מוטעית לירושלים, כי ה”אור 

שמח” נרצח בפוגרום[. 

3 כרכים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

169. “Shemesh Tzedaka” – Report of the 
“Va’ad HaKlali”, Jerusalem 1886-1893 
“Shemesh Tzedaka”, account and activities of the “Beit 
Va’ad HaKlali”. Volume composed of 10 booklets [2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13] and a leaf printed in golden ink 
with New Year blessings. Jerusalem, 1886-1893.
Volume of 10 booklets approximately 25cm. Varied condi-
tion, very good to good-fair. Most booklets have cover 
leaves. Worn fabric binding. 

Opening Price: $200

169. שמש צדקה – דו”ח הועד הכללי, ירושלים תרמ”ו-תרנ”ג 
“שמש צדקה, החשבון והמפעל של בית הועד הכללי”. כרך עם עשר 
חוברות ]ב’, ד’, ה’, ו’, ז’, ח’, ט’, י’, י”ב, י”ג[ ודף מודפס בדיו זהובה של 

ברכת שנה טובה. ירושלים, תרמ”ו-תרנ”ג 1886-1893.
כרך עם 10 חוברות כ-25 ס”מ. מצב משתנה, טוב-מאד עד טוב-בינוני. רוב 

החוברות עם דפי המעטפת. כריכת בד בלויה.

פתיחה: $200
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171. לוחות עדות - על צדקת רבי יהונתן אייבשיץ
הקמיעות  פולמוס  על  הרבנים,  ומכתבי  מאמרים  עדות,  לוחות  ספר 
 .]1755 ]תקט”ו  אלטונא,  אייבשיץ.  יהונתן  רבי  הגאון  נגד  שהתעורר 

מהדורה ראשונה.
מפוו מקובלים  ואנשים  דור  חכמי  רוב  למשפט  כסאות  ישבו  “אשר 
אב”ד...  נר”ו  יהונתן  בהרב...  בו  ענו  שקר  כי  לישראל...  עדות  רסמי’, 
אה”ו... והצדיקו אותו בכל הדברים וחוקים אשר... חקקו... לבל ישמע 

וויפקד שום איש מישראל... בגנות הגאון הנ”ל... וכל הכתבים המחר
פים... באש ישרפו...”.

שעמדו  וראשי-קהילות,  פרנסים  מרבנים,  וכרוזים  איגרות  מאמרים, 
בעקבות  שהתחוללה  במחלוקת  אייבשיץ  יהונתן  רבינו  לימין 
הקמיעות  על  והערעורים  לשבתאות,  שנתפס  המוטעית  ההאשמה 
סיפור  השתלשלות  ובה  יהונתן  רבי  הקדמת  הספר  בראש  שכתב. 
כאשר  “שדרשתי  ודרוש  אחד  קמיע  על  פירוש  בסופו  המחלוקת. 
החל הרעש ביום כו שבט תקיא”ל ]23.2.1751[ במקהלות, אשר הרבתי 

להתנצל עצמי”. 
]12[, ב-עח דף. 19 ס”מ. מצב טוב. בלאי וכתמים, רישומי בעלות בכת”י 

עתיקים עם מחיקות. כריכת עור ישנה ופגומה.

פתיחה: $600

171. Luchot Edut – Supporting Rabbi 
Yehonatan Eibeshitz
“Luchot Edut”, articles and rabbinic letters regarding 
the polemic of the amulets which arose against Rabbi 
Yehonatan Eibeshitz. Altona, [1755]. First edition. 
Articles, letters and proclamations from rabbis and 
community leaders, who supported Rabbi Yehonatan 
Eibeshitz in the polemic which arose following the 
mistaken accusation that he had joined the Shabtai Zvi 
false messianic movement, and regarding the objections 
to the amulets which he wrote. At the beginning of the 
book is an introduction by Rabbi Yehonatan with the 
development of the controversy. At the end is a com-
mentary upon one amulet and a sermon which “I gave 
when the earthquake began on February 23, 1751, where 
I have justified myself abundantly”. 
[12], 2-78 leaves. 19cm. Good condition. Wear and stains, 
ownership inscriptions in ancient handwriting with era-
sures. Old damaged leather binding.

Opening Price: $600

פולמוס
Polemic

172. ספר נצחון - אמשטרדם, תס”ט
]תס”ט  אמשטרדם,  מילהויזן.  ליפמן  טוב  יום  רבי  מאת  נצחון,  ספר 

.]1709
וספרי  התורה  פרשיות  לפי  ומסודר  ערוך  אנטי-נוצרי,  פולמוס  ספר 

התנ”ך. בסוף הספר נדפסו תשובות הרד”ק לנוצרים.
באלטדורף  נוצרים  ידי  על  נדפסה  זו  למהדורה  שקדמה  ההוצאה 
ארוכה  מסה  שבו  לטיני  חלק  בתוספת   ,)1644( ת”ד  בשנת  ובנירנברג, 
נגד היהדות. זו המהדורה הראשונה של הספר שנדפסה על ידי יהודים.
קי דף. 12 ס”מ. מצב טוב, כתמים. סימני עש בודדים ומספר קרעים. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $300

172. Sefer Nitzachon – Amsterdam, 1709
“Sefer Nitzachon”, by Rabbi Yom Tov Lipmann 
Muhlhausen. Amsterdam, [1709].
Anti-Christian polemic book, edited and arranged ac-
cording to Torah portions and Bible books. End of book 
contains responses of the Radak to Christians. 
The preceding publication of this edition was printed by 
Christians in Altdorf and Nierenberg in the year 1644, 
with the addition of a Latin section which contains a 
lengthy essay in opposition of Judaism. This is the first 
edition of the book printed by Jews. 
110 leaves. 12cm. Good condition, stains. Few moth stains 
and several tears. New binding. 

Opening Price: $300
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173. תקון קריאה לכל לילה ויום, אמשטרדם, 1666 - הוצאה 
שבתאית

תקון קריאה לכל לילה ויום, תפלות ותיקוני תשובה לקראת הגאולה, 
פיוטים, פיוט וידוי מאת רבי יצחק אבוהב. אמשטרדם, שנת מושיע 

]תכ”ו 1666[.
של  הגאולה”  “בשורת  תקופת  בשיא  באמשטרדם  נדפס  זה  חיבור 
משיח-השקר שבתי צבי, והוא אופייני להתעוררות התשובה לקראת 
ג’ שלום )שבתי צבי, ב,  הגאולה, שהיתה אז בקהלות ישראל. לדעת 
עמ’ 432( התיקון נערך ע”י נתן העזתי, אולם יתכן שהמוציאים לאור 
והעורכים היו מרבני העיר אמשטרדם, שבאותה תקופה עוד האמינו 

במשיחיותו של שבתי צבי.
וכתמי  בלאי  טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס”מ.   11.5 דף.   ]3[ צג,   ,]1[

שימוש. כריכת קלף.
דומה:  דפים  עותקים עם מספור  ברשומות הביבליוגרפיות מופיעים 

]1[, צד, ]2[ דף.

פתיחה: $500

173. “Tikun” for Reading Every Night and 
Day, Amsterdam, 1666 – Shabtai Publishing
“Tikun” for reading every night and day, prayers and 
repentance “tikunim” in anticipation of the redemp-
tion, “piyutim, “piyut” of confession by Rabbi Yitzchak 
Abuhab. Amsterdam, Year of Salvation [1666].
This work was printed in Amsterdam at the height of 
the “Redemption Tidings” times of the false messiah 
Shabtai Zvi, and is characteristic of the inspiration to 
repent in anticipation of the redemption widespread 
at that time in Jewish communities. According to G. 
Shalom (Shabtai Zvi, Vol. 2, pp. 432), the tikun was ar-
ranged by Nathan Ha’Azati, but possibly the publishers 
and the editors were Amsterdam rabbis, who at that 
time still believed that Shabtai Zvi was the Messiah.
[1], 93, [3] leaves. 11.5cm. High-quality paper, good-fair 
condition, wear and use stains. Parchment binding. 
Copies with similar leaf numbering appear in the bib-
liographic listings: [1], 94, [2] leaves.

Opening Price: $500

174. ספר מגלה טמירין – וינה, 1819 - מהדורה ראשונה
ספר מגלה טמירין, “כשמו כן הוא כי מגלה דברים אשר היו עד עתה 
טמירין ונעלמים מעין כל חי”, מאת המשכיל יוסף פרל. וינה, ]תקע”ט[ 

1819. מהדורה ראשונה.
בצורת  ולשונם,  שיחותיהם  החסידים,  סיפורי  על  סטירית  פארודיה 
נגד  ספר  הפצת  למנוע  המבקשים  חסידים,  בין  מכתבים  חליפת 

החסידות.
שני שערים, ]2[, נה דף. 24 ס”מ. מצב טוב, כתמים. פגמים בכריכה.

פתיחה: $500

174. Megale Temirin – Vienna, 1819 – First 
Edition
Megale Temirin, “Just like its name, because it reveals 
things which were hidden from all until now”, by the 
Maskil (belongs to the Enlightenment Movement) Yosef 
Perel. Vienna, 1819. First edition. 
Parody satire on Chassidic stories, their conversations 
and language, by means of correspondence amongst 
Chassidim, who wish to prevent the distribution of a 
book opposing Chassidism.
Two title-pages, [2], 55 leaves. 24cm. Good condition, stains. 
Damages to binding.

Opening Price: $500
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176. תלמוד ירושלמי קדשים המזוייף - 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(.

]1[, מז דף )חסר שער ראשון. נמצאים שערי שתי המסכתות(.  ]8[, עח; 
34.5 ס”מ. נייר איכותי. מצב טוב, מעט כתמים. כריכה מקורית, פגומה.

פתיחה: $250

176. Forged Kodshim Jerusalemite Talmud 
– Chulin- Bechorot
Jerusalemite Talmud Seder Kodshim, section 2 Chulin-
Bechorot, with glosses by the Maharsham of Brezhan 
and explanation of foreign words and comments by 
Shlomo Baber. Commentary Cheshek Shlomo, by 
publisher Shlomo Ye’uda son of Maharam HaSefaradi, 
known as Friedlander. Seini, (1907). 
[8], 78; [1], 47 leaves (missing first title page. Tile pages of 
both tractates included). 34.5cm. Quality paper. Good con-
dition, few stains. Original damaged binding. 

Opening Price: $250

175. בוחן צדיק / דברי צדיקים – ספרי המשך ל’מגלה טמירין’
בין  ושיחה  אור...  ישכון  דרך  איזה  “להודיע  צדיקים,  דברי   ספר  ♦

וינה,  לעוינזון.  בער  יצחק  טמירין”.  מגלה  ספר  אודות  על  חסידים... 
]תק”צ[ 1830. - ספר פארודי על חסידים בסגנון ‘מגלה טמירין’. 

מגלה  הספר  אודות  על  שונות  דעות  מובא  “בו  צדיק,  בוחן   ספר  ♦

טמירין”. יוסף פרל. וינה, ]תקצ”ח[ 1838. - ספר המשך ל’מגלה טמירין’. 

גודל משתנה, מצב טוב, כתמים. חותמות וחתימות. ספר בוחן צדיק ללא 
כריכה.

פתיחה: $400

175. Bochen Tzaddik / Divrei Tzaddikim – 
Sequel to Megale Temirin
◆ Divrei Tzaddikim, “To show the way to the light… 
and conversation among Chassidim… about the book 
Megale Temirin”. Yitzchak Ber Levinson. Vienna, 1830. 
A parody on Chassidim in the style of Megale Temirin. 
◆ Bochen Tzaddik, “With different opinions on the 
book Megale Temirin. Yosef Perel. Vienna, 1838. Sequel 
to Megale Temirin. 
Varied size, good condition, stains. Stamps and signatures. 
Bochen Tzedek has no binding.

Opening Price: $400
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177. נצח ישראל / מאמרי יעקב הבכרכי - שני ספרי פולמוס 
מרבני ליטא

 נצח ישראל, מאמרים על אודות דברים העומדים ברומו של עמנו.  ♦
פולמוס נגד סופרי ההשכלה והציונות, מאת רבי אליהו מאיר פייבלזון 

אב”ד קופישוק, ממייסדי “אגודת ישראל”. ווארשא, תרע”ד 1914.
 מאמרי יעקב הבכרכי, מהעבור ומנין השנים. מאמר “עבור יחזקיהו  ♦

והלוח  אסטרונומיה  בעניני  פולמוס  למועדים”.  “ירח  ומאמר  המלך” 
העברי, כנגד המכחישים דברי חז”ל, מאת רבי יעקב בכרך. ווארשא, 

תרנ”ג 1893. 

2 ספרים, כ-22 ס”מ, מצב טוב עד בינוני.

פתיחה: $200

177. “Netzach Yisrael” / Articles by Ya’akov 
HaBachrachi – Two Polemic Books by 
Lithuanian Rabbis 
◆ “Netzach Yisrael”, articles about subjects essential 
to our people. Polemic against the authors of the 
Enlightenment and Zionist movements, by Rabbi 
Eliyahu Meir Feivelson Rabbi of Kupishuk, one of the 
founders of “Agudat Yisrael”. Warsaw, 1914.
◆ Articles by Ya’akov HaBachrachi, regarding Leap 
Years and Years Count. Polemic on matters of as-
tronomy and the Jewish calendar, opposing those who 
deny the words of “Chazal”, by Rabbi Ya’akov Bachrach. 
Warsaw, 1893.
2 books, approximately 22cm. good-fair condition.

Opening Price: $200

178. קונטרס הלכה למעשה, הרידב”ז – ירושלים, תר”ע
קונטרס הלכה למעשה, “בדין פירות שביעית שנתגדלו בעבירה אם 
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,  ִגיֶשעפט בהשמיטה”. בדף  ובפרט הרידב”ז עשו שנָאר  ירושלם 
“מודעה רבה. לאפרושי מאסורא”, בחתימת חמישה חברי בתי-הדין 
אופן  כי  “שמועה  המכחישים  ברלין,  חיים  ורבי  בירושלים  אשכנזים 
ההפקר... מועיל להתיר גם את הפירות שנגדלו ע”י עבודה בשביעית”. 

]2[, ז דף. 24 ס”מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות קלות. מעטפת מקורית.

פתיחה: $200

178. “Halacha L’Ma’aseh”, Ridvaz – 
Jerusalem, 1910
“Halacha L’Ma’aseh” booklet, “pertaining to the laws 
of fruit of the Seventh Year grown by transgressing 
(“Shmitta” laws), 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 particu-
lar the Ridvaz used ‘Shmitta’ as a ‘shnorr business’”. 
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 ben-
eficial in permitting also fruits that were grown by 
working in the Seventh Year (Shmita)”. 
[2], 7 leaves. 24cm. Good-fair condition, minor damages. 
Original cover. 

Opening Price: $200
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179. שלשה דברי דפוס - פולמוסי שחיטה
 “הרבנות הראשית והשחיטה” - קונטרס מאת דוד מנחם דיינארד  ♦
יפו-תל  קופרשטוך(,  נתן  ישראל  )רבי  ממקובה  הרב  שחיטת  אודות 
אביב, תרפ”ט )1929(. ♦ “האמת נתנה להאמר” - כרוז גדול נגד החלטות 
תרצ”ז  תל-אביב,  וטריפות.  שחיטה  בעניני  אביב  תל  קהילת  ועד 
האשכנזים  מקהלות  לכל  החרדית  להעדה  השחיטה  “ועד   ♦  .)1937(
בעניני  הקהילות  חוקת  בעניני  מודפס  חוזר   - ת”ו”  ירושלם  בעיה”ק 
השחיטה, מאת רבי ברוך ראובן שלמה יונגרייס יו”ר אספת השבעים. 

ירושלים, שנות התר”פ.

3 פריטי דפוס גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

180. שלשה כרוזי מחאה - הרב קוק
 הרבנות הראשית לא”י נגד משחק כדור הרגל בשבת - כרוז מודפס  ♦
של מכתב הרבנים הראשיים רבי יעקב מאיר ורבי אברהם יצחק הכהן 
כרוז קטן מודפס   - “כלפי מורדי האור”   ♦  .)1931( קוק, תמוז תרצ”א 
מאת הרב ש’ ב’ שולמאן בשם הרב קוק נגד משחקי כדור-רגל בשבת. 
♦ “מחאה פומבית” - כרוז מודפס מאת הרב קוק נגד דברי איתמר בן 

אבי נגד עמנו ותורתנו הקדושה. ירושלים, כסלו תרצ”ג )1932(.

3 כרוזים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

179. Three Printed Items – Shechita 
Polemic
◆ “The Chief Rabbinate and Shechita” – booklet by D.m. 
Dinard about “shechita” by the Rabbi of Macov (Rabbi 
Yisrael Nathan Coopershtoch), Jaffa-Tel Aviv, 1929. 
◆ “The Truth Must be Told” – large proclamation against 
the decisions of the Tel Aviv community committee 
concerning “shechita” and “treifot”. Tel Aviv, 1937. 
◆ “Shechita” committee of the “Edah HaCharedit” for 
all Ashkenasic communities in Jerusalem – a printed 
flyer on communal regulations in regard to “shechita”, 
by Rabbi Baruch Reuven Shlomo Jungreiss Chairman of 
the Convention of the Seventy. Jerusalem, 1920s.
3 printed items. Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

180. Three Protest Proclamations – Rabbi 
Kook
◆ The Chief Rabbinate of Eretz -Yisrael against soccer 
games held on Shabbat – printed proclamation of a 
letter by the Chief Rabbis Rabbi Ya’akov Meir and 
Rabbi Avraham Yitchak HaCohen Kook, Tamuz 5691 
[1931]. ◆ “On the Rebels of the Light” – a small printed 
proclamation by Rabbi S. B. Shulman in the name of 
Rabbi Kook against soccer games on Shabbat. ◆ “Public 
Protest” – printed proclamation by Rabbi Kook against 
the words of Itamar ben Avi against our People and our 
Holy Torah. Jerusalem, Kislev 5693[1932].
3 proclamations, Various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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תמונות 
)כולל: דרכונים עם תמונות וחתימות(

Pictures
(Including Passports with Pictures and Signatures)

181. תמונת פספורט של הרב שך - מימי בחרותו
תמונת פספורט של מרן הרב שך, מימי בחרותו. ]שנות התר”ע בערך[.
הגאון רבי אלעזר מנחם-מן שך )תרנ”ח-תשס”ב(, נולד בליטא ולמד 
בישיבת  כר”מ  כיהן  וסלוצק.  סלבודקה  פוניבז’,  בישיבות  בבחרותו 
קלצק בפולין וכראש הישיבה בישיבת קרלין בלוניניץ. בשנות השואה 
בישיבת קלצק ברחובות. לאחר מכן  כר”מ  וכיהן  ישראל  עלה לארץ 
וראש  חבר  ברק.  בבני  פוניבז’  בישיבת  ישיבה  וראש  לר”מ  נתמנה 

“מועצת גדולי התורה”, הנהיג את עולם התורה עשרות שנים. 
6.2X4.5 ס”מ. מצב בינוני, כתמים, סדקים עם נזק קל, כיתוב בכת”י מעבר 

לתמונה “אליעזר שך” ]אולי בכתב-ידו[.

פתיחה: $350

181. Passport Picture of Rabbi Shach – 
From his Youth
Passport picture of Rabbi Shach, from his youth. [C. 
early 1900s].
Rabbi Elazar Menachem-Mann Shach (1888-2002), 
was born in Lithuania and studied in his youth in 
Ponovitch, Slobodka and Slutzk yeshivas. Taught in 
the Klezk Yeshiva in Poland and was head of the Karlin 
Yeshiva in Luninyets. During the Holocaust years, 
he ascended to Eretz Yisrael and taught in the Klezk 
Yeshiva in Rehovot. Later, was appointed teacher and 
head of Ponovitch Yeshiva in Bnei Brak. Member and 
head of Moetzet Gedolei HaTorah, Rabbi Shach led the 
Torah world for decades. 
4.5X6.2cm. Fair condition, stains, cracks with minor 
damage, handwritten inscription on reverse side of photo-
graph “Eliezer Shach” [perhaps his handwriting].
Photographs from the time of his youth are rare.

Opening Price: $350

182. שלש תמונות – אדמו”רי גור
 תמונת האדמו”ר מגור “אמרי אמת” הולך עם בנו בעל “בית ישראל”.  ♦

תמונת האדמו”ר מגור בעל “בית ישראל” יוצא מביקור בביתו של   ♦

הולך  מגור  האדמו”ר  תמונת   ♦ צאנז.  בקרית  מקלויזנבורג  האדמו”ר 
ברחוב כשמאחוריו הולך משמשו הנושא את המטריה.

3 תמונות, 9X6.1 ס”מ - 13.5X8.5 ס”מ, מצב טוב. 

פתיחה: $220

182. Three Photographs – Gur Rebbes
◆ Photograph of the Gur Rebbe “Imrei Emet” walking 
with his son author of Beit Yisrael. ◆ Photograph of 
the Gur Rebbe author of Beit Yisrael leaving the house 
of the Klausenberg Rebbe in Kiryat Sanz after a visit. 
◆ Photograph of the Gur Rebbe walking in the street 
followed by his meshamesh holding the umbrella.
3 photographs, 6.1X9cm – 8.5X13.5cm, good condition.

Opening Price: $220
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183. שלש תמונות האדמו”ר מסאטמר 
 שתי תמונות של האדמו”ר רבי יואל מסאטמר, יושב מוקף בחסידים.  ♦

♦ תמונת אדמו”ר יושב על סיפון אניה, מוקף בתלמידים. 

3 תמונות, 10.5X7.5 ס”מ – 13X8.5 ס”מ, מצב טוב.

פתיחה: $220

183. Three Photographs of the Satmar 
Rebbe
◆ Two photographs of Rebbe Yoel of Satmar, sitting 
surrounded by Chassidim. ◆ Photograph of the Rebbe 
sitting on the deck of a ship, surrounded by disciples.
3 photographs, 7.5X10.5cm – 8.5X13cm, good condition.

Opening Price: $220

184. אוסף תצלומים גדול
תש”כ- ישיבות.  וראשי  אדמו”רים  רבנים,  תצלומי  של  גדול  אוסף 

תש”ן בערך.
ישיבות  ראשי  רבים,  מרבנים  בלתי-ידועים,  שחלקם  תצלומים, 
ויזניץ,  אמשינוב,  סלונים,  האדמו”רים:  מחיי  תמונות   ♦ ואדמו”רים. 
 ♦ ועוד.  ביאלה  סטריקוב,  סדיגורה,  גור,  זוויעהל,  בעלז,  סרט-ויזניץ, 
תמונות רבי אלעזר מנחם שך )עם רבי שמואל אויערבאך(, רבי יוסף 
ברוך  רבי  ברמן,  אבא  רבי  שיינברג,  פנחס  חיים  רבי  אלישיב,  שלום 
תצלומים  אלבום   ♦ ורבנים.  ישיבות  ראשי  ועוד  שניאורסון,  שמעון 

מתלמוד תורה וישיבת קמניץ בירושלים.
כ-15  ס”מ.   10X15 בגודל  רובם  משתנים.  ומצב  גודל  תצלומים,  כ-180 

תצלומים גדולים לתליה על קיר. רוב התצלומים צבעוניים.

פתיחה: $200

184. Large Photograph Collection
Large collection of photographs of rabbis, rebbes and 
yeshiva heads. C. 1960s-1990s.
Photographs, some unknown, of many rabbis, yeshiva 
heads and rebbes. ◆ Photographs of the lives of rebbes: 
Slonim, Amshinov, Vizhnitz, Seret-Vizhnitz, Belz, 
Zvhil, Gur, Sadigura, Strikov, Biala etc. ◆ Photographs 
of Rabbi Elazar Menachem Shach (with Rabbi Shmuel 
Auerbach), Rabbi Yosef Shalom Elyashiv, Rabbi Chaim 
Pinchas Sheinberg, Rabbi Abba Berman, Rabbi Baruch 
Shimon Schneerson, and other yeshiva heads and 
rabbis. ◆ Photograph album of the Kaminetz Talmud 
Torah and Yeshiva in Jerusalem.
Approximately 180 photographs, various sizes and condi-
tions. Most are 10X15cm. Approximately 15 large photo-
graphs for hanging on the wall. Most are color photographs. 

Opening Price: $200

185. רבי אריה לוין – ארבעה תצלומים
ארבעה תצלומים של רבי אריה לוין. בשמחה משפחתית, בשיחה עם 

הרב זוין ועוד.
4 תצלומים, 14X9 ס”מ בקירוב. מצב טוב.

פתיחה: $150

185. Rabbi Aryeh Levine – Four 
Photographs
Four photographs of Rabbi Aryeh Levine. At a family 
celebration, conversing with Rabbi Zevin etc.
4 photographs, approximately 9X14cm. Good condition.

Opening Price: $150

186. דרכון של האדמו”ר רבי אברהם איגר מלובלין
דרכון ישראלי של האדמו”ר מלובלין - רבי אברהם איגר, עם תמונתו 

וחתימת ידו.
של  ישיר  צאצא  )תרע”ד-תשס”ג(,  איגר  אברהם  רבי  הקדוש  הרב 
הגאון רבי עקיבא איגר, בן האדמו”ר רבי שלמה איגר מלובלין. עלה 
לארץ, התיישב בבני ברק והחל לכהן כאדמו”ר מלובלין בשנת תש”ה. 
וואזנר  שמואל  רבי  הגאון  המופלגים.  ופרישותו  בחסידותו  נודע 
זקנו רבי  דיוקן  לו את  פניו המאירות מזכירות  כי  נהג לומר  שליט”א 

עקיבא איגר ]ראה חומר מצורף[.
ורישומים  בולים  חותמות,  קל.  ובלאי  כתמים  טוב,  מצב  ס”מ.   14.5

מנסיעותיו השונות.

פתיחה: $1000
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186. Passport of Rebbe Rabbi Avraham 
Eiger of Lublin
Israeli passport of Rebbe of Lublin – Rabbi Avraham 
Eiger, with his photograph and handwritten signature. 
The holy Rabbi Avraham Eiger (1914-2003), direct de-
scendant of the Ga’on Rabbi Akiva Eiger, son of Rebbe 
Rabbi Shlomo Eiger of Lublin. Immigrated to Eretz 
Israel, settled in Bnei Brak and began serving as Rebbe 
of Lublin in 1945. Was known for his righteousness and 
abstinence from worldly pleasures. The Ga’on Rabbi 
Shmuel Wosner stated that his glowing image resembles 
the portrait of his grandfather Rabbi Akiva Eiger [see 
attached material].
14.5cm. Good condition, stains and slight wear. Ink-stamps, 
postage stamps and notations from his various journeys.

Opening Price: $1000

187. דרכון של האדמו”ר רבי יוחנן טברסקי מרחמסטריווקה
דרכון ישראלי של האדמו”ר רבי יוחנן טברסקי מרחמסטריווקה, עם 

תמונתו וחתימת ידו.
יוחנן טברסקי )תרס”ג-תשמ”ב, אנצי’ לחסידות ב’,  הרב הקדוש רבי 
עמ’ צה-צו(, בן רבי דוד מרחמסטריווקה, שושלת צ’רנוביל. בתקופה 
הקומוניסטית למד במסירות נפש, נתפס וכמעט הוצא להורג בתליה, 
ישראל  וסבו לארץ  נס. בשנת תרפ”ו עלה עם אביו  ניצל באורח  אך 
ונטל חלק בהקמת החסידות בארץ. בשנת תש”י החל לכהן כאדמו”ר 
תחת  עינים”.  “מאור  ישיבת  את  הקים  בירושלים,  מרמחסטריווקה 

הנהגתו פרחה החסידות והתרחבה מאד.
14 ס”מ. מצב טוב, כתמים ובלאי קל. חותמות, בולים ורישומים מנסיעותיו 

השונות.

פתיחה: $1500

187. Passport of Rebbe Rabbi Yochanan 
Twersky of Rachmastrivka 
Israeli passport of Rebbe Rabbi Yochanan Twersky of 
Rachmastrivka, with his photograph and handwritten 
signature. 
The holy Rabbi Yochanan Twersky (1903-1982, 
Encyclopedia of Hassidism II, pp. 95-96), son of Rabbi 
David of Rachmastrivka, of the Chernobyl dynasty. 
During the communist era immersed himself in his 
studies with total devotion, was apprehended and nearly 
executed and hung; he was however miraculously saved. 
In 1926 immigrated to Eretz Israel together with his 
father and grandfather and was active in the establish-
ment of the Chassidism in the Holy Land. In 1950 began 
serving as Rebbe of Rachmastrivka in Jerusalem and 
founded the Me’or Einayim Yeshiva. The Chassidism 
flourished and developed tremendously under his 
leadership. 
14cm. Good condition, stains and slight wear. Ink-stamps, 
postage stamps and notations from his various journeys. 

Opening Price: $1500
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188. דרכון של רבי יחזקאל סרנא
דרכון בריטי - “ממשלת פלשתינה”, של הגאון רבי יחזקאל סרנא, עם 

תמונתו וחתימת ידו.
רבי יחזקאל סרנא )תרמ”ט-תשכ”ט(, מגדולי התורה והמוסר. תלמיד 
מרדכי  משה  רבי  וחתן  פינקל.  רנ”צ  מסלבודקה”  ה”סבא  של  מקורב 
היה  יחזקאל  רבי  בסלבודקה.  ישראל”  “כנסת  ישיבת  ראש  עפשטיין 
ממקימי סניף הישיבה בעיר חברון בשנת תרפ”ה, ולאחר פטירת חותנו 
גדולי  “מועצת  מראשי  לירושלים.  שעברה  הישיבה  בראשות  עמד 

התורה” ודעתו נשמעה ברמה בכל סוגיה ציבורית שעמדה על הפרק.
15 ס”מ. מצב טוב.

לא  )שכנראה   1936 משנת  למצרים  “ויזה”  וחותמת  רישומים  עם 
הקדמית  הכריכה  שולי  וגזירת  הדרכון,  ביטול  חותמות  מומשה(, 

כסימן לביטולו.

פתיחה: $500

189. שלושה תצלומים - אדמו”רי טשורטקוב
 תצלום האדמו”ר רבי דוד משה פרידמן מטשורטקוב ]עם הכיתוב:  ♦

“צורה של האדמו”ר ר’ דוד משה שליט”א מטשארטקוב”[. )תמונה זו 
הופצה בגירסה “מעובדת” כדיוקנו של אחיו, רבי דוב בער מליאובה - 
ראה חומר מצורף(. ♦ שני תצלומים של האדמו”ר רבי ישראל פרידמן 

מטשורטקוב.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

188. Passport of Rabbi Yechezkel Sarna 
British passport – “Palestinian regime”, of the Ga’on 
Rabbi Yechezkel Sarna, with his photograph and hand-
written signature. 
Rabbi Yechezkel Sarna (1889-1969), among leading 
giants of Torah and ethics. Closely associated disciple 
of the “Alter of Slabodka” Rabbi Natan Tzvi Finkel, and 
son-in-law of Rabbi Moshe Mordechai Epstein Rosh 
Yeshiva of Knesset Yisrael in Slabodka. Rabbi Yechezkel 
was among founders of branch of the Yeshiva in city of 
Hebron in 1925, and after the demise of his father-in-law 
headed the Yeshiva which moved to Jerusalem. Among 
leaders of Council of Torah Sages whose opinions were 
considered definitive in all relevant public matters. 
15cm. Good condition. 
Contains notations and a Visa stamp to Egypt from 
1936 (which was apparently not utilized), stamps invali-
dating passport, and cutting of margin on front cover 
indicating that the passport has been cancelled. 

Opening Price: $500

189. Three Photographs – Rebbes of 
Chortkov
◆ Photograph of Rebbe Rabbi David Moshe Friedman 
of Chortkov [with caption: “Image of Rebbe Rabbi 
David Moshe of Chortkov”]. (This photograph was 
distributed in an “altered” version and presented as a 
portrait of his brother, Rabbi Dov Ber of Leova – see 
attached material). ◆ Two photographs of Rebbe Rabbi 
Yisrael Friedman of Chortkov. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $150

190. אוסף כרטיסים - תצלומי רבנים ואדמו”רים
אוסף כרטיסים עם דיוקנאות רבנים ואדמו”רים. ]המאה ה-20[.

איורים ותצלומים על נייר, מודבקים על כרטיסי קרטון. בחלקם תיאור 
המגיד  טברסקי  דוד  ר’  האדמו”ר  דיוקנאות  התמונה.  תחת  בכתב 
יהונתן  רבי  מרחמסטריווקה,  טברסקי  יוחנן  רבי  האדמו”ר  מטולנא, 
החכם  מייזליש,  בער  דוב  רבי  ספקטור,  אלחנן  יצחק  רבי  אייבשיץ, 

באשי רבי משה הלוי ומשה מונטיפיורי.
7 כרטיסים, 10 ס”מ בקירוב. מצב משתנה. שני כרטיסים גזורים בקצוות.

פתיחה: $200
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190. Collection of Cards – Photographs of 
Rabbis and Rebbes 
Collection of cards with portraits of rabbis and rebbes. 
[20th century]. 
Illustrations and photographs on paper, glued upon 
cardboard cards. Some contain description in writing 
beneath photograph. Portraits of Rebbe Rabbi David 
Twersky the Maggid of Tolna, Rebbe Rabbi Yochanan 
Twersky of Rachmastrivka, Rabbi Yonatan Eibschutz, 
Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor, Rabbi Dov Ber 
Meislish, chief rabbi Rabbi Moshe HaLevi and Moshe 
Montefiore. 
7 cards, approx. 10cm. Varying condition. Two cards cut on 
edges. 

Opening Price: $200

191. תמונת הגדולים – ניו יורק
השקפתם,  חייהם,  וקורות  מאורעות  “עם  הגדולים,  תמונת  ספר 
קאטצבורג.  אביגדור  מאת  והכלל”,  הצבור  על  והשפעתם  פעולתם 

ניו-יורק ]אחרי תרפ”ה 1925[.
ביוגרפיות ותמונות של 17 רבנים, ביניהם רבי אברהם יצחק גליק, רבי 
שמחה בונם סופר, רבי יוסף צבי דושינסקיא, רבי קאפל רייך רבי דוב 

בער דושינסקי, רבי ישעיה זילברשטיין ואחרים. 
נזקי-עש קלים  16 ס”מ. מצב טוב-בינוני.  לוחות-תמונות,   ]17[ ]59[ עמ’, 

בשוליים פנימיים. כריכה מקורית רופפת.
מהדורה זו שהיא דפוס צילום ליטוגרפי של מהדורת נייפעסט תרפ”ה, 

לא מופיעה בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $200

191. Photographs of Leading Rabbis – New 
York
Photographs of leading rabbis, “With events and their 
history, their opinions, activities and influence on 
the community and the general public”, by Avigdor 
Katzburg. N.Y. [after 1925].
Biographies and photographs of 17 rabbis, including 
Rabbi Avraham Yitzchak Glick, Rabbi Simcha Bunim 
Sofer, Rabbi Yosef Zvi Dushinsky, Rabbi Koppel Reich, 
Rabbi Dov Ber Dushinsky, Rabbi Yeshaya Zilberstein 
and others.
[59] pages, [17] photograph plates, 16cm. Good-fair condi-
tion. Minor moth damages to inner margins. Original loose 
binding.
This edition is a printed lithograph copy of the 1925 
Ujpest edition, does not appear in the Bibliography 
Institute. 

Opening Price: $200

192. שני ציורי שמן – יהודים לומדים
]המאה  לומדים תורה.  יהודים  )שמן על עץ(, המתארים  ציורים  שני 

ה-20[. 
חתומים; אמן לא מזוהה. 

16X22 ס”מ כל אחד. ממוסגרים. מצב טוב )פגמים קלים(. 

פתיחה: $200

192. Two Oil Paintings – Jews Studying
Two paintings (oil on wood), portraying Jews studying 
Torah. [20th century].
Signed; unidentified artist.
16X22cm each. Framed. Good condition (minor damages).

Opening Price: $200
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193. רשימת 160 בתי הכנסיות ובתי המדרשות בווילנא - עם 
תמונת בית הכנסת הגדול

בתי   160 רשימת   - מנינים”  און  מדרשים  בתי  קלויזן,  ווילנער   160“
העירוני”  הכנסת  “בית  של  פנים  תמונת  עם  ווילנא.  בעיר  כנסיות 

המפואר. ]המאה ה-20[.
המרכזי  במתחם  הכנסת  לבתי  מיוחדות  רשימות  הכנסיות  בתי  בין 
בתי  יסו”ד”[;   - קלויז  “גאונס  הגר”א  של  הקלויז  ]ביניהם  הויף  “שול 

תכנסיות של חברות הצדקה והחסד, של בעלי-מלאכה “בעלי מלאכי
שע קלויזן”, רשימת 13 מנינים חסידיים בווילנא ה”מתנגדית” - הדבר 
מצויין במיוחד בכותרת רשימה זו: “חסידישע קלויזן און מנינים אין 

דער מתנגדישע ווילנע”.
כתמים.  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   53 בצבע,  ליטוגרפית  בהדפסה  גדול  דף 

נתון במסגרת עץ וזכוכית. לא נבדק מחוץ למסגרת.
יידיש ועברית.

פתיחה: $200

194. תצלום בית הכנסת “שער השמים” בגיברלטר
תצלום גדול של בית הכנסת “שער השמים”. גיברלטר, תר”ץ ]1930[. 

התצלום   .1724 בשנת  בגיברלטר  הוקם  השמים”  “שער  הכנסת  בית 
עם  תר”ץ,  שנת  סיון  מחודש  הקדשה  מופיעה  עליו  לקרטון,  מודבק 

חתימותיהם של כמה מחברי הקהילה. 
בשולי  קרעים  טוב.  מצב  ס”מ.   43.5X34.5 קרטון  ס”מ,   27X22.5 תצלום 

הקרטון.

פתיחה: $200

194. Photograph of the Sha’ar HaShamayim 
Synagogue in Gibraltar
Large photograph of Sha’ar HaShamayim Synagogue. 
Gibraltar, 1930.
Sha’ar HaShamayim Synagogue was built in Gibraltar 
in 1724. The photograph is glued on cardboard, with a 
dedication from Sivan 1930, with the signatures of com-
munity members.
Photograph 22.5X27cm. cardboard 34.5X43.5cm. Good 
condition. Tears to cardboard margins.

Opening Price: $200

193. List of 160 Synagogues and Batei 
Midrash in Vilnius – With a Photograph of 
the Great Synagogue 
“160 Vilna Batei Knesset, Batei Midrash and minyanim” 
– list of 160 Synagogues in Vilnius. With photographs 
of the inside of the fancy “Urban Beit Knesset”. [20th 
century].
Among the synagogues are special lists of synagogues 
in the central site of the “Shul Hoif [including the kloiz 
of the Gra “Ga’on’s kloiz – Yesod”]; synagogues of the 
charity and chessed associations, of the working class 
“Ba’alei Melachishe kloizen”, list of 13 Chassidic minya-
nim in the “mitnaged” Vilna – which is specially noted 
in the title of this list: “Chassidic kloizen un minyanum 
in der mitnagedishe Vilna”.
A large leaf in colored lithographic printing, 53cm. Good-
fair condition, stains. Placed in wood and glass frame. Not 
examined out of frame.
Yiddish and Hebrew.

Opening Price: $200
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יהדות מרוקו - כתבי יד, מכתבים וספרים 
)ראה גם פרק: פנקסי מוהלים(

Moroccan Jewry – Manuscripts, Letters and Books
(See Also Chapter: Circumcision Record-Books)

195. Signature of Rabbi Chaim Pinto – Essaouira (Morocco), 1803 
Signature of Rabbi Chaim Pinto. Essaouira (Mogador, Morocco), [1803]. 
Bill of ruling pertaining to monetary issues; torn and missing on upper half, contains 
conclusion of ruling and signatures of Dayanim. 
The first signatory is the divine Kabbalist and scholar Rabbi Chaim Pinto (Senior) 
Av Beit Din of Mogador (passed away in 1845). Among glorious personalities of 
Moroccan Jewry and among its greatest and most righteous individuals. He arrived 
in Essaouira (Mogador) as an orphaned youth where he became disciple of Rabbi 
Ya’akov Bibas and shortly after became famous as one of the scholars of the genera-
tion. Following the demise of his rabbi, was appointed as his successor as rabbi of the 
city despite his young age. He established the first Beit Din in the city and served as 
Rosh Yeshiva of prominent disciples. Was famous as miracle worker and Kabbalist. 
It is related that he merited the revelation of Eliyahu HaNavi. Was also well-known 
throughout countries of Europe from where he received requests for prayer.  
The Chida sent him his book  Chaim Sha’al [alluding to his name – Rabbi Chaim]. Salvation 
and miracle-working stories attributed to him are well-known among Jews of Morocco 
[some are collected in the book Mekor HaChaim written by his son Rabbi Moshe Pinto].  
His tombstone in Mogador has became a source of attraction and is visited by many from 
the time of his death until today. 
Alongside Rabbi Chaim Pinto, the Ga’on Rabbi David ben LeChazan also signed 
[among righteous scholars of Morocco, Dayan in Beit Din of Rabbi Chaim Pinto], as 
well as additional signature “Raphael ben --“. 
Section of leaf, restored and bound in binding. 9.5cm. Good condition, professionally restored 
damage. New binding, gilded imprint. 

Opening Price: $1800

195. חתימת רבי חיים פינטו הראשון - אצוירא )מרוקו(, תקס”ג
חתימת רבי חיים פינטו. אצוירא )מוגאדור, מרוקו(, שנת “ישמ”ח ה”ר ציון” ]תקס”ג 1803[.

שטר פסק-דין בענייני ממונות, קרוע וחסר בחציו העליון, מכיל את סיום פסק-הדין ואת חתימות הדיינים. 
החותם הראשון בחתימת יד-קדשו הוא החכם והמקובל האלוקי רבי חיים פינטו )הראשון( אב”ד מוגאדור 
)נפטר תר”ה(. מדמויות הפאר של יהדות מרוקו ומגדולי צדיקיה. כנער יתום הגיע לאצוירא )מוגאדור(, שם 
היה תלמידו של רבי יעקב ביבאס ועד מהרה נתפרסם כאחד מחכמי הדור. לאחר פטירת רבו נתמנה במקומו 
לרב העיר על אף גילו הצעיר, ייסד את בית הדין הראשון במקום ועמד בראש ישיבה עם תלמידים חשובים. 
התפרסם כמקובל בעל מופת המלומד בנסים, מסופר כי באו אליו מגידים מן השמים וכי זכה לגילוי אליהו. 
התפרסם גם בארצות אירופה, משם שלחו אליו בקשות לתפילה. החיד”א שלח אליו את ספרו “חיים שאל” 
]כרמז לשמו - רבי חיים[. סיפורי הישועות שפעל ידועים היטב בין יהודי מרוקו ]חלקם נקבצו בספר ‘מקור 

החיים’ שכתב בנו רבי משה פינטו[. קברו במוגאדור הפך למוקד עלייה לרגל מאז פטירתו ועד היום.
לצד רבי חיים פינטו חתום הגאון רבי דוד ן’ לחזאן ]מחכמי וצדיקי מרוקו, דיין בבית דינו של רבי חיים פינטו[, 

וחתימה נוספת “ע”ה רפאל ן’ -- ס”ט”.
9.5 ס”מ. מצב טוב, פגעים משוקמים באופן מקצועי. כריכה חדשה, הטבעה  וכרוך בכריכה.  קטע מדף, משוקם 

מוזהבת.

פתיחה: $1800

195



197. שרידי פסקים ותשובות בכת”י - מרוקו
אוסף שרידי דפים בכת”י שהוצאו מגניזת כריכות. קטעים מפסקי דין, 

רשימות ומכתבים. ]מרוקו, שנות הת”ר?[. 
בין החתימות: “הצעיר יעקב אדהאן ס”ט”, “מנחם צבע ס”ט”, “ע”ה 

סעדיה חס--”, “רפאל אגיי--”. 
כ-25 קטעי נייר. מצב גרוע, פגיעות משתנות כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $200
196. פסקי דין רבניים - מרוקו

שלשה מסמכי בית-דין בעניני ירושות, חתומים ע”י רבנים:
 שטר סילוק, בעניני ירושת רבי חיים אבוהב. בחתימות הרבנים רבי  .1
 .)1844( תר”ה  כסלו  ט”ז  טיטואן,  מרגי.  ן’  יצחק  ורבי  אלמליח  ראובן 
בתחתית המסמך, שטר סילוק מיורשים נוספים שקבלו חלקם במעות, 
בחתימת הרבנים רבי אברהם אנהורי ורבי שלמה נהון. טיטואן, סיון 

תר”ו )1846(. 
 שטר בעניני ירושה. בחתימות רבי ראובן אלמליח ורבי שלמה נהון.  .2

טיטואן, שבט תר”ט )1849( 
3. שטר בחתימות רבי משה בן וואליד ורבי דוד א---. ראבאט, שבט 

תרפ”ה )1925(.

3 מסמכים, גודל משתנה. מצב טוב.

פתיחה: $400

197. Remnants of Manuscripts of Rulings 
and Responsa– Morocco
Collection of remnants of manuscript leaves removed 
from the “Binding Geniza”. Sections of Beit Din rulings, 
lists and letters. [Morocco, 16th century?].
Among the signatures: Ya’akov Adahan”, “Menachem 
Tzeva”, “Se’adya Chas—”, “Refael Agai--”.
Approximately 25 paper sections. Poor condition, varying 
damages from bindings.

Opening Price: $200

196. Rabbinic Rulings – Morocco  
Three “Beit Din” documents on matters of estate signed 
by rabbis:
1. “Shtar Siluk”, on matters of the estate of Rabbi 
Chaim Abuhav. Signed by Rabbi Reuven Elmaliach 
and Rabbi Yitzchak ebn Margi. Tituan, 16th of Kislev 
5605[1844]. At the bottom of the document is a “Shtar 
Siluk” of other heirs who received their part in money, 
signed by Rabbi Avraham Anhori and Rabbi Shlomo 
Nahon. Tituan, Sivan 5606[ 1846].
2. “Shtar” on matters of estate. Signatures of Rabbi 
Reuven Elmaliach and Rabbi Shlomo Nahon. Tituan, 
Shvat 5609 [1849].
3. Shtar with signatures of Rabbi Moshe ben Walid and 
Rabbi David A--- Rabat, Shvat 5685[ 1925].
3 documents, varied size. Good condition. 

Opening Price: $400
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198. ארכיון רבי שלום משאש – תשובות בהלכה - מתקופת 
היותו במרוקו

 חמש  ♦ אוסף תשובות הלכתיות בכתב-יד הגאון רבי שלום משאש. 
 דפים  תשובות בכתב ידו וחתימתו ]רובן מתקופת שהותו במרוקו[. ♦
דפים  של  גדול   אוסף  ♦ לפסקיו.  וטיוטות  רשימות  עם  ידו,  בכתב 

תששימשו להדפסת ארבעת חלקי ספרו – שו”ת תבואות שמ”ש ]ירו
במכונת  מודפסות  בהלכה,  תשובות  כולל:  תשל”ט-תשמ”א[.  שלים, 
בחלקן  בעצמו[,  בידיו  משאש  הרב  הדפיסם  המסופר  ]לפי  כתיבה 
חתם בחותמת או בכתב ידו )חותמות מתקופת כהונתו במרוקו(; דפי 

צילומים מכתב ידו, עם תיקונים והוספות בכת”י. 
 ספר נחלת אבות, מאת רבי יצחק קורייאט. ליוורנו, ]תרנ”ט 1899[.  ♦

משאש  שלם  הי”ו,  אביחצירא  מהר”ש  לי  “ניתן  עצמית:  הקדשה 
ס”ט”. ]כנראה, קיבלו מרבי שמעון אבוחצירא, שכיהן כדיין בבית דינו 

בקזבלנקה[.
ופוסקי  הדיינים  מגדולי  )תרס”ט-תשס”ג(,  משאש  שלום  רבי  הגאון 
ההלכה בדור. משנת תשט”ו כיהן כרב ראשי ואב”ד קזבלנקה מרוקו, 
בשנת 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 שמ”ש”, “שו”ת שמ”ש 

ומגן” ועוד.

מאות דפים. גודל משתנה, מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

198. Archive of Rabbi Shalom Mashash – 
Halachic Responsa – From the Period of 
his Residence in Morocco  
Collection of Halachic responsa in handwriting of the 
Ga’on Rabbi Shalom Mashash. ◆ Five responses in his 
handwriting and signature [most of which were written 
during period of residence in Morocco]. ◆ Leaves in his 
handwriting, with lists and drafts referring to his rulings. 
◆ Large collection of leaves in preparation for printing 
of four sections of his book – Tevu’ot Shemesh Responsa 
[Jerusalem, 1979-1981]. Includes: Halachic responsa, 
typewritten [it is related that Rabbi Mashash himself 
printed them with his own hands], some signed with 
his ink-stamp or handwriting (stamps from period of 
service in Morocco); photocopy leaves of his manuscript, 
with handwritten revisions and additions. 
◆ Sefer Nachalat Avot by Rabbi Yitzchak Koriat. 
Livorno, [1899]. Personal inscription: “Given to me  
by Rabbi S. Abuchatzira, Shalom Mashash”. [Apparently, 
received it from Rabbi Shimon Abuchatzira who served 
as Dayan in his Beit Din in Casablanca]. 
The Ga’on Rabbi Shalom Mashash (1909-2003), among 
leading Dayanim and Halachic authorities of his genera-
tion. From 1955 served as chief rabbi and Av Beit Din 
of Casablanca, Morocco; in 1976 immigrated to the holy 
city of Jerusalem in order to serve as chief rabbi and 
chief Av Beit Din of the city. Composed many books in 
Halacha and Aggadah: Mizrach Shemesh, Beit Shemesh, 
VeCham HaShemesh, Tevu’ot Shemesh Responsa, 
Shemesh U’Magen Responsa and more. 
Hundreds of leaves. Various sizes, general condition good. 

Opening Price: $300

199. כתב-יד – ידא דטבחא – מרוקו
כתב-יד, ידא דטבחא. ]מכנאס, ראשית המאה ה-20[.

בירדוגו  דניאל  ב”ר  שלמה  מרבי  טריפות  בענייני  והנהגות  הלכות 
)תרי”ד-תרס”ו, מלכי רבנן(, רב ומו”ץ במכנאס. בסוף כתב-היד חתם 
רבני  מ”י  בס”ד  המערכות  את  לכתוב  יזכיני  “ה’  שמו:  את  המעתיק 
מכנאס יע”ה ע”ה שלמה ח’ אדהאן ס”ט” ]כנראה אחד מתלמידיו של 

רבי שלמה בירדוגו[.
במספר  דיו  טשטוש  כתמים,  טוב,  מצב  ס”מ.   30 כתובים.  עמ’   ]62[

מקומות. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

199. Manuscript – “Yada DeTbacha” 
– Morocco   
Manuscript, “Yada DeTbacha”. [Meknes, early 20th 
century]. 
Laws and customs pertaining to food ritually unfit for 
eating by Rabbi Shlomo son of Rabbi Daniel Berdugo 
(1854-1906, “Malchei Rabanan”), rabbi and rabbinical 
authority in Meknes. At end of manuscript copyist 
signed his name: “May G-d merit me to outline the 
writing… rabbis of Meknes… Shlomo C. Adahan”  
[apparently one of disciples of Rabbi Shlomo Berdugo]. 
[62] written pages. 30cm. Good condition, stains, blurred 
ink in several places. New binding. 

Opening Price: $400

199



200. אוסף כתבי יד - מרוקו וארצות המזרח
אוסף מגוון של דפים בכת”י, קטעים מחבורים, חתימות, פריטי נייר. 

]מרוקו וארצות המזרח[.
 עשרות   ארבעה עמודים מתוך חיבור בקבלה מעשית. ♦ בין הדפים: ♦
 דף כת”י, “שמעתי רמז  דפים בכת”י, דרשות. ]מרוקו? המאה ה-20[. ♦
 שטר  למ”ש האר”י זיע”א... יום ל”ג לעומר שנת תאי”ר נרי לפ”ק”. ♦
 שידוכין. איית טאזזן ]מרוקו[, שנת תער”ך לפני שלחן לפ”ק ]תר”צ[.

 קונטרס כת”י ]לא שלם[, תפילות על פרנסה ו”על הגלגולים”. ♦

עשרות דפים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

201. לך שלמה / מים חיים - שני ספרים מדפוסי מרוקו עם 
תמונות המחבר והקדשות

 ספר לך שלמה, שו”ת. רבי שלמה הכהן. בראש הספר מאמר “יחס  ♦

ואדומה.  כחולה  בדיו  שער   .1937 תרצ”ז  כאזאבלאנכא,  דובדו”. 
בעמוד ההקדמה, תמונת הרב המחבר בהדפסה צבעונית. דף הקדשת 

המחבר מודפס עם מילוי בכת”י לראב”ד רבי יהודה בן שימול.
פאס,  משאש.  יוסף  רבי  חיים.  אורח  חלק  שו”ת  חיים.  מים   ספר  ♦

]ת”ש 1940[. שער בדיו אדומה. תמונה גדולה של הרב המחבר. מילוי 
הקדשת המחבר בכת”י סת”ם.

2 ספרים, גודל 30-32 ס”מ. מצבים טובים, כריכות רופפות ובלויות.

פתיחה: $200

200. Collection of Manuscripts – Morocco 
and Oriental Countries 
Varied collection of handwritten leaves, sections of 
compositions, signatures, paper items. [Morocco and 
Oriental countries].
Among the leaves: ◆ Four pages of a composition on 
practical kabbalah. ◆ Dozens of handwritten leaves, 
homiletics. [Morocco? 20th century]. ◆ Handwritten 
leaf, “I have heard a remez to the words of the Ari… Lag 
LaOmer 1851”. ◆ Shtar Shiduchim. Taza [Morocco], 
1830. ◆ Handwritten pamphlet [partial], prayers for 
livelihood and about gilgulim.
Dozens of leaves, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

201. “Lecha Shlomo / Mayim Chaim” – 
Two Books Printed in Morocco with 
Photographs of the Author and 
Dedications
◆ “Lecha Shlomo”, responsa. Rabbi Shlomo HaCohen. 
At the beginning of the book is the article “Yachas 
Duvdo”. Casablanca, 1937. Title page in blue and red 
ink. On the introduction page is a colored printed pho-
tograph of the author. The author’s printed dedication 
leaf is completed in the handwriting of Rabbi Yehuda 
ben Shimol.
◆ “Mayim Chaim”. Responsa on “Orach Chaim”.  
Rabbi Yosef Mashash. Fes, [1940]. Title page in red ink. 
Large photograph of author. Author’s dedication com-
pleted with scribal writing.
2 books, size 30-32cm. Good condition, detached worn 
bindings.

Opening Price: $200
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)ראה עוד בפרק: כתובות ונישואין(

Persian (Iranian) Jewry – Manuscripts and Glosses, Amulets and Practical Kabbalah
(See Also Chapter: Ketubot and Marriage Documents)

202. כתב-יד, פרקי היכלות, חיבור לא מזוהה – איורים קבליים 
– פרס

כתב-יד, פרקי היכלות עם פירוש, “תפלת עילוי הנשמות”, הגדה של 
פסח. ]פרס, המאה ה-19?[.

ההיכלות.  שבעת  על  מזוהה  לא  חיבור  פירוש.  עם  היכלות  פרקי 
כי  ונכתב  הקנה,  בן  נחוניה  לרבי  החיבור  מיוחס  המחבר”  ב”הקדמת 
גנוז  והיה  זהב  מי  בכתיבת  ]כתוב?[  כותב  היה  היכלות  שבעה  “אלו 
לראש הקבר הרב רבי נחוניה בן הקנה עד דורו של האר”י ז”ל, נגלה לו 
אליהו זכור לטוב על האר”י זה הספר בידו בשביל זכותו לתקן תיקון 
הנשמות והגלגולים והיה בשנת שלוש מאות ועשרה לאלף הששי...”. 
לאחר הקדמת המחבר ישנה הקדמת “המדפיס” החתומה בשם “דוד 

בן זלאטה מינדיס קויטיניו” ]ראה על כך חומר מצורף[.
בנוי  והוא  ישמעאל”,  רבי  “אמר  במילים  מתחילים  החיבור  פרקי  כל 
הראשון”  ה”היכל  ]בהמשך  פירוש  בתוספת  היכלות  מדרש  מקטעי 

הוספה הפותחת ב”אמר המדפיס” וייתכן שהוא בעל הפירוש[.
מספר איורים קבליים בדיו שחורה וזהובה: אילן ספירות, “סולם יעקב” 

המעוצב כאילן ספירות ותרשים גן עדן והנהרות היוצאים ממנו.
ב”היכל השביעי” מופיעים שלושה עשר פרקי “תפלת עילוי הנשמות”. 
בסוף  הפסח.  חג  עד  ניסן  חודש  מימי  אחד  בכל  הנאמרות  תפילות 

התפילות, איור נאה של “מנורת האר”י” ]מזמור למנצח[.
אמור  שהיה  מכתב-יד  יחסית[  ]מאוחרת  בהעתקה  מדובר  כי  נראה 
זה  חיבור  ]יחס  נדפס  שלא  כנראה  אך  ]באמשטרדם?[  להידפס 

למדרשי ההיכלות הנפוצים לא נחקר לעומק[.
 בסוף כתב היד: סדר הגדה של פסח ]מנוקד בחלקו[, כולל פסוקים  ♦
הנאמרים קודם ליל הסדר, דרוש לשבת הגדול ו”כוונות קדש ורחץ”. 

 חיבור על “שמות המזלות והחדשים” )לא שלם(. ♦

בגולפיגן  רב  )תרל”ד-תשכ”ב(  צדק  כהן  שלמה  מרבי  הגהות  מספר 
שבפרס, ולאחר מכן אב”ד טהראן, צדיק מקובל, שנודע כבקי בחכמת 

הסוד וקבלה מעשית. עמד בקשרי שו”ת עם ה”בן איש חי”. 
]165[ עמ’. חלק מהדפים כרוכים שלא כסדרם, כפי הנראה חסרים מספר 
רוב  הדפים,  בין  )משתנה  טוב-בינוני  מצב  ס”מ.   15 ההגדה.  בחלק  דפים 

הדפים במצב טוב(, כתמים, קרעים ובלאי.

פתיחה: $1000

202. Manuscript, Pirkei Hechalot, 
Unidentified Composition – Kabalistic 
Illustrations – Persia 
Manuscript, Pirkei Hechalot with commentary “Tefillat 
Ilui HaNeshamot”, Passover Haggadah . [Persia, 19th 
century?].
Pirkei Hechalot with commentary. Unidentified com-
position on the seven hechalot. In the author’s intro-
duction, the work is attributed to Rabbi Nechunya ben 
Hakane, and it is written that “These seven hechalot 
were written in Mi Zahav writing and were hidden 
in the grave of Rabbi Nechunya be Hakane until the 
generation of the Arizal, when Eliyahu the Prophet 
appeared to the Ari with this book in his hand which 
has the merit to fix souls and gilgulim and this was 
in the year 310 of the sixth thousand…”. Following 
the author’s introduction is the “printer’s” introduction 
signed by “David ben Zlata Mindis Kvitinew” [see at-
tached material].
All the chapters of the work begin with the words 
“Rabbi Yishmael said”, and it is composed of sections of 
Midrash Hechalot with the addition of a commentary 
[in the continuation of Hechal HaRishon is an addition 
beginning with “The printer says”, possibly, he wrote 
the commentary]. 
Several Kabalistic illustrations in black and golden 
ink: a tree of the sefirot, Jacob’s ladder designed as 
a tree of the sefirot and a diagram of the Garden of 
Eden and the rivers which flowed from it.
Appearing in the Seventh Hechal are 13 chapters of 
“Prayers for the elevation of souls”. Prayers said on each 
day of the month of Nissan until Passover. At the end 
of the prayers is a handsome illustration of the Menorat 
HaAri [the chapter of Lamenatzeach].
It seems that this is a copy [relatively late] of a manu-
script which was supposed to have been printed [in 
Amsterdam?] but apparently never was printed [this 
composition has not been extensively compared to the 
common Midrashei Hechalot].
◆ At the end of the manuscript: Passover Haggadah 
[partially with vowels], including verses said before 
Seder night, a sermon for Shabbat HaGadol and inten-
tions of Kadesh Urchatz. ◆ Composition on the “Names 
of mazalot and months” (incomplete).

Several glosses by Rabbi Shlomo Cohen Tzedek (1874-
1962), Rabbi in Gulpayigan in Persia, and later Rabbi 
of Tehran. Had responsa contact with the Ben Ish Chai. 
Renowned as erudite in kabalistic wisdom and as a 
tzaddik who writes amulets.
[165] pages. Some leaves are mispaginated, apparently sev-
eral leaves are lacking from the Haggadah . 15cm. Good-fair 
condition (varies amongst the leaves, most leaves are in 
good condition), stains, wear and tear.

Opening Price: $1000
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יד  כתב   – תפלות   / תקופות  ארבע  סדר   / מזלות  ספר   .203
מפואר - פרס, המאה ה-19

כתב-יד, ספר מזלות, תקופות ותפלות. ]פרס, המאה ה-19[.
אברה]ם[  רבי  מזלות   “ספר  ♦ חיבורים:  מספר  מכיל  מפואר,  כתב-יד 
אבן עזרא הוא שנים עשר”, חיבור אסטרולוגי המיוחס לרבי אברהם 
“מזל  החיבור:  בהמשך  צבעונית.  בדיו  מאוייר  שער  עם  עזרא,  אבן 
חלאים נעתק על ספר רפואות חזקיה מלך יהודה” - סגולות לרפואה, 
 “ספר משרת משה הלוי”  נוסח קמיעות, טבלאות ושמות מלאכים. ♦
 “סדר ארבע תקופות  ♦ ורעמים[.  ]רעשים  - סימנים לתקופות השנה 
איש  המערבי  שלמה  בן  “משה  מאת  הקדמה  שנה”.  ותשע  עשרים 
תקופות  ספר  צפת”.  מתושבי  הנחמד  דוד  הרב  בן  תוב”ב  ירושלים 
יותר[;  מאוחרות  לשנים  בכת”י  תיקונים  ]עם  תקנ”ד-תקצ”ט  לשנים 
נוסח ברכת-החמה, בעברית ובפרסית-יהודית; “תפלת מערת קבורת 
צדיקים” בקבר יחזקאל הנביא ובקברי מרדכי ואסתר; “תפלה קודם 
במסגרות  מעוטרים  הדפים  כל  זה,  בחלק  ויום”.  לילה  מגילה  ברכת 

פסוקים וכותרות במספר צבעי דיו.
ערביות(  )באותיות  ובערבית  בעברית  רישומים  הכריכה,  בדפי 

וקולופון: “...צעיר ע”ה אבא חיים בן מ’ גד שוחט יצ”ו הי”ו”. 
דפים  בשוליים.  בלאי  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס”מ.   17 עמ’.   ]132[

מנותקים. כריכת עור בלויה ומנותקת.

פתיחה: $500

203. Sefer Mazalot / Seder Arba Tkufot / 
Tefillot – Elegant Manuscript – Persia, 
19th Century  
Manuscript, book of zodiac constellations, seasons and 
prayers. [Persia, 19th century]. 
Elegant manuscript, contains several compositions: 
“Sefer Mazalot Rabbi Avraha[m] Ebn Ezra Hu 
Shneim Asar”, astrological composition attributed to 
Rabbi Avraham Ebn Ezra, with illustrated title page in 
colorful ink. Continuation of composition: “Zodiac of 
diseases based upon Sefer Refu’ot [book of remedies] 
of Chizkiya King of Yehuda” – Sgulot [supernatural 
cures] for healing, version of talismans, tables and 
names of angels. ◆ “Sefer Misrat Moshe HaLevi” –  
indications for seasons of the year [thunder and light-
ening]. ◆ “Seder Arba Tkufot Esrim VeTesha Shana”. 
Preface by “Moshe son of Shlomo HaMa’aravi of 
Jerusalem son of Rabbi David resident of Safed”. Book of 
seasons for years 1794-1839 [with handwritten revisions 
for later years]; version of Birkat HaChama [Blessing on 
the Sun], in Hebrew and in Jewish-Persian; “blessing re-
cited at cave of burial of righteous” at grave of Yechezkel 
HaNavi and graves of Mordechai and Esther; “blessing 
recited prior to blessing of Megillah for night and day”. 
In this section, all leaves are ornamented with verse 
frames and multi-colored headings.
Binding leaves contain notations in Hebrew and Arabic 
(in Arabic letters) and colophon: “… Aba Chaim son of 
Gad Shochat”. 
[132] pages. 17cm. Fair-good condition. Wear on margins. 
Detached leaves. Worn and detached leather binding. 

Opening Price: $500
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204. ספר יצירה – מנטובה, שכ”ב – מהדורה ראשונה / כת”י – 
עם הגהות, קבלה מעשית - פרס

ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, עם ארבעה פירושים: פירוש רבי 
ופירוש  הרמב”ן  פירוש  מגרמייזא,  אליעזר  רבי  פירוש  גאון,  סעדיה 
הראב”ד. תרשימים וטבלאות קבליות. ]מנטובה, שכ”ב 1562[. דפוס 

יעקב כהן מגאזולו. מהדורה ראשונה.
חתימות רבי שלמה כהן צדק )תרל”ד-תשכ”ב( ראב”ד טהראן, שנודע 
כבקי בחכמת הקבלה וכצדיק כותב קמיעות. בשולי הגליונות הגהות 
ורישומים ארוכים בכת”י, רובם נוסחאות קמיעות, טבלאות, לחשים 
קפיצת  “בשביל  חתן”,  “להתיר  שדים”,  ]“לקיבוץ  מלאכים  ושמות 

הדרך”, “לשנאה” ועוד[.
מספר  ה-19/20[.  המאה  ]פרס,  יצירה.  ספר  כתב-יד,  עם:   כרוך  ♦

204. Sefer Yetzira – Mantua, 1562 – First 
Edition / Manuscript – With Glosses, 
Practical Kabbalah – Persia 
Sefer Yetzira attributed to Avraham Avinu, with four 
commentaries: Rabbi Sa’adia Gaon, Rabbi Eliezer of 
Germiza, Ramban and Ra’avad. Kabalistic outlines and 
charts. [Mantua, 1562]. Printed by Ya’akov Cohen of 
Gazulo. First edition. 
Signatures of Rabbi Shlomo Cohen Tzedek (1874-1962), 
Rabbi of Tehran, renowned as erudite in kabalistic 
wisdom and as a tzaddik who writes amulets.
On the sheet margins are handwritten glosses and long 
notations, most with versions for amulets, charts, incan-
tations and names of angels [“For gathering Shedim”, 
“To untie a groom”, “For speedy arrival to destination”, 
“For hate” etc.]. 
◆ Bound with: manuscript, Sefer HaYetzira. [Persia, 
19th/20th century]. Several pages with kabalistic dia-
grams. Ownership inscriptions [“My purchase… David 
Tatzach” etc.].
Sefer HaYetzira: 2-105 leaves (lacking title page and 
diagram leaf). Manuscript:
approximately 24 pages. 20cm. Good-fair condition. Stains 
and moisture marks, wear and tear to leaf margins. Antique 
leather binding [binding leaves made from Jewish-Persian 
manuscript], damages. 

Opening Price: $1000

עמודים עם תרשימים קבליים. רישומי בעלות ]“לי למקנה... הצעיר 
דוד תאצח” ועוד[.

ספר יצירה: ב-קה דף )חסרים דף השער ודף תרשים(. כתב-יד: כ-24 עמ’. 
בשולי  ובלאי  קרעים  רטיבות,  וסימני  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   20
בפרסית- מכתב-יד  עשויים  הכריכה  ]דפי  עתיקה  עור  כריכת  הדפים. 

יהודית[, פגומה.

פתיחה: $1000

204



205. שלשה כתבי יד – קבלה מעשית, גורלות, מזלות וקמיו
עות – פרס

שלשה כרכי כתב-יד, קבלה מעשית, רפואות, קמיעות וסגולות. ]פרס, 
המאה ה-19 בערך[. 

לכתיבת  והנחיות  נוסחאות  והשבעות,  סגולות  עם  דפים  מאות 
קמיעות לבעיות ומצבים שונים. בשנים מהכרכים ספר גורלות וספר 
עזרא. כתב-היד השלישי כתוב  לרבי אברהם אבן  מזלות המיוחסים 

על נייר כחלחל.
לחשים  קבליים,  ותרשימים  טבלאות  איורים,  עשרות  היד  בכתבי 

ושמות קודש.
)ייתכן  וקמיעות.  כת”י  דפי  הכרכים  בדפי  דפים.  מאות  כרכים,  שלשה 

שחסרים דפים(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

205. Three Manuscripts – Practical 
Kabbalah, Lots, Mazalot and Amulets 
– Persia 
Three volumes of manuscripts, practical kabbalah, cures, 
amulets and segulots. [Persia, c. 19th century].
Hundreds of leaves with segulot and hashbaot, versions 
and guidelines for writing amulets for various problems 
and situations. Two volumes Sefer HaGoralot and Sefer 
Mazalot are attributed to Rabbi Avraham Ebn Ezra. 
 The third manuscript is written on bluish paper.
The manuscripts have dozens of kabalistic illustrations, 
charts and diagrams, incantations and Holy Names.
Three volumes, hundreds of leaves. Among the leaves 
of the volumes are handwritten leaves and amulets. 
(Possibly lacking leaves). Various sizes and conditions.

Opening Price: $600
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206. שלשה כתבי יד – ספרי רפואות וסגולות – פרסית-יהודית
ה-19/20[.  המאה  ]פרס,  וסגולות.  רפואה  כתבי-יד,  אוסף 

פרסית-יהודית.
על  חלקם  בכתב-יד,  וסגולות  תרופות  מרשמי  עממית,  רפואה  ספרי 

נייר כחול וכחלחל. כותבים שונים.
שלושה כרכים + שני קונטרסים ]חלקי חיבורים, לא שלמים[, מאות דפים 

)ייתכן שחסרים דפים(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

207. ספר סגולות – בומביי, 1863 / ספר מלאכי קדש – 
ירושלים, 1862 – קמיעות וחתימות - פרס

1863[. דפוס ליטוגת  ספר תחנות וסגולות ודרך ארץ. בומביי, ]תרכ”ג
 כרוך עם: ספר מלאכי קדש, תפילות ומוסר, שיר היחוד “אשר  רפי. ♦
פירוש  הרמב”ן,  אגרת  סמבטיון...”,  לנהר  מעבר  ע”ה  משה  בני  תקנו 

מהבעש”ט ועוד. ירושלים, ]תרכ”ב 1862[. )ש’ הלוי 66(.
חתימות וחותמות רבי שלמה כהן צדק ראב”ד טהראן )ראה אודותיו 
לסגולות  הוראות  ובסופו,  הספר  בראש  הכריכה  בדפי   .)202 פריט 
מספר  נמצאו  הדפים  בין  בכתב-ידו.  ובפרסית-יהודית  בעברית 

קמיעות בכת”י ]קמיע אחד על קלף[.
ספר תחנות וסגולות: מח; קיב עמ’; ספר מלאכי קדש: כ, ]2[, כה-כח דף. 

17 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים. כריכה פגומה.

פתיחה: $250

206. Three Manuscripts – Books of Cures 
and Segulot – Jewish-Persian 
Manuscript collection, cures and segulot. [Persia, 
19th/20th century]. Jewish-Persian.
Manuscript of an amateur book of cures, prescriptions 
of medications and segulot, some on blue and bluish 
paper. Various writers.
Three volumes + two booklets [partial works, incomplete], 
hundreds of leaves (possibly lacking leaves). Various sizes 
and conditions.

Opening Price: $600

207. Sefer Segulot – Bombay, 1863 / Sefer 
Malachei Kodesh – Jerusalem, 1862 – 
Talismans and Signatures – Persia 
Book of supplications, Segulot [supernatural protec-
tions] and Derech Eretz [desired mode of behavior]. 
Bombay, [1863]. Lithography. ◆ Bound with: Sefer 
Malachei Kodesh, prayers and ethics, Shir [song] 
HaYichud “composed by sons of Moshe beyond river-
bank of Sambatyon…”, Igeret HaRambam, commentary 
by the Ba’al Shem Tov and more. Jerusalem, [1862]. (S. 
HaLevi 66).
Signatures and stamps of Rabbi Shlomo Cohen Tzedek, 
Av Beit Din of Tehran (See item 202). Binding leaves at 
beginning and end of book contain instructions for his 
Segulot in Hebrew and in Jewish-Persian in his hand-
writing. Several handwritten talismans found between 
leaves of book [one talisman upon parchment]. 
Book of supplications and Segulot: 48; 112 pages; Sefer 
Malachei Kodesh: 20, [2], 25-28 leaves. 17cm. Good-fair 
condition, stains and tears. Damaged binding. 

Opening Price: $250
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שלשה כתבי יד – תפסיר על התנ”ך / מעשה מרכבה /   .209
שאהין תורה – פרסית יהודית 

ה-19[: המאה  ]פרס,  יהודית.  פרסית  בכתב-יד.  כרכים   שלושה 
ביאור  ארוך,   חיבור  ♦ התנ”ך.  ספרי  על  ]פרסית-יהודית[   תפסיר  ♦

קולופון  מרכבה.  מעשה  על  חיבור  בסופו  ועוד.  ]תפסיר?[  פסוקים 
סיפורי  על  בחרוזים  שירה   “שאהין-תורה”,  ♦  .]1818[ תקע”ח  משנת 

התורה. קטע מתוך החיבור השלם, ממכירת יוסף ועד פטירתו. 

שלושה כרכים, מאות דפים )ייתכן שחסרים דפים(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

208. שני ספרים - חתימות והגהות - פרס
ורישומי  1863. חתימות  תרכ”ג  ירושלים,   שבט מוסר, חלקים א-ב.  ♦

הקדוש  להרב  ונכד  נין  משה  מ”ו  ה”ה  בכה”ר  “אור  מרבי  תורה  דברי 
אור שרגא”.

 זכרון משה, חלקים א-ב. רבי משה מרדכי מאמאן. ירושלים, תרס”ח  ♦
1908. בשער חלק א’ הקדשה בכת”י וחתימת רבי “יחזקאל הכהן רב 

ומו”ץ דק”ק בגדאד”. 

בשני הספרים מופיעים בראש חלק ב’ חתימות וחותמות רבי שלמה 
כהן צדק ראב”ד טהראן )ראה אודותיו פריט 202(.

2 ספרים, גודל ומצב משתנים, בלאי וקרעים. בין הדפים ניירות בכת”י של 
רבי שלמה כהן-צדק. 

פתיחה: $200

209. Three Manuscripts – Tafsir on the 
Bible / Ma’ase Merkava / Shahin Torah – 
Jewish Persian
Three handwritten volumes. Jewish-Persian. [Persia, 
19th century]: ◆ Tafsir [Jewish-Persian] on the Bible. 
◆ Long composition, explanation of verses [Tafsir?] etc. 
At the end is a work on Ma’ase Merkava. Colophon from 
1818. ◆ Shahin Torah, poem with rhymes on Torah sto-
ries. A section of a whole composition from the sale of 
Joseph until his death.
Three volumes, hundreds of leaves (possibly leaves are lack-
ing). Various sizes and conditions.

Opening Price: $600

208.  Two Books – Signatures and Glosses 
– Persia
◆ “Shevet Mussar”, Parts 1-2. Jerusalem, 1863. 
Signatures and Torah inscriptions by Rabbi “Moshe son 
and grandson of the Holy Rabbi Or Shraga”.
◆ “Zichron Moshe”, Parts 1-2. Rabbi Moshe Mordechai 
Maman. Jerusalem, 1908. On Part 1 title page is a dedi-
cation handwritten and signed by Rabbi “Yechezkel 
HaCohen Rabbi of the Baghdad community”.
On Part 2 of both books are stamps and various sig-
natures by Rabbi “Shlomo ben Yisrael Cohen-Tzedek”,  
Av Beit Din of Tehran (See item 202).
2 books, various sizes and conditions, wear and tear. 
Among the leaves are papers handwritten by Rabbi Shlomo 
Cohen-Tzedek.

Opening Price: $200
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210. ששה כתבי יד – חיבורים שונים – פרס
ששה כרכי כתב-יד. חיבורים שונים ]פרס, המאות ה-19 וה-20[. 

]“מהרב  חלומות   ספר פתרון  ♦ ביניהם:  בכתבי-היד,  מגוונים  נושאים 
ז”ל  ורש”י  חמוד’  איש  ודניאל  הצדיק  ויוסף  ז”ל  האיי  ורבינו  הגאון 
 תרגום שני על מגילת   דרשות וחידושים. ♦  ספר מזלות. ♦ וחכמים”[. ♦
נאה ושלמה של שני חיבורים על הלכות שחיטה:   העתקה  ♦ אסתר. 
ספר ימין משה, מאת רבי משה וינטורה, וספר שוחטי הילדים לרבי 
 ספר ליקוטי תהלים, עם תפילות. )קולופון מעתיק  ♦ ישראל נאג’רה. 
מוזכרת  התפילות  באחת  כהן-צדק.  שלמה  רבי  עבור  תרכ”ה  משנת 
הקהילה “גלפאדגאן” בפרס, שם כיהן רבי שלמה כהן צדק כרב לפני 
ברובו  מורכב  הכרכים  אחד  בכת”י.  דפים   עשרות  ♦ לטהרן(.  בואו 
היצירה”,  מ”ספר  קטעים  ]ביניהם:  בודדים  ודפים  חיבורים  מקטעי 

קמיעות בפרסית יהודית ועוד[.
עברית ופרסית-יהודית. חתימות והגהות רבי שלמה כהן-צדק ראב”ד 

טהרן )ראה אודותיו פריט 202(.

ששה כרכים, מאות דפים )ייתכן שחסרים דפים(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800

210. Six Manuscripts – Various Works 
– Persia 
Six volumes of manuscripts. Various works [Persia, 19th 
and 20th centuries].
Manuscripts of various topics: ◆ Sefer Pitron Chalomot. 
◆ Sefer Mazalot. ◆ Homiletics and Novellae. ◆ Targum 
Sheni on Megillat Esther. ◆ Handsome and full copy of 
two works on the laws of shechita: Yemin Moshe, by 
Rabbi Moshe Vintura, and Shochatei HaYeladim by 
Rabbi Yisrael Nagara. ◆ Likutei Tehillim, with prayers. 
(Colophon of copier from 1865 for Rabbi Shlomo 
Cohen-Tzedek. Mentioned in one of the prayers is the 
Gulpayigan community in Persia, where Rabbi Shlomo 
Cohen Tzedek served as rabbi before coming to Tehran). 
◆ Dozens of manuscript leaves. One volume mainly 
consists of sections of compositions and single leaves 
[among them are sections of Sefer HaYetzira, amulets 
in Jewish-Persian, etc]. 
Hebrew and Jewish-Persian. Signatures and glosses by 
Rabbi Shlomo Cohen-Tzedek (1874-1962), Av Beit Din 
of Tehran (See item 202).
Six volumes, hundreds of leaves (possibly lacking leaves). 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $800

211. Manuscript – “Matamei Binyamin” on 
“Haftarot” in Jewish-Persian
Manuscript, “Matamei Binyamin”, homiletics in 
Jewish-Persian, on “haftarot “of “Devarim” and “haf-
tarot” of festivals, [Kashan], 1885. 
At the end of the volume is a finale by the author, Rabbi 
Binyamin ben Eliyahu from the city of Kashan, Persia, 
and a long colophon by the author Rabbi Avraham ben 
Yitzchak Kashani, Kislev 5646.
258 pp. 22cm. High-quality shiny paper, good-fair condi-
tion, use and wear. Tears to Leaves 11-17 (missing Leaf 18) 
coarse leather binding, decorated with etchings. 
Additional known manuscripts of the book “Matamei 
Binyamin” appear in the Lewinger list, “HaTzofeh 
LeChochmat Yisrael”, 13, Budapest 1929, pp. 187-188, 
no. 8, which mentions an additional manuscript of 
“Matamei Binyamin” on Adler’s list: Cat. Of. Hebr. Ms. 
In the Collection of Elkan Adler, p. 17 no. 173. [See fur-
ther Kedem Catalogue Auction 27 Item 463].

Opening Price: $200

211. כת”י - ספר “מטעמי בנימין” על ההפטרות 
בפרסית-יהודית 

כתב יד, ספר “מטעמי בנימין”, דרשות בפרסית-יהודית, על הפטרות 
ספר דברים והפטרות המועדים, ]כאשאן[, תרמ”ו )1885(. 

כאשאן  מהעיר  אליהו  בן  בנימין  רבי  המחבר  סיום  דברי  הכרך  בסוף 
כאשאני,  יצחק  מ’  בן  אברהם  רבי  מהסופר  ארוך  וקולופון  שבפרס, 

כסלו תרמ”ו.
רנח דף. 22 ס”מ. נייר איכותי מבריק, מצב טוב-בינוני, כתמי שימוש ובלאי. 

קרעים בדפים יא-יז )חסר דף יח( כריכת עור גס, מעוטרת בתחריטים.
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 
אדלר: Cat. Of. Hebr. Ms. In the Collection of Elkan Adler עמ’ 17 

מס’ 173. ]ראה עוד קטלוג “קדם” מכירה 27 פריט 463[.

פתיחה: $200
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212. כת”י ספר זבחי שלמים עם הגהות
 – המזרח  ]ארצות  שחיטה.  הלכות  על  שלמים,  זבחי  ספר  יד,  כתב 
קושטאדינא  מהדורת  של  העתקה  ה-18[.  המאה  פרס,  או  בוכארה 
תפ”ח 1728. שער מקושט. בדף האחרון קולופון )מחוק( של המעתיק 
“משה בכה”ר מרדכי מזרחי” ]בשער מועתק קולופון מעתיק ראשון 
המגיה  כותב  לו/2  בדף  בשוליים,  למדניות  הגהות  “שבע”ה”[.  בשם 
“מעשה שבא לידי, אני הצעיר מ’ שלמה חי בן ח’ ניסים שהיה שבע 
ברכות, ושחטתי פרה וניקרתי אותה ובדקתי אותה... ואסרנו אותה זה 

המעשה היתה שנת תרנ”ד לפ”ק”.
]1[ נט דף. 15 ס”מ. מצב בינוני, פגעי בלאי וכתמי רטיבות.

פתיחה: $200

הרב  לציון  הראשון  אל  יזד  קהילת  ונכבדי  רבני  מכתב   .213
יעקב מאיר — תרצ”ה

מכתב רבני ונכבדי קהילת יזד, אל הראשון לציון הרב יעקב מאיר. יזד 
)פרס(, תרצ”ה ]1935[.

נייר גדול, בחלקו הראשון מכתב ארוך בכתיבת רש”י. פניה אל  גליון 
הראשון לציון בעניין מחלוקת שפרצה בקהילה, והכחשת ההאשמות 
חיים אור  יוסף  רבי  יעקב מאיר על השוחט  השקריות שסופרו לרבי 

שרגא ובקשה להתיר את שחיטתו. 
על המכתב חתומים רבני ונכבדי הקהילה ביזד. כ-70 חתימות, חלקן 
בצירוף חותמות. בין החותמים בשורה הראשונה: “ע”ה משה רפאל 
בה—יוסף”,  דוד  חכם  “הצעיר  יחזקאל”,  בן  “רחמים  משה”,  בכה”ר 

“הצעיר אור בכה”ר אדמו”ר משה שרגא”.
קיפול  סימני  זעירים.  וקרעים  כתמים  מספר  טוב,  מצב  ס”מ.   55X42

וקמטים. נתון במסגרת.

פתיחה: $1200

212. Manuscript of “Zivchei Shelamim” 
with Glosses  
Manuscript, “Zivchei Shelamim”, on the laws of “shechi-
ta”. [Oriental country, 18th century]. 
Copy of the Constantinople 1729 edition. Decorated title 
page. On last leaf is a colophon (erased) of the copier 
“Moshe ben Mordechai Mizrachi” [on the title page is 
a colophon of the first copier name “Sheva”]. Scholarly 
glosses in margins, on Leaf 36/b the proofreader, Shlomo 
Chai ben Nissim writes of an event which happened to 
him when slaughtering a cow in 1894.
[1] 59 leaves. 15cm. Fair condition, wear damages and mois-
ture stains.

Opening Price: $200

213. Letters of Rabbis and Notables of 
the Yazed Community to the Rishon L’Zion 
Rabbi Ya’akov Meir – 1935
Letter by rabbis and notables of the Yazed community, 
to the Rishon L’Zion Rabbi Ya’akov Meir. Yazed (Persia), 
1935.
Large sheet of paper, beginning with a long letter in 
Rashi script applying to the Rishon L’Zion in regard to 
a dispute which erupted in the community. The letter 
contains denial of false accusations told to Rabbi Ya’akov 
Meir about the shochet Rabbi Yosef Chaim Or Shraga 
and a request to permit his shechita.
The letter is signed by rabbis and notables of the 
Yazed community. Approximately 70 signatures, some 
with stamps. Among the signatures in the first line: 
“Moshe Refael ben Moshe”, “Rachamim ben Yechezkel” 
“Chacham David ben – Yosef ”, “Or ben Rabbi Moshe 
Shraga”.
42X55cm. Good condition, several stains and tiny tears. 
Folding marks and creases. Placed in frame.

Opening Price: $1200
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יהדות תימן - כתבי יד ומסמכים
Yemenite Jewry – Manuscripts and Documents

215. ספר כל בו - ונציה 1547 - השלמות והגהות בכת”י תימן
1547. דפוס יושטיניאן[. השער ושני דפים מהת  ספר כל בו, ]ונציה, ש”ז
סימנין ]מפתחות[ הושלמו בכת”י עתיק מתימן. הגהות רבות בכת”י 
תימן ]מהמאה ה-18-19[, באחת ההגהות הכותב מזכיר דברים מכת”י 

רבי אברהם בן הרמב”ם. 
)3 דפים ראשונים חסרים והושלמו בכת”י( דף ד’, קנח דף. כ-30 ס”מ. מצב 

גרוע, חוסרים בטקסט, בלאי וכתמים. נזקי עש קשים. כריכה פגומה.

פתיחה: $450

214. רמב”ם - הגהות המהרי”ץ רבי יחיא צאלח וחכמי תימן
משנה תורה להרמב”ם, חלק ד’, נזיקין-שופטים. ]יעסניץ, תק”א 1741[. 
ן’  יחיא  מ”ו  לכניסת  הקדש  “זה  עתיק:  בעלות  רישום  הראשון  בדף 
מ”ו יוסף צאלח יצ”ו”. הגהות רבות בגליונות הספר. רוב ההגהות הנן 
יחיא צאלח,  רבי  מכותב אחר מחכמי תימן, אך חלקן בכתב-ידו של 

ההגהות בדף שלפני הספר אף הן בכתב ידו של המהרי”ץ. 
 ,)9119 הרבנים  אוצר  )תקס”ד-תרי”ט,  המהרי”ץ   - צלאח  יחיא  רבינו 
גדול רבני תימן במאה ה-18, מגדולי הפוסקים האחרונים. בהיותו בן 
43 נתמנה להיות רב ראשי וראב”ד לכל קהילות תימן. סמכותו הוכרה 
לפי  תימן  עדת  מבני  רבים  נוהגים  היום  ועד  עוררין,  ללא  תימן  בכל 

מנהגיו ופסקיו.
)חסר שער( קלה, קלח-קנד; קנז, ]1[ דף. 34.5 ס”מ. מצב בינוני, כתמים, 

בלאי ופגעי עש. ללא כריכה.
מצורף אישור מומחה על זיהוי כת”י ההגהות.

פתיחה: $800

215.  “Kol Bo” – Venice 1547 – Completions 
and Glosses in Yemenite Handwriting 
“Kol Bo”, [Venice, 1547. Justinian printing]. The title 
page and two leaves of the “Simanim” [indexes] are 
completed in ancient Yemenite handwriting. Many 
glosses in Yemenite handwriting [from the 18th-19th 
century]. In one gloss, the writer mentions things from 
the manuscript of Rabbi Avraham ben HaRambam.
(3 first leaves are lacking and completed by hand) Leaf 4, 158 
leaves. Approximately 30cm. Poor condition, missing text, 
wear and stains. Heavy moth damages. Damaged binding. 

Opening Price: $450

214. Rambam – Glosses by the Maharitz 
Rabbi Yichye Salach and Yemenite Torah 
Scholars
“Mishne Torah” L’HaRambam, Part 4, “Nezikin-
Shoftim”. [Jieznas, 1741]. On the first leaf is an ancient 
ownership inscription: “This belongs to Yichye Ebn 
Yosef Salach”. Many glosses on book sheets. Most 
glosses are written by another Yemenite Torah Scholar, 
but some are in the handwriting of Rabbi Yichye 
Salach. The glosses on the flyleaf are also written by 
the Maharitz. Rabeinu Yichye Salach – the Maharitz 
(1804-1859, “Otzar Harabbanim” 9119), the foremost 
Yemenite rabbi in the 18th century, and one of the lead-
ing later halachic authorities. At the age of 43, he was 
appointed Chief Rabbi and “Ra’avad” of all Yemenite 
communities. His authority was unanimously accepted 
throughout Yemen, and until today, many Yemenites 
conduct themselves according to his customs and 
rulings.
(Lacking title page) 135, 138-154; 157, [1] leaves. 34.5cm. 
Fair condition, stains, wear and moth damage. Has no 
binding.
Enclosed is certification by an expert of the identity of 
the glosses’ writer.

Opening Price: $800
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216. סדר הברכות והתפלות - כת”י תימן
כתב יד, “סדר הברכות והתפילות, כמנהגינו הקהל הקדוש צנעא וכל 
ערי תימן” - סידור לחול ולשבת, וסדרי ברכות. בכתיבה נאה. ]תימן, 

אחרי תרי”ט[.
167 דף. 12 ס”מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, כתמי שימוש קרעים ונזקי 

עש. כריכת בד קטיפתי.
כתיבה אופיינית למאה ה-19, אך בודאי נכתב לאחר פטירת המהרי”ץ 

בשנת תרי”ט 1859, שכן הוא מוזכר בו בברכת הנפטרים “זלה”ה”. 

פתיחה: $600

216. Blessings and Prayers – Yemenite 
Manuscript   
Manuscript, “Blessings and prayers, according to the 
custom of the Sana’a community and all Yemenite 
cities” – Siddur for everyday and Shabbat, and blessings. 
Handsome writing. [Yemen, after 1859].
167 leaves. 12cm. High-quality paper, good-fair condition, 
use stains, tears and moth damage. Velvet fabric binding.
Writing characteristic of the 19th century, but certainly 
written after the death of the Maharitz in 1859, as he 
is mentioned with the addition “May his memory be 
blessed”.

Opening Price: $600

ַלאל - תימן, המאה ה-19 ְכּ 217. כתב-יד ִתּ
ַלאל, תפילות ופיוטים לשלושה רגלים, ראש השנה ויום  ְכּ כתב-יד - ִתּ
ה-19  המאה  ]תימן,  תעניות.  ארבע  וסדר  ופורים,  חנוכה  הכיפורים, 

בערך[.
בעברית  הוראות  עליון.  בניקוד  מנוקדת  אחידה,  סופר  כתיבת 
ובערבית-יהודית. כולל “אגדתא דפסחא”, “אזהרות” לחג השבועות, 
]‘כתר מלכות’ לר”ש  ופיוטים  הושענות, סדר שמחת תורה, סליחות 

בן גבירול ועוד[.
]426[ עמ’. 16.5 ס”מ. מצב טוב, כתמים. בלאי קל בחלק מהדפים. קונטת

רסים רופפים. נזקי עש בכריכה ובדפים בודדים. כריכת עור עם אבזמים, 
פגומה.

פתיחה: $700

217. Tiklal Manuscript – Yemen, 19th 
Century 
Manuscript – Tiklal; prayers and poems for Pesach, 
Shavu’ot, Sukkot, Rosh HaShanah and Yom Kippur, 
Chanukah and Purim, as well as for four fast days. 
[Yemen, c. 19th century]. 
Uniform scribe writing, with upper vowelization sym-
bols. Instructions in Hebrew and in Jewish-Arabic. 
Includes Agadata DePischa, Azharot for festival of 
Shavu’ot, Hoshanot, Seder Simchat Torah, Slichot and 
poems [‘Keter Malchut’ by Shlomo Ebn Gabirol and 
more]. 
[426] pages. 16.5cm. Good condition, stains. Slight wear on 
some leaves. Loose pamphlets. Moth damage on binding 
and several leaves. Leather binding with clasps, damaged. 

Opening Price: $700

218. שני כתבי יד - תימן
 סידור לתפילת שחרית בחול ובשבת. תימן, ]המאה ה-19 בערך[. ♦

כריכה  בשוליים.  פגיעות  עם  ובלאי,  כתמים  בינוני,  מצב  ס”מ.   17 דף,   35
חדשה, משופשפת.

 סדר צידוק הדין, וסדר אבלים וקבורה. ]תימן?, המאה ה-19-20?[. ♦

7 דף. כ-17 ס”מ. מצב בינוני, פגיעות דיו בנייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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218. Two Manuscripts – Yemen
◆ Siddur for Morning Prayer for everyday and for 
Shabbat. Yemen, [c. 19th century].
35 leaves, 17cm. Fair condition, stains and wear, with dam-
ages to margins. New binding, rubbed.
◆ Tzidduk HaDin prayer, and prayers for mourners and 
burial. [Yemen?, 19th-20th century?].
7 leaves. Approximately 17cm. Fair condition, ink damages 
to paper. New binding.

Opening Price: $300

219. כתבי יד מתימן - גורלות, קמיעות וסגולות 
בעברית  מעשית.  קבלה  ועניני  רפואות  ומזלות,  גורלות   כת”י  ♦
וקמיעות,  סגולות   כת”י  ♦ ה-19[.  המאה  ]תימן,  ובערבית-יהודית. 
בעברית ובערבית-יהודית. עם איורים קבליים וחותמי מלאכים. כרך 
 כת”י מתוך  הכולל דפים מתקופות שונות ]תימן, המאה ה-19 בערך[. ♦

סידור, זמירות ותפלה ליום חול, כתיבה עממית ]תימן, המאה ה-19[.

3 כתבי יד מיניאטורים, גודל משתנה, מצב בינוני, בשני האחרונים חסרים 
דפים. לא כרוכים.

פתיחה: $200

219. Yemenite Manuscripts – Goralot, 
Amulets and Segulot 
◆ Manuscript of goralot and constellations, cures and 
practical kabbalah matters. Hebrew and Jewish-Arabic. 
[Yemen, 19th century]. ◆ Manuscript of segulot and 
amulets, in Hebrew and Jewish-Arabic. With kabalistic 
illustrations and seals of angels. Volume has leaves from 
various times [Yemen, c. 19th century]. ◆ Manuscript 
from a siddur, songs and prayers for everyday, amateur 
writing [Yemen, 19th century].
3 miniature manuscripts, varied size, fair condition, two last 
manuscripts are missing leaves. Unbound.

Opening Price: $200
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עם  לשופר  סליחות  ופיוט  פסח  של  הגדה  תימן,  כת”י   .221
פירוש קבלי

כת”י “סדר העשייה בליל פסחים” הגדה של פסח, בכתיבה מעוטרת 
וצבעונית. ]תימן, המאה ה-18-19[. בסופו כרוך פיוט סליחה “אשאל 
רבי  המחבר  קבלי.  פירוש  עם  שופר,  תקיעת  כוונות   - עולם”  אדון 

בן רבי טבריה אל-צאיידי משרעב. קו בן רבי חיים  יוסף  בן רבי  תדוד 
לופון המעתיק: רבי “יוסף בן סעדיה שאייר”, בשנת ב’ק”מ לשטרות 

]ה’תקפ”ט 1829[.
הגדה: 24 עמ’, כ-16 ס”מ. נייר איכותי, מצב בינוני, בלאי וכתמים. 

רב  חסרון  עם  ועש,  בלאי  נזקי  גרוע,  מצב  ס”מ.  כ-16  עמ’,   14 סליחה: 
בטקסט. נתונים בכריכת עור חדשה, מפוארת ומעוטרת.

פתיחה: $300

220. אוסף קמיעות – תימן
עשרים וארבעה קמיעות כתובים ביד ואחד מודפס. ]תימן, המחצית 

הראשונה של המאה ה-20[.
מגו )רובם  שונים  ולעניינים  לזיווג  להגנה,  לשמירה,  שונים  תקמיעות 

השם,  מילוי  בלא  ביד,  כתובים  תריסר קמיעות  כולל  האוסף  לגלים(. 
--, אהבה בכל לבה  בן   – --, לאהבת  – בת  שנוסחם “תנו אהבה בלב 
ובכל נפשה ובכל מאודה...”. בקמיע אחר נכתב “אני מבקש שאשתי 
--- ובנַי ובנותי ישמעו לי לכל אשר אומר להם”. בקמיעות רבים נזכר 
שמו של רבי שלום שבזי. שני קמיעות קשורים בחוט. מצורף קמיע 

נוסף, על נייר חום שביר )עם קרעים רבים(.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

221. Yemenite Manuscript, Passover 
Haggadah and Selichot-Piyut for Shofar 
with Kabalistic Commentary 
Manuscript “Seder Ha’Asiya B’Lel Pesachim” Passover 
Haggadah , in decorative colored writing. [Yemen, 
18th-19th century]. Bound at the end is a selicha-piyut 
“Eshal Adon Olam” – intentions of blowing the shofar, 
with kabalistic commentary. The author is Rabbi David 
ben Rabbi Yosef ben Rabbi Chaim ben Rabbi Teveria Al-
Tzeidi of Sharab. Copier’s colophon: Rabbi “Yosef ben 
Se’adya Sheir”, 1829.
Haggadah:  24 pages, approximately 16cm. High quality 
paper. Fair condition. Stains and wear.
Selicha-piyut: 14 pages, approximately 16cm. Poor condi-
tion, wear and moth damages, with major text omission. 
Bound in a new elaborate and decorated leather binding.

Opening Price: $300

220. Collection of Amulets – Yemen
24 handwritten amulets and one printed. [Yemen, first 
half of 20th century]. Various amulets for protection, 
safety, finding a match and other matters (most are 
rolled). The collection contains 12 handwritten amulets, 
without names filled in, with the words: “Give love in 
the heart – bat ---, to the love of --- ben ---, love with all 
her heart and soul and might…”. Written on another 
amulet, “I request that my wife --- and sons and daugh-
ters obey all that I say to them”. The name of Rabbi 
Shalom Shabazi is mentioned in many of the amulets. 
Two amulets are tied with a string. Another amulet 
is attached, on brown brittle paper (with many tears). 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $200
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222. כת”י פירוש רש”י על התורה - תימן
תימן,  דברים.  סוף  עד  מבראשית  התורה.  על  רש”י  פירוש  יד,  כתב 
בכמ”ו  יוסף  “הצעיר  קולופון הסופר  בדף האחרון  ה-18-19[.  ]המאה 

קליג בכתיבה  וחתימתו  אל-שרעבי”  אל-מכונה  יוסף  בכמ”ו  תסעדיא 
רפית תימנית.

279 דף, 22.5 ס”מ. נייר עבה ואיכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי, נזקי 
עש קלים. כריכת עור, בסגנון עיבוד תימני, קרועה.

יד, הכותב כי  בראש כתה”י, מודבק דף משנת 1973, של חוקר כתבי 
הנוסח נראה שונה מהדפוסים הידועים. ]לא נבדק על ידינו[.

פתיחה: $400

222. Manuscript of Rashi’s Commentary on 
the Torah – Yemen 
Manuscript, Rashi’s commentary on the Torah. From 
Bereshit until the end of Devarim. Yemen, [18th-19th 
century]. On last page is the scribe’s colophon “Yosef 
ben Se’adya ben Yosef Al-Mechune El-Sharabi” and his 
signature in Yemenite calligraphic writing.
279 leaves, 22.5cm. Heavy high-quality paper, good-fair 
condition, stains and wear, minor moth damages. Leather 
binding, Yemenite processing style, torn. 
Pasted at the top of the manuscript is a leaf of a manu-
script researcher written in 1973, stating that the ver-
sion seems different from the known printings. [We did 
not examine it].

Opening Price: $400

223. כת”י שלש מגילות - תימן
רש”י  פירוש  עם  וקהלת,  רות  השירים  שיר  מגילות,  שלש  יד  כתב 

ותרגום. כתיבה נאה במיוחד. תימן ]המאה ה-19 בערך[.
מחיבורים  קטעים  יותר,  עתיקים  כת”י  דפי  גנוזים  הספר  בכריכת 

שונים: קבלה, פילוסופיה, מנורת המאור, תפילות ופיוטים. 
40 דף, 22.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי. כריכת עור, בסגנון עיבוד 

תימני.

פתיחה: $250

223. Manuscript – Shir HaShirim, Megillat
Ruth and Kohelet
Three manuscripts, Shir HaShirim Ruth and Kohelet, 
with Rashi commentary and Targum. Especially beau-
tiful writing. Yemen [c. 19th century].
In the binding of the book are hidden manuscripts from 
earlier times, sections of various works: kabbalah, phi-
losophy, Menorat HaMaor, prayers and piyutim.
40 pages, 22,5cm. Good-fair condition, stains and wear. 
Leather binding, Yemenite processing sttle.

Opening Price: $250
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כתב-יד - שיר השירים, מגילת רות ומגילת קהלת, עם   .224
תרגום - תימן

ארמי.  תרגום  עם  קהלת,  ומגילת  רות  מגילת  השירים,  שיר  כתב-יד, 
]תימן, המאה ה-19[.

בראש כתב היד: סדר התרת נדרים לערב ראש השנה. התרגום נכתב 
סביב נוסח המגילות, מנוקד בניקוד עליון. נוסח המגילות עצמו נכתב 

בניקוד תחתון. 
]126[ עמ’. 16 ס”מ. מצב טוב, כתמים. בלאי וקרעים בשולי עמודים. מספר 

דפים מנותקים. כריכת עור.

פתיחה: $300

225. ספר תרגום הפטרות - תימן
תימן,  מעוטרות.  כותרות  השנה,  מכל  הפטרות  תרגום  ספר  כת”י, 

]המאה ה-19 בערך[. 
72 דף. 23.5 ס”מ. מצב בינוני, בלאי ודפים מנותקים, קרעים והדבקות נייר. 

כתמים. חתימות ורישומי בעלים. כריכת עור, בסגנון עיבוד תימני.

פתיחה: $200

224. Manuscript – Shir HaShirim, Megillat 
Ruth and Kohelet, with Translation 
– Yemen  
Manuscript, Shir HaShirim, Megillat Ruth and Megillat 
Kohelet, with Aramaic translation. [Yemen, 19th 
century]. 
Beginning of manuscript: Order of annulment of vows 
for day preceding Rosh Hashanah. Translation written 
surrounding text of Megillot, with upper voweliza-
tion. Text of Megillot themselves written with lower 
vowelization. 
[126] pages. 16cm. Good condition, stains. Wear and tear 
on leaf margins. Several detached leaves. Leather binding. 

Opening Price: $300

225. Translation of Haftarot – Yemen
Manuscript, book with translations of Haftarot for the 
whole year, decorated titles. Yemen, [c. 19th century]. 
72 leaves. 23.5cm. Fair condition, worn and detached leaves, 
tears and paper glue. Stains. Signatures and owners’ inscrip-
tions. Leather binding, Yemenite processing style.

Opening Price: $200

אונקלוס  תרגום  עם  שמות,  בראשית  תאג’  יד,  כתב   .226
ופירוש רש”י ורס”ג - תימן

כתב יד, בראשית שמות, מחמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס 
ופירוש רש”י ופירוש ה”תפסיר” של רבינו סעדיה גאון. תימן, ]המאה 

ה-18[.
קליגרפית  בכתיבה  הכותב  חתימת  עם  שמות,  ספר  בסוף  קולופון 
תימנית: “הצעיר אברהם בן משה --- יצ”ו ס”ט”. מעל הקולופון רישום 

תאריך בכת”י שונה מ”שנת תס”ט לפ”ג”.
קיו דף. 30 ס”מ. נייר אירופאי משובח, מצב בינוני-גרוע, פגעי עש רבים עם 

פגיעות בטקסט. כתמים. כריכת עור חדשה מהודרת.

פתיחה: $400

226. Manuscript, Taj Bereshit Shemot, with 
Targum Onkelos and Rashi Commentary 
and Rabbi Se’adya Gaon – Yemen
Manuscript, Bereshit, Shemot of the Five Books of 
Torah with Targum Onkelos and Rashi Commentary 
and Tafsir (Jewish-Arabic translation) of Rabbi Se’adya 
Gaon. Yemen, [18th century].
Colophon at the end of Shemot, with the signature 
of the writer in Yemenite calligraphic handwriting: 
“Avraham ben Moshe ---”. On top of the colophon is a 
date in a different handwriting from 1709”.
116 pages. 30cm. European high-quality paper, fair-poor 
condition, many moth damages with damage to text. Stains. 
New elaborate leather binding.

Opening Price: $400

227. שני ספרי הפטרות - תימן
לשטרות,  ב’רל”ח  תימן,  התרגום.  עם  הפטרות,  ספר  יד   כתב  ♦

]ה’תרכ”ז 1867[. 
יעיש  ניקוד תחתון. בדף האחרון קולופון הסופר  כתיבה עממית עם 
המדברות  לנשים  קללה  הטעויות,  על  הסופר  התנצלות  עם  יוסף  בן 

דברים בטלים בבית הכנסת ורישומים נוספים. 
 כתב יד, ספר הפטרות, עם התרגום. תימן, ]המאה ה-19[. ♦

הסופר  ע”י  הספר  בסוף  קולופון  עליון.  ניקוד  עם  עממית  כתיבה 
שכתב את הספר לעצמו. מתחת לקולופון, שטר מכירה בכת”י שונה 
מכירת  על   .]1895 ]תרנ”ה  לשטרות  ב’ר”ו  משנת  בערבית-יהודית, 
העדים מוסי  בעדות  סאלם,  יחיא  שכר אל-אמלך  דאוד  למ”ו  הספר 

יעקוב ומעוצה ן’ שלמה. 

2 כרכים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400
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227. Two Books of Haftarot – Yemen
◆ Manuscript of book of Haftarot, with the Targum. 
Yemen, 1867.
Amateur writing with vowels below. On the last page is 
the author’s colophon of the scribe Ya’ish ben Yosef with 
the scribe’s apology for mistakes, a curse on women 
who talk of mundane matters in the Beit Knesset and 
other inscriptions.
◆ Manuscript, book of Haftarot, with Targum. Yemen, 
[19th century].
Amateur writing with superlinear vocalizations. Scribe’s 
colophon at end of book that he wrote the book for 
himself. Under the colophon is a sales bill in a different 
handwriting in Jewish-Arabic, from 1895, for the sale 
of the book to Doud Sachar Al-Amelech Yichye Salam, 
witnessed by Musi Ya’akov and Me’utza Ebn Shlomo. 
2 volumes, various sizes and conditions.

Opening Price: $400

228. כת”י ספר “מקור חיים” על הלכות שחיטה - תימן
כת”י, ספר מקור חיים, על הלכות שחיטה, מרבי יחיא צאלח המהרי”ץ. 
המאה  )תימן(,  רצאבה  צבעוניים.  בעיטורים  ומעוטרת  נאה  כתיבה 

ה-19. 
בעלות,  וחתימות  שונים  רישומים  והאחרונים  הראשונים  בדפים 
שחלקם מראשית המאה ה-20 )תרס”ג 1903( וחלקם מוקדמים יותר 
 .]1859 תרי”ט  בשנת  שנפטר  המחבר,  בתקופת  עוד  נכתבו  ]כנראה 

מנורת למנצח, חידות ועוד.
45 דף, 18 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ומעט בלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

228. Manuscript Mekor Chaim on Laws of 
Shechita – Yemen
Manuscript, Mekor Chaim, on laws of shechita, by 
Rabbi Yichye Tzalach the Maharitz. Handsome writing, 
colorfully decorated. Ratzaba (Yemen), 19th century. 
The first and last leaves have various ownership in-
scriptions and signatures, some from the beginning 
of the 20th century (1903) and some earlier [appar-
ently yet from the time of the author who died in 1859]. 
LaMenatzeach menorah, riddles etc.
45 leaves, 18cm. Good-fair condition, stains and slight wear. 
New binding.

Opening Price: $250
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230. כתב-יד, תיקון ליל שבועות עם האדרא רבא - תימן
כתב-יד, תיקון ליל שבועות, עם ה”אדרא רבא קדישא”. ]תימן, המאה 

ה-19 בערך[.
מספר עמודים מנוקדים. הגהות בכתיבה מאוחרת בשולי העמודים. 

]רישומים בדף הכריכה האחורי וסמלי מגן-דוד[.
]150[ עמ’. 16 ס”מ. מצב טוב, כתמים. קרעים ובלאי בשני דפים. כריכת 

עור עתיקה, פגומה.

פתיחה: $300

229. כת”י דיואן שירי שבת – תימן
וימים  למועדים  שירים  שבת,  שירי  ופיוטים,  שירים  דיואן  יד  כתב 
טובים, שירים לחתונה, בעברית ובערבית-יהודית. כתיבה בדיו שחורה 

ואדומה. ]תימן, המאה ה-19[. חתימות בעלים ורישומים בערבית.
חלק מהשירים לא ידועים בדפוס, ונמצאים רק בכתבי יד. ]יתכן שיש 

כאן שירים שלא נמצאים בכת”י אחרים. לא נבדק ביסודיות[. 
בלאי  כתמים,  בינוני,  מצב  ס”מ.   24X9 וארוך  צר  כתובים.  דפים  כ-126 
ומתכת,  עור  לולאות  עם  עור,  כריכת  ומנותקים.  רופפים  דפים  וקרעים, 

בלויה.

פתיחה: $300

230. Manuscript, Tikun Leil Shavu’ot with 
Ha’Idra Rabba – Yemen 
Manuscript, Tikun Leil Shavu’ot, with the “Idra Rabba 
Kadisha”. [Yemen, c. 19th century]. 
Several pages vowelized. Glosses in more recent writing 
on leaf margins. [Notations on back binding leaf and 
symbols of Star of David]. 
[150] pages. 16cm. Good condition, stains. Wear and tear on 
two leaves. Ancient damaged leather binding. 

Opening Price: $300

229. Divan of Shabbat Songs Manuscript
Manuscript, divan of songs and poems; songs for 
Shabbat, festivals and holidays, wedding songs, in 
Hebrew and Jewish-Arabic. Writing in black and red 
ink. [Yemen, 19th century]. Ownership signatures and 
notations in Arabic. 
Some poems never printed and appear only in manu-
script. [This anthology possibly contains poems which 
do not appear in other manuscripts. Not examined 
thoroughly]. 
Approx. 126 written leaves. Long and narrow 24X9cm. Fair 
condition, stains, wear and tear, loose and detached leaves. 
Worn leather binding with leather and metal rings. 

Opening Price: $300
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231. כת”י משניות עם פירוש– תימן המאה ה-19
כת”י משניות )מנוקדות( עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא. מסכתות 
חותמות  ה-19[.  המאה  ]תימן,  חולין.  מסכת  ותחילת  מנחות  זבחים, 

רבי “שלמה בן אברהם סלאח, בית דין דמאר יע”א”.
נייר איכותי וכתיבה נאה. מצב טוב, כתמים. כריכת בד  48 עמ’. 31 ס”מ. 

חדשה.

פתיחה: $300

231. Manuscript of “Mishnayot” with 
Commentary – Yemen 19th Century
Manuscript of “Mishnayot” (with vowels) with com-
mentary by Rabbi Ovadia of Bartenura. Tractates 
“Zevachim, Menachot” and the beginning of Tractate 
“Chulin”. [Yemen, 19th century]. Stamps of Rabbi 
“Shlomo ben Avraham Salach, Beit Din of Dhamar”. 
48 pages. 31cm. High quality paper and handsome writing. 
Good condition, stains. New fabric binding.

Opening Price: $300

233. שני כת”י הגדות פסח – תימן
המאה  ]תימן,  נאה,  מרובעת  בכתיבה  רובו  דפסחא.  אגדתא   סדר  ♦

ה-18-19[. 
18 דף, 17 ס”מ. מצב בינוני, בלאי וכתמים, ללא פינות. שיקומים. כריכה 

חדשה.
הגדה בכתיבה פשוטה ועממית. ]תימן, המאה ה-19[. חלק מהעמות ♦ 

דים כתובים במהופך, ]לילדי תימן שהיו מלומדים לקרוא ישר והפוך[.
31 דף. כ-12.5 ס”מ. חסר תחילה וסוף. מצב בינוני, קרעים וכתמים.

פתיחה: $250

232. הגדה של פסח - כת”י על קלף - תימן
דק.  קלף  על  סופר  כתיבת  פסח,  של  הגדה   - דפסחא”  אגדתא  “דא 

]תימן?, המאה ה-17-18? או קודם לכן[.
כתמים  גרוע.  מצב  ס”מ.  כ-21  ביתי,  בעיבוד  כהה  צאן  קלף  על  עמ’,   12

ועובש, בלאי וקרעים עם חסרון טקסט.

פתיחה: $500

232. Passover Haggadah – Manuscript on 
Parchment – Yemen
De Agadata D’Pischa – Passover Haggadah , scribal 
writing on thin parchment. [Yemen?, 17th-18th cen-
tury? or earlier].
12 pages, on dark home-processed sheep parchment, ap-
proximately 21cm. Poor condition. Stains and mildew, wear 
and tear with lacking text.

Opening Price: $500

233. Two Passover Haggadah Manuscripts 
– Yemen
◆ “Seder Agadata D’Pischa”. Most of the manuscript 
has handsome square handwriting, [Yemen, 18th-19th 
century].
18 leaves, 17cm. Fair condition, wear and stains, without 
corners. Restoration. New binding.
◆ Haggadah in simple unsophisticated writing. [Yemen, 
19th century]. Some pages are written upside down, [for 
Yemenite children who were also used to reading upside 
down].
31 leaves. Approximately 12.5cm. Lacking beginning and 
end. Fair condition, tears and stains.

Opening Price: $250
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234. אגדתא דפסחא - כת”י תימן
אגדתא דפסחא - הגדה של פסח עם פירושים והלכות, בכת”י נאה. 

]תימן, המאה ה-18-19[.
וכתמים.  עש  פגיעות  בינוני,  מצב  ואיכותי,  עבה  נייר  ס”מ.   27.5 דף.   22

כריכה עטופה בבד קטיפה.

פתיחה: $200

234. “Agadeta D’Pischa” – Yemenite 
Manuscript 
“Agadeta D’Pischa” – Passover Haggadah with com-
mentaries and laws, in handsome handwriting. [Yemen, 
18th-19th century].
22 leaves. 27.5cm. Thick, high-quality paper, fair condition, 
moth damages and stains. Binding covered with velour 
fabric.

Opening Price: $200

235. כתב-יד - הגדה של פסח, סדר הושענות ושמחת תורה 
- תימן 

כתב-יד, הגדה של פסח, סדר הושענות לחג הסוכות ו”תקון שמחת 
תורה”. ]תימן, שלהי המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20[.

הוראות בערבית-יהודית. לפני ההגדה: נוסח ‘לשם ייחוד’ ארוך )מספר 
‘חמדת ימים’(. אחרי ההגדה מופיע דף שכותרתו “תפילת ערבית של 
ראש השנה”, ללא המשך בעברו השני ]לא ברור אם נחסר בכתב-היד, 

או שהסופר לא העתיק יותר[. בסוף כתב היד: “ברכה לרבים”.

]43[ דף. 18 ס”מ. מצב טוב, כתמים, רישומים. כריכה ואבזמי עור.

פתיחה: $250

235. Manuscript – Pesach Haggadah, Sefer 
Hoshanot and Simchat Torah – Yemen 
Manuscript, Pesach Haggadah, Seder Hosha’anot for 
Sukkot and Tikun Simchat Torah. [Yemen, late 19th 
century or early 20th century]. 
Instructions in Jewish-Arabic. Preceding Haggadah: 
Lengthy version of ‘LeShem Yichud’ (from book 
Chemdat Yamim). Following Haggadah, leaf with 
heading “Night prayers for Rosh HaShanah”, without 
continuation on reverse side [Unclear whether missing 
from manuscript or if scribe did not continue]. At end 
of manuscript: “Blessing for public”.
[43] leaves. 18cm. Good condition, stains, notations. 
Binding and leather clasps. 

Opening Price: $250

“נחלת  - אוסף מסמכים, שכונת  )תימן(  כתובות  שלש   .236
צבי” בירושלים

 כתובה בכתב יד, קאע ביר אלעזב )תימן(, אדר שנת ב’קצ”ה לשטרות  ♦
ב”ר  שלמה  רבי  לנישואי  ובכת”י,  בדפוס   כתובה  ♦  .)1884 )תרמ”ד 
תר”ס  אלול  ירושלים,  הלוי.  אלנהרי  יחיא  רבי  בת  עם  קראווני  דוד 
בערמאן  יהושע  החתן  לנישואי  מילוי  עם  מודפסת,   כתובה  ♦  .)1900(
.)1930( תר”ץ  ירושלים,  קראווני.  דוד  רבי  בת  חמאמע  האלמנה   עם 

 מסמכים חתומים, הנוגעים לשכונת “נחלת צבי” של עדת התימנים  ♦

בירושלים, שטרי צוואה, פרוזבול ועוד. בין החתומים: רבי אברהם חיים 
אלנדאף; רבי אריה ליב בהרא”ד )רבי לייב דיין(; רבי סלימאן קראווני; 

רבי חיים שלמה מזרחי; רבי יחיא --- הלוי; רבי סעיד שריאן; ועוד.

13 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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236. Three Ketubot (Yemen) – Collection 
of Documents of “Nachalat Zvi” 
Neighborhood in Jerusalem
◆ Handwritten Ketubah, Kah Bir Elazav (Yemen) Adar 
1884. ◆ Handwritten and printed Ketubah, recording 
the marriage of Rabbi Shlomo ben David Karavani 
to the daughter of Rabbi Yichye Elnahari HaLevi. 
Jerusalem, Elul 1900. ◆ Printed ketubah, recording 
the marriage of the bridegroom Yehoshua Berman 
to the widow Chamama bat Rabbi David Karavani. 
Jerusalem, 1930. ◆ Signed documents, concerning the 
“Nachalat Zvi” neighborhood of the Yemenite com-
munity in Jerusalem, testaments, Prozbul, etc. Some of 
the rabbis’ signatures: Rabbi Avraham Chaim Elnadaf; 
Rabbi Aryeh Leib Bahara’ad (Rabbi Leib Dayan); Rabbi 
Saliman Karavani; Rabbi Chaim Shlomo Mizrachi; 
Rabbi Yichye --- HaLevi; Rabbi Sa’id Sharian; etc.
13 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $500

237. מכתב חשוב מרבי יחיא צארום רבה של העדה התימנית 
בירושלים, ניסן 1915

הזמנה לנישואין, מודפסת בדיו זהובה, ירושלים, תשרי תרע”ה )1914(. 
הכותרת  עם  ארוך,  פולמוסי  מאמר  של  כת”י  ובשוליו,  לדף  מעבר 
“שומע צעקת דלים”, כתוב וחתום על ידי רבי “יחיא בן יוסף צארם”, 
ראשי  ע”י  התימנים,  חכמי  קיפוח  אודות   ,)1915( העת”ר  שנת  בניסן 
רבי  באטיטו,  נחמן  רבי  הרבנים  מוזכרים  במכתב  הספרדית.  העדה 

חזקיה שבתי ורבי אברהם פילוסוף.
תרבי יחיא ב”ר יוסף צארום )תר”ג-תרע”ז(, מראשי העולים מצנעא לי

רושלים בשנת תרמ”ב וממנהיגי העדה התימנית. בשנת תרמ”ה נבחר 
לראב”ד ורב העדה התימנית בירושלים. בשנת תרס”ג היה ממצדדי 
שלפנינו  במכתב  אך  הספרדית.  להעדה  התימנים  עדת  בין  האיחוד 
שנכתב בימי מצור ומצוק בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ניכר כי 
התאכזב מהנהגת העדה הספרדית בעיר ובעיקר מרבי נחמן באטיטו 

שנתמנה לראשון לציון באותם הימים.
14X23 ס”מ. מצב בינוני, פגיעות בקפלים ובשולי הדף, כתמי עובש.

פתיחה: $200

237. Important Letter by Rabbi Yichye 
Tzarum Rabbi of the Yemenite Community 
of Jerusalem, Nissan 1915
Wedding invitation, printed in gilded ink, Jerusalem, 
Tishrei 5675. On reverse side and on margins, hand-
written long polemic article, titled He Who Hears the 
Call of the Poor, written and signed by Rabbi “Yechiya 
ben Yosef Tzarum”, on Nissan 5675, about the depri-
vation of Yemenite Torah scholars by the heads of the 
Sefardic community. Mentioned in the letter are Rabbi 
Nachman Batito, Rabbi Chizkiya Shabtai and Rabbi 
Avraham Philosof.
Rabbi Yichye ben Yosef Tzarum (1843-1897), a leader of 
Yemenite Jews who immigrated to Jerusalem from Sana 
in 1882 and a head of the Yemenite community. In 1885, 
was chosen “Ra’avad” and Rabbi of the Yemenite com-
munity in Jerusalem. In 1903, supported the unification 
of the Yemenite community and the Sefardi community. 
However, in this letter written during the days of siege 
and distress of World War I, he was apparently disap-
pointed by the city’s Sefardic community and primarily 
by Rabbi Nachman Batito who was appointed “Rishon 
LeZion” at that time.
14X23cm. Fair condition, damages to folds and leaf margins, 
mold stains.

Opening Price: $200
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The Vilna Ga’on and his Disciples

238. מכתב שד”רות בחתימת רבי ישראל משקלוב ותלמידי הגר”א - ירושלים וצפת, תקצ”א
מכתב בקשה לתמיכה עבור היישוב של תלמידי הגר”א בקהלות צפת וירושלים. בחתימת תלמיד הגר”א רבי 

ישראל משקלוב וחתימות גדולי קהלת תלמידי הגר”א. ירושלים וצפת, כסלו תקצ”א )1830(.
נכתב כמכתב בקשה אישי שנמסר לשד”ר רבי צבי הירש ב”ר יהודא, עם מקום ריק למילוי שם הנדיב ע”י 
השד”ר: “... יחוס ויחמול על... ממלכת ציון המצויינת קודש הקדשים... ויושביה ומיישביה... מתלמידי דבי 
תנא דבי אליהו, הוא רבינו גאון הגאונים רבן שכבה”ג מאור העולם רבינו אליהו ז”ל נ”ע. בשתי קהלות קודש”. 
והיה  פינסק  ברבנות  שנה  כעשרים  ]כיהן  והגליל”  פינסק  אב”ד  שהיה  כהן  “חיים  הרבנים:  הם,  החותמים 

238. Letter for Emissary Signed by Rabbi Yisrael of Shklov and the 
Gra’s Disciples – Jerusalem and Safed 1830
A letter of request to support the settlements of the Gra’s disciples in the communities 
of Safed and Jerusalem. Signed by the Gra’s disciple Rabbi Yisrael of Shklov and signa-
tures of the leading disciple of the Gra’s community. Jerusalem and Safed, Kislev 1830.
Written as a personal letter of request sent to the emissary Rabbi Zvi Hirsh ben Yehuda, 
with an empty space for completing the name of the philanthropist by the emissary.
Signed by: “Chaim Cohen who was Rabbi of Pinsk and its region” [served approxi-
mately 20 years in the Pinsk rabbinate and was accepted also by Chassidim, ascended 
to Safed in 1826 and served in its rabbinate until his death in 1831]; “Yisrael author of 
Taklin Chadtin of Safed” [Rabbi Yisrael of Shklov disciple of the Gra]; “Nathan Neta 
ben the Chassid Rabbi Mendel of Jerusalem” [called the Great Rabbi Neta, one of 
the leaders of the group of the first aliya of the Gra’s disciples in 1809, his father Rabbi 
Mendel of Shklov ascended one year earlier and prepared the ground for this aliya. 
Died in Jerusalem on Tishrei 1846, and on his tombstone are the words “Rabbi, Chassid 
and Humble”]. “Nathan Neta ben Rabbi Se’adya Jerusalem” [Tzaddik and Chassid, 
had the merit to serve the Gra and cite mishnayot by heart before him. His father, Rabbi 
Se’adya was the leader and rabbi of the Gra’s disciples who ascended to Jerusalem. Died 
in 1849]; “Aryeh Leib son of Rabbi Yosef Leon” [a head of the Ashkenasic settlement 
in Safed]; “Aryeh the Trustee Jerusalem” [Rabbi Aryeh Leib ben Rabbi Yerachmiel 
Marcus of Keiden (1800-1877), trustee of the Kollel Perushim in Jerusalem and a 
founder of the Churva Beit Knesset]; “Shlomo Zalman ben Wolf HaCohen” [emissary 
from Eretz Yisrael, son-in-law of Rabbi Ya’akov Sapir, died in Calcutta, India in 1847]. 
See attached material about all the men who signed.
23cm. high-quality choice paper, very good condition.
A similar certificate was printed from a manuscript in the memorial book Eshed 
HaNechalim, Bnei Brak, 1992, pp. 212-213.

Opening Price: $3000

מקובל גם על החסידים, עלה לצפת בשנת תקפ”ו וכיהן בה ברבנות עד פטירתו בשנת תקצ”א[; “ישראל בעל 
ס’ תקלין חדתין מעה”ק צפת ת”ו” ]רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר”א[; “נתן נטע בהרב החסיד מוהר”מ 
מענדל זללה”ה מירושלים ע”ק תובב”א” ]נקרא רבי נטע הגדול, היה מראשי הקבוצה של העליה הראשונה 
זו. נפטר  והכין את הקרקע לעליה  של תלמידי הגר”א בתקס”ט, אביו רבי מנדל משקלוב עלה שנה קודם 
בירושלים תשרי תר”ז, ועל מצבתו נכתב “הרב חסיד וענו”[; “נתן נטע בהרב אאמ”ו הח’ המפו’ מו”ה סעדי’ 
זללה”ה מעה”ק ירושלם ת”ו” ]צדיק וחסיד, זכה לשמש את הגר”א וקרא לפניו משניות בעל-פה. אביו רבי 
סעדיה היה ראש ורבן של תלמידי הגר”א שעלו לירושלים. נפטר תר”ט[; “הקטן ארי’ ליב בהרב מו”ה יוסף 
ירחמיאל  ב”ר  ליב  ]רבי אריה  ת”ו”  ירוש’  “אריה הנאמן דפעה”ק  ]מראשי הישוב האשכנזי בצפת[;  ליאון” 
מארקוס מקיידאן )תק”ס-תרל”ז(, נאמן כולל הפרושים בירושלים וממייסדי ביהכנ”ס “החורבה”[; “שלמה 
זלמן במוהר”ז וואלף הכהן” ]שד”ר ארץ ישראל, חותנו של רבי יעקב ספיר, נפטר בכלכותא שבהודו בשנת 

תר”ז[. ראה חומר מצורף אודות כל החתומים.
23 ס”מ, נייר איכותי משובח, מצב טוב-מאד.

תעודה דומה נדפסה מכת”י בספר הזכרון “אשד הנחלים”, בני ברק, תשנ”ב, עמ’ ריב-ריג.

פתיחה: $3000
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239. שלחן ערוך אבן העזר עם ביאור הגר”א - מהדורה 
ראשונה בשלמות

אפי רברבי, שולחן ערוך, אבן העזר. עם חלקת מחוקק, בית שמואל, 
אליהו  מהור”ר  ורבנו  מורנו  “אדוננו  הגאון”  ו”ביאור  הגולה  באר 
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 

וגופן אותיות 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[. 
כריכה  עש.  פגעי  בינוני-גרוע.  מצב  ס”מ.   33 דף.  קפח  דף;  ה-סא  עמ’,  ד 

ישנה.

פתיחה: $200

239. “Shulchan Aruch Even Ha’Ezer” with 
Vilna Ga’on 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 of 
the Vilnius and Horodna printers printed the 188 re-
maining leaves of the book and added 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 the Vilna Ga’on no. 754, [pho-
tocopies of various chapters appear there on page 333]. 
Four pages, 5-61 leaves; 188 leaves. 33cm. Fair-poor condi-
tion. Moth damage. Old binding.

Opening Price: $200

240. קונטרס הראיות / ספר הפרד”ס – קניגסברג, תקי”ט
 ספר הלכה אחרונה וקונטרס הראיות, מהגאון הקדוש רבי אריה ליב  ♦

אחרונה”  “הלכה   .]1759 ]תקי”ט  קניגסברג,  הפרדס[.  ]בעל  אפשטיין 
אחרונים,  חידושי   – האחרונים”  “באר  וסביבו  ההלכה  פסק  הוא 
ו”קונטרס הראיות” – חידושי המחבר. הסכמות: רבי יהונתן אייבשיץ 

ורבנים נוספים. 
אפשטיין.  ליב  אריה  לרבי  הפרד”ס,   ספר  ♦ עם:  במקור  ונכרך  נדפס 

קניגסברג, ]תקי”ט[ 1759. 
בדף  המחבר  שכותב  ]כפי  סדירה  היתה  לא  הספרים  שני  הדפסת 
מב/2: “ומפני הוצאות הדפוס הוכרח המחבר להפסיק באמצע הספר 
יצא  וזה  ספריו  משאר  קונטרסים  כמה  ולהדפיס  אחרונה  הלכה  של 
זו ישנם שינויים משמעותיים בין  ראשונה ספר הפרד”ס...”], מסיבה 
מפעל  ]בתקליטור  טופס  בכל  שקיימים  הדפים  מבחינת  הטפסים, 
הביבליוגרפיה נרשמו לפחות ארבעה טפסים שונים של ספר הפרד”ס 

מבחינת הפגינציה ומספר הדפים, ראה רשומות 111284-111286[. 
ספירת העמודים בטופס שלפנינו: ספר הלכה אחרונה: ]1[, ב ]צ”ל: ד[; 
כט-לה, לז-מב דף )דף לו כנראה חסר. סה”כ: 18 דף(. ספר הפרדס: ט; 

כג; קכז-קלו דף. )סה”כ 70 דף(.
20 ס”מ. מצב בינוני. כתמים, סימני עש, רישומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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240. Kuntress HaRe’ayot / Sefer HaPardes – 
Königsberg, 1759 
◆ “Sefer Halacha Achrona” and “Kuntress [pam-
phlet] HaRe’ayot”, by Rabbi Aryeh Leib Epstein 
[author of “Hapardes”]. Königsberg, [1759]. “Halacha 
Achrona” is the Halachic ruling surrounded by “Be’er 
Ha’Achronim” – “Chiddushim” of “Achronim”, and 
“Kuntress HaRe’ayot” – “Chiddushim” by author. 
Approbations of Rabbi Yehonatan Eibeschitz and ad-
ditional rabbis. 
Originally printed and bound with: ◆ “Sefer HaPardes”, 
by Rabbi Aryeh Leib Epstein. Königsberg, 1759. 
The printing process was interrupted [as the author 
notes on leaf 42/2: “Due to printing expenses the author 
was forced to halt in the middle of the book’ Halacha 
Achrona’ and to print several pamphlets from his 
remaining books and this book, ‘Sefer HaPardes’, was 
published first…”]. As a result, significant variations as 
to the number of leaves in each copy exist [Bibliography 
Institute CD lists at least four various copies of “Sefer 
Hapardes “ as far as pagination and number of leaves, 
see records 111284-111286]. 
Pagination in this copy: “Sefer Halacha Achrona”: [1], 
2 [instead of: 4]; 29-35, 37-42 leaves (leaf 36 apparently 
missing. Total: 18 leaves). “Sefer HaPardes”: 9; 23; 127-
136 leaves. (Total: 70 leaves).
20cm. Fair condition. Stains, moth stains, notations. New 
binding. 
Rare. 

Opening Price: $300

כ”י פירוש על ליקוטי הגר”א בקבלה - רבי אברהם דוב   .241
ברקוביץ אב”ד לאחאווא

כתב יד, פירוש על ליקוטי הגר”א בקבלה. מאת המקובל רבי אברהם 
רש”י  כתיבת   .]1889 תרמ”ט  ]אחרי  לאחאווא.  אב”ד  ברקוביץ  דוב 

]אשכנזית?[, בדף הכריכה רשימות קבליות בכת”י מזרחי.
1825- )תקפ”ה-תר”ס  בערקאוויץ  דוב  אברהם  רבי  המקובל  הגאון 
ובחכמת  בתורה  הרבה  ועסק  מופלג  לגאון  מנעוריו  נודע   ,)1899
כמה  ולאחר  קאזן-הורודוק  בעיר  לרב  התקבל  תרי”ט  בשנת  האמת. 
עלה  תרנ”ט  בשנת  לפינסק.  הסמוכה  בלאחאווא  לרב  התקבל  שנים 
בתשרי  עולמו  לבית  נסתלק  ימים  כחודש  אחרי  אך  ישראל  לארץ 
תר”ס. כתביו בהלכה ובקבלה נשארו ביד בנו רבי מרדכי שעלה עמו 

תלירושלים ונדפסו בספר “זכר אברהם” שיצא לאור ע”י צאצאיו בירו
שלים תשל”ב-תשל”ח. כת”י שלפנינו נדפס בשנת תשל”ח בחלק שני. 
בין הדפים נמצא דף העתקה בכת”י של נכדו הגאון רבי משה יהושע 

לאנדוי, שעסק בעריכת הספר.
בינוני,  מצב  כ-22 ס”מ.  שונים בספר,  במקומות  מנותקים  דף   5  + דף.  עב 
פגעי  האחרונים  בדפים  כתמים,  קלים.  עש  נזקי  מנותקים,  ודפים  בלאי 

פטריה. לא כרוך. 
כתה”י נכתב לאחר הדפסת ספר ליקוטי הגר”א בווארשא תרמ”ט.

פתיחה: $300

241. Manuscript Commentary on Likutei 
HaGra B’Kabala – Rabbi Avraham Dov 
Berkowitz Rabbi of Lakhva  
Manuscript, commentary on Likutei HaGra B’Kabala. 
By the Mekubal Rabbi Avraham Dov Berkowitz Rabbi 
of Lakhva. [Later than 1889]. Rashi script [Ashkenasi?]. 
On cover leaf are kabalistic inscriptions in Oriental 
handwriting.
Rabbi Avraham Dov Berkowitz (1825-1899), known 
from his youth as an outstanding genius who intensively 
studied Torah and “Wisdom of the Truth” (kabbalah). 
In 1859, was appointed Rabbi of Kozhan-Horodok 
and after a few more years became Rabbi Lakhva near 
Pinsk. In 1899, he ascended to Eretz Yisrael and died a 
month later in Tishrei 1900. His writings on halacha and 
kabala remained with his son Rabbi Mordechai who im-
migrated to Jerusalem with him and were printed in the 
book Zecher L’Avraham published by his descendants in 
Jerusalem in 1972-1978. This manuscript was printed in 
1978 in Volume 2. Found among the leaves is a copy in 
the handwriting of his grandson Rabbi Moshe Yehoshua 
Landau who dealt with the editing of the book. 
72 leaves. + 5 detached leaves from various places in the 
book, approximately 22cm. Fair condition, wear and de-
tached leaves, light moth damages. Stains, the last leaves 
have fungus damage. Unbound.
This manuscript was written after the printing of the 
book Likutei HaGra in Warsaw 1889.

Opening Price: $300
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242. A Bundle of Responsa and Manuscripts by Rabbi Yitzchak 
Isaac Chaver, Rabbi of Tiktin   
Dozens of leaves, manuscripts, responsa and novellae in the handwriting of Rabbi 
Yitzchak Isaac Chaver, from the time he served in the Tiktin rabbinate. One responsum 
has his full signature “Yitzchak Isaac ben Rabbi Ya’akov of Tiktin and its region”, 
1847 and another signed responsum.
◆ 8 first pages of a long responsum by Rabbi Yitzchak Elchanan Rabbi of Rozan [and 
Kovno. Printed with differences in “Binyan Olam” responsa, Siman 1]. ◆ 12 pages 
of a long responsum by Rabbi Efraim Fishel Rabbi of Stavisk. [In the “Binyan Olam” 
responsa, this responsum was printed with many differences, “Siman” 9 of the old edi-
tion and “Siman” 10 of the “Musad HaRav Kook” edition.] Here are 4 pages of the 
responsum’s introduction, 4 pages of its conclusion with his signature and 4 pages 
of another version in the middle of this responsum which partially matches the leaf 
before the end of the responsum]. ◆ 6 and one half pages, of a complete signed respon-
sum, written to his son Rabbi Yosef Rabbi of Knishin, Tiktin 1845. [Printed in “Binyan 
Olam” responsa, “Yoreh Deah” “ Siman” 59]. Tear with missing section in the middle 
of the signature. ◆ 8 pages of novellae on Tractate “Pesachim”. [Apparently, they were 
not printed.] ◆ 4 pages of the beginning of a responsum to Rabbi Binyamin Ferin-Gold 
on the matter of a written oath. [This responsum apparently was never printed, but in 
several places in Rabbi Isaac Chaver’s books we find that he discusses this matter of a 
written oath].
The Torah genius and “mekubal” Rabbi Isaac Chaver (1747-1853, “Otzar HaRabbanim” 
11168), one of those who passed on the Vilna Ga’on’s kabalistic Torah wisdom, “Second 
mouth of the Gra” – already at the age of 14, Rabbi Menachem Mendel of Shklov (a 
disciple of the Gra) saw that he was fit to be taught kabalistic wisdom. While yet a 
youth, he became famous as a Torah genius and expert in all areas of Torah knowl-
edge. He served as rabbi of several important communities: Pruzhany, Raseiniai and 
Vilkovishk. During 1837-1849, he served in the Tiktin rabbinate and in 1849 moved 
to Suvalk where he served four years in the rabbinate. An outstanding Torah genius, 
a foremost rabbi and one of the leading “poskim” of his generation. He completed the 
study of the entire Talmud 60 times. Wrote dozens of books on the revealed and hidden 
parts of Torah, only some were published, including many kabalistic books on the Gra’s 
Torah wisdom, halachic responsa and on Talmudic topics.
Approximately 38 pages, size 22-33.5cm. Written closely, mostly on bluish paper. Good to fair 
conditionr, stains and wear.

Opening Price: $10,000

242. צרור תשובות וכתבי יד מרבי יצחק אייזיק חבר, אב”ד טיקטין
עשרות דפים, כתבי יד, שו”ת וחידושים בכתב יד קדשו של הגאון רבי יצחק אייזיק חבר, מתקופת כהונתו 
ברבנות טיקטין, אחת התשובות בחתימתו המלאה “יצחק אייזיק בהרב מו”ה יעקב זלה”ה חופ”ק טיקטין 

והגליל”, שנת “תרבה” הדעת ]תר”ז 1847[ ותשובה נוספת חתומה. 
 8 עמ’ ראשונים מתוך תשובה ארוכה לרבי יצחק אלחנן, אב”ד ברעזין ]וקובנא. נדפסה בשינויים בשו”ת  ♦
 12 עמ’ של תשובה ארוכה לרבי אפרים פישל אב”ד סטאוויסק. ]בשו”ת בנין עולם  ♦ בנין עולם, סימן א’[ 
אהע”ז נדפסה תשובה זו בשינויים רבים, סימן ט’ במהדורה הישנה וסימן י’ במהדורת מוסד הרב קוק[. לפנינו 
4 עמ’ של פתיחת התשובה, 4 עמ’ של הסיום עם חתימתו ו-4 עמ’ של נוסח אחר לאמצע תשובה זו החופף 
 6 וחצי עמ’, של תשובה שלימה וחתומה, שכתב לבנו רבי יוסף אב”ד  בחלקו לדף שלפני סיום התשובה[. ♦
 8  קנישין, טיקטין תר”ה. ]נדפסה בשו”ת בנין עולם, יורה דעה סימן נט[. קרע עם חסרון באמצע החתימה. ♦
 4 עמ’ של תחילת תשובה לרבי בנימין פארין-גאלד  עמ’ של חידושים למסכת פסחים. ]כנראה שלא נדפסו[. ♦
בעניני שבועה בכתב. ]תשובה זו כנראה לא נדפסה, אבל במספר מקומות בספרי רבי אייזיק חבר אנו מוצאים 

שדן בענין זה של “שבועה בכתב”[. 
הגאון המקובל רבי יצחק אייזיק חבר )תקמ”ז-תרי”ג, אוצר הרבנים 11168(, ממוסרי תורת הגר”א בקבלה, 
כלי  הגר”א(  של  )תלמידו  משקלוב  מנדל  מנחם  רבי  בו  ראה   14 כבן  בהיותו  כבר  שכן   - להגר”א”  שני  “פה 
התורה,  מכמני  בכל  עצום  ובקי  כגאון  שמו  התפרסם  לימים  צעיר  בעודנו  הקבלה.  חכמת  ללמדו  מוכשר 
ושימש כאב”ד בכמה קהילות חשובות: פרוזינא, ראזינאי, וואלקאוויסק. בשנים תקצ”ז-תר”ט כיהן ברבנות 
טיקטין ובשנת תר”ט עבר לסובאלק בה כיהן כארבע שנים ברבנות. גאון מופלג מגדולי רבני דורו, ומגדולי 
הפוסקים בדורו. השלים 60 פעמים לימוד הש”ס . עשרות ספרים כתב בתורת הנגלה והנסתר, שרק חלקם 

יצאו לאור, ובהם ספרי קבלה רבים בתורת הגר”א, שו”ת בהלכה ובסוגיות הש”ס. 

כ-38 עמ’, גודל 33.5 - 22 ס”מ. כתובים בצפיפות, רובם על נייר כחלחל. מצב טוב עד טוב-בינוני, כתמים ובלאי. 

פתיחה: $10,000
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243. כתב-יד על קלף – משנה תורה להרמב”ם, ספר זמנים – ספרד, המאה ה-14/15
כתב-יד על קלף, משנה תורה להרמב”ם, ספר זמנים. ]ספרד, סוף שנות הק’, המאה ה-14/15[.

נאה בכתיבה  “הראשונים” בדור שלפני הגירוש מספרד. העתקה  ומרשים של כתב-יד מתקופת  גדול  כרך 
ספרדית אופיינית לתקופה ולמקום. דיו חומה על קלף, מעובד ומשורטט. קיפול גליונות הקונטרסים נעשה 

וסודר באופן שלעולם יעמוד צד שיער מול צד הבשר כדי שיתקבלו ִמפתחים בצבע אחיד. 
כתב היד הוגה על ידי מגיה מומחה מתקופת ההעתקה, שעבר על נוסח משנה תורה, השלים את חסרונות 

המעתיק ותיקן שגיאות.
 הלכות שבת: פרק א, הלכה א – אמצע פרק טו; פרק יט,  - כתב-היד אינו שלם, תוכנו לפי הפירוט הבא: ♦
 הלכות   הלכות שביתת עשור: שלם. ♦  הלכות עירובין: פרק א, הלכה יא – סוף. ♦ הלכה א - פרק כו, הלכה יד. ♦
 הלכות סוכה ולולב: פרק ו, הלכה ה – פרק ח, הלכה ג.  שביתת יום טוב: פרק א, הלכה א – פרק ו, הלכה ו. ♦
א, הלכה  פרק  תענית:   הלכות  ♦ קידוש החודש: שלם.   הלכות  ♦ סוף.   – א  ב, הלכה  פרק   הלכות שקלים:  ♦

א – פרק ה, הלכה ה.

גודל הדפים: 31X24 ס”מ. ִמספור הדפים במקור: ב-כד, לג-מח, נה-עח, צד-צו, צט-קלג. סה”כ: 101 דף. קונטרסים 
בני שמונה דף. 23 שורות בעמוד.

רוב הדפים במצב טוב. כ-7 דף במצב בינוני )קרעים גסים ובלאי, לעתים עם פגיעה קלה בטקסט(. כתמים. במספר 
עמודים נחתכו השוליים הרחבים, לשימוש משני ברצועות הקלף. דפים וקונטרסים מנותקים.

נוסח כתב היד  ידינו  ובהיקפו. מצורף אישור מומחה לכתבי-יד עבריים. לא נבדק על  נדיר במצבו  כתב-יד 
והשוואתו לנוסחים אחרים.

פתיחה: $60,000

243. Manuscript on Parchment – Mishne Torah L’HaRambam, Sefer 
Zemanim – Spain, 14th-15th Century  
Manuscript on parchment, Mishne Torah L’HaRambam, Sefer Zemanim. [Spain, 14th-
15th century].
Large impressive volume of a manuscript from the time of the Rishonim, the genera-
tion before the Spanish Expulsion. Handsome copy in Sefardi writing characteristic 
to its time and place. Brown ink on parchment, processed and sketched. The booklet 
sheets are folded and arranged in a manner that the hairy side is always placed opposite 
the fleshy side so that when opened the color will be uniform.
The manuscript has been proofread by an expert proofreader from the time of the copy, 
who reviewed the version of the Mishne Torah, completed what the copier missed and 
corrected mistakes.
-The manuscript is incomplete, the content is as follows: ◆ Hilchot Shabbat: Chapter 1, 
Halacha 1-mid Chapter 15; Chapter 19, Halacha 1-Chapter 26, Halacha 14. ◆ Hilchot 
Eruvin: Chapter 1, Halacha 11- end. ◆ Hilchot Shevitat Asor: complete. ◆ Hilchot 
Shevitat Yom Tov: Chapter 1, Halacha 1-Chapter 6, Halacha 6. ◆ Hilchot Succah 
V’Lulav: Chapter 6, Halacha 5 – Chapter 8, Halacha 3. ◆ Hilchot Shekalim: Chapter 2, 
Halacha 1-end. ◆ Hilchot Kiddush HaChodesh: complete. ◆ Hilchot Ta’anit: Chapter 
1, Halacha 1 – Chapter 5, Halacha 5.
Leaf size: 24X31cm. Original leaf numbering: 2-24, 33-48, 
55-78, 94-96, 99-133. Total: 101 leaves. Booklets of eight 
leaves. 23 lines to each page. 
Most leaves are in good condition. Approximately 7 leaves in 
fair condition (coarse tears and wear, sometimes with minor 
damage to text). Stains. On several pages, the wide margins 
were cut, for reuse of parchment strips. Detached leaves and 
booklets.
Rare manuscript in its condition and scope. Attached is 
an authorization by an expert on Hebrew manuscripts. 
We have not examined the manuscript version or com-
pared it to other versions.

Opening Price: $60,000



245. שרידי חיבורים בכתב-יד – המאות ה-15 וה-16
שרידי חיבורים בכתב-יד, שהוצאו מ”גניזת כריכות”. ]כתיבה ספרדית, המאות ה-15 וה-16[.

 קטע מחיבור “נורא תהלות” לרבי יואל אבן-שועיב.   שרידי חיבור פולמוסי אנטי-נוצרי, לא מזוהה ]4 עמ’[. ♦ ♦

 דף מ”פרקי משה” ]מאמרי הרפואה של הרמב”ם[   דפים מפירוש אברבנאל על התורה ]במספר כתיבות[. ♦ ♦
 קטעים מספר בענייני רפואה בשם “גבריאל”.  ♦

כ-15 דפים וקטעי דפים. מצב בינוני-גרוע, פגיעות משתנות כתוצאה מהכריכה. 

פתיחה: $500

244. שרידי כתב-יד מהמאה ה-14-15 – פסקי הרי”ד על מסכת גיטין
שרידי כתב-יד שהוצאו מגניזת כריכות. פסקי הרי”ד, לרבי ישעיה די טראני הראשון )בעל תוספות רי”ד(. 

]כתיבה ביזנטית, המאה ה-14-15?[.
מכילים את הפסקים לגיטין עו ע”א – פ ע”ב, פב ע”א ופו ע”א ]ראה פירוט בדף המצורף[. מספר הגהות בשולי 
הגליון, מבדיקה ראשונית נראה כי יש שינויי נוסח מסוימים מהנדפס בפסקי הרי”ד, מהדורת יד הרב הרצוג.

כ-10 דף, גודל משתנה, מצבי פגיעה שונים כתוצאה מהכריכה, משוקמים באופן מקצועי.

פתיחה: $3000

245. Manuscript Remnants - 15th and 16th centuries  
Remnants of manuscripts, removed from the 
“binding geniza”. [Sefardi writing, 15th and 16th centuries]. ◆ Remnants of a polemic anti-
Christian work, unidentified [4 pages]. ◆ Section of the work Norah Tehilot by Rabbi Yoel 
Ebn Sho’ib. ◆ Leaves of Abarbanel commentary on the Torah [from a number of writings]. 
◆ Leaf of Pirkei Moshe [Rambam’s medical articles]. ◆ A number of paragraphs on 
medical matters called Gavriel.
Approximately 15 leaves and leaf sections. Fair-poor condition, varying damages due to 
binding.

Opening Price: $500

244. Manuscript Remnants from the 15th Century – The Rid’s 
Ruling on Tractate Gittin  
Remnants of a manuscript removed from the binding geniza. Rulings of the Rid, by 
Rabbi Yeshaya Di Trani the first (Ba’al Tosfot Rid). [Byzantine writing, 15th century?].
The manuscript has rulings of Gittin 76a – 80b, 82a and 86a [see details on attached 
leaf]. Several glosses on margins, from first examination it seems that there are certain 
changes in the version from the version printed in the Rid rulings of the Yad HaRav 
Herzog edition.
Approximately 10 leaves, varied size, varied state of damages due to the binding, profession-
ally restored.

Opening Price: $3000
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246. כתב-יד, ספר לחם פנים - רבי יצחק הלוי ואלי ממודינא
כתב-יד, ספר לחם פנים, ביאורים ופסקים על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי יצחק הלוי ואלי. ]מודינה?, 

המאה ה-17/18[.
]הלכות  א-כז  סימנים  חיים,  אורח  על  חיבור  א”ח”.  ואלי  הלוי  יצחק  להר’  כ”י  פנים  “לחם  כתה”י:  בראש 
השכמת הבוקר-תפילין[, רמב-רסג ]הלכות שבת[, תרכה-תרלט ]הלכות סוכה[. הלכות סוכה בשני טורים, 

בכתיבה שונה. 
)נפטר ת”מ, אוצר הרבנים 10743(, רב במודינה, מגדולי הפוסקים באיטליה. החיד”א  ואלי  יצחק הלוי  רבי 
מביא בשם בן דורו המקובל רבי משה זכות )הרמ”ז( שכתב: “שני עמודי איטליה בהוראה מהר”ש אבוהב 
וכמה”ר יצחק הלוי ממודינא ואמרותיהם אמרות טהורות”. חתנו של הרמ”ז, רבי בנימין הכהן ויטאלי )הרב”ך( 
ולא זכה להשלים את חיבורו הגדול “לחם  ימים  )גבול בנימין, דרוש מא(. נפטר בקיצור  הספידו באריכות 
פנים” על שולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה. מסיבה זו נותר החיבור בכמה קבצי כתב-יד, והחיד”א כותב כי 

ראה את אחד מהם ]שם הגדולים בערכו[. 
]243[ עמ’ כתובים. 22 ס”מ. מצב טוב, כתמים ופגעי עש. דפים רופפים או מנותקים. כריכת קלף, מנותקת ופגומה. 

פתיחה: $2000

246. Manuscript, Sefer Lechem Panim – Rabbi Yitzchak HaLevi Vali 
of Modena  
Manuscript, Sefer Lechem Panim, commentary and rulings on Shulchan Aruch Orach 
Chaim, by Rabbi Yitzchak HaLevi Vali. [Modena?, 17th-18th century]. 
At beginning of manuscript: “Lechem Panim manuscript by Rabbi Yitzchak HaLevi 
Vali” Composition on Orach Chaim, clauses 1-27 [laws of arising in morning-phylac-
teries], 242-263 [laws of Shabbat], 625-639 [laws of Sukkah]. Laws of Sukkah in two 
columns, in different writing. 
Rabbi Yitzchak HaLevi Vali (passed away in 1680, Otzar HaRabbanim 10743), rabbi 
in Modena, among greatest rabbinical authorities of Italy. The Chida cites in the name 
of his contemporary, the Kabbalist Rabbi Moshe Zacuto (the Ramaz) who wrote: 
“Two Torah pillars of Italy, Rabbi Shmuel Abuhav and Rabbi Yitzchak HaLevi of 
Modena…”. Son-in-law of the Ramaz, Rabbi Binyamin HaKohen Vitale (Rabach) 
eulogized him at great length (Gvul Binyamin, sermon 41). Passed away at a young 
age and did not merit to complete his great composition Lechem Panim on Shulchan 
Aruch Orach Chaim and Yoreh De’ah. For this reason his composition remained in 
several manuscript collections, and the Chida notes that he has seen one of them [Shem 
HaGedolim under his entry]. 
[243] written pages. 22cm. Good condition, stains and moth damage. Loose or detached 
leaves. Parchment binding, detached and damaged. 

Opening Price: $2000
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248. דף חידושי תורה מהמהר”ם שיק
דף חידושי תורה בכתב ידו של המהר”ם שיק, בסוגיית כותבת שאמרו בגרעינתיה. תקצ”ב )1831(.

הגאון הנודע רבי משה שיק - מהר”ם שיק )תקס”ז-תרל”ט, אוצר הרבנים 15194(, גאון מופלא, מגדולי דורו 
וממנהיגי יהדות הונגריה. בגיל 14 בא לישיבתו של ה”חתם סופר” והפך עד מהרה לאחד מחשובי תלמידיו. 
שימש שנים רבות ברבנות בעיר יערגן הסמוכה לפרשבורג, ולאחר מכן כיהן עד פטירתו כרבה של חוסט, 
בה ייסד ישיבה גדולה והעמיד תלמידים מפורסמים. הותיר אחריו יבול תורני עצום, הכולל תשובות בהלכה, 

דרשות, חידושים על הש”ס, על תרי”ג מצוות ועוד. מגדולי הלוחמים ברפורמה.
דף כ-17 ס”מ. מצב גרוע, פגום מאד עם חסרונות בטקסט, חסר בתחתית הדף.

פתיחה: $1000

249. כת”י חידושי סוגיות - חוסט תרל”ו
כת”י, חידושי סוגיות וחידושי אגדה. בשם הגאון אב”ד פרשבורג )כנראה מבעל “שבט סופר”, או מאביו בעל 
ה”כתב סופר” שנפטר בשנת תרל”ב(, בשם הגאון רבי יהושע אהרן צבי ווינברגר )המהריא”ץ אב”ד מרגרטן( 

ובשם הגאון אב”ד חוסט )המהר”ם שיק(. חוסט, תרל”ו 1876.
בדף הראשון רישום בחתימת הכותב: “גרשון טישלער”, שקיבל את המחברת במתנה מאחיו רבי “אלכסנדר 

טישלער”. 
כ-43 עמ’ כתובים. כ-22 ס”מ. נייר איכותי, מצב טוב. דפים ריקים רבים. כריכה חדשה.

פתיחה: $250

247. כתב-יד, ביאור על ההפטרות - רבי יצחק חיות בעל “זרע יצחק”
כתב-יד, ביאור על ההפטרות, מאת רבי יצחק חיות. ]פולין, אחרי תפ”ו 1726[. 

על הפטרות חומש בראשית. דרשות, משולבות בחיבור על דרך קבלת האר”י ]עם הכותרת “מגילת סתרים” 
או “מ”ס”[. בראש כתה”י כותרת: “ביאור על הפטורת ]![ כתיבת מן אא”ז הגאון כמ”ו יצחק חיות זלה”ה אב”ד 

דק”ק סקאלי שנת ת”ע”. 
)גליל  סקאליא  אב”ד   ,)10663 הרבנים  אוצר  )ת”כ-תפ”ו,  יצחק”  “זרע  בעל  חיות  יצחק  רבי  המקובל  הגאון 
ונדפס מהם רק חיבורו על המשניות.  י”ג חיבורים,  רבי העשיל מקראקא. השאיר אחריו  לבוב(, מתלמידי 
נכדו של הגאון רבי יצחק חיות אב”ד פראג )רצ”ח-ש”ע( בעל “אפי רברבי”. שני סיפורים התפרסמו מגודל 
קדושתו: האחד על הגעתו לפני בי”ד של מעלה, והשני כי אמר שמקבל על עצמו כי עד עשרה דורות מזרעו 

כשיבואו ויתפללו על קברו בעת צרה יושעו. - ראה לתולדותיו בחומר המצורף.
]12[ דף. )לפי “שומרי הדף”, נראה כי חסרים באמצע 2 דף או יותר(. 19 ס”מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

248. Leaf of Torah Novellae by the Maharam Schick  
Leaf of Torah novellae in the handwriting of the Maharam Schick, on the treatise of a 
kotevet (measure, dried fig) with its seeds (1831).
Rabbi Moshe (Maharam) Schick (1807-1979, Otzar HaRabbanim 15194), an out-
standing Torah genius, amongst the greatest rabbis of his generation and a leader of 
Hungarian Jewry. At the age of 14, he joined the Chatam Sofer’s yeshiva and within 
a short time became one of its foremost students. He served many years as rabbi of 
Yeregin near Pressburg, later serving as rabbi of Chust, where he established a yeshiva 
and taught renowned disciples until his death. He left a vast amount of Torah works 
including responsa, sermons, novellae on the Talmud, on the 613 mitzvot etc. He was 
among the fiercest rivals of the reformists.
Leaf approximately 17cm. Poor condition, very damaged with lacking text, lack at bottom of leaf.

Opening Price: $1000

249. Chidushei Sugiyot Manuscript – Khust 1876   
Manuscript, Chidushei Sugiyot and Chidushei Aggadah. Attributed to the Ga’on Av 
Beit Din of Pressburg (apparently author of Shevet Sofer, or his father, author of the 
Ktav Sofer who passed away in 1872), in name of the Ga’on Rabbi Yehoshua Aharon 
Tzvi Weinberger (Av Beit Din of Margareten) and in name of the Ga’on Av Beit Din of 
Khust (the Maharam Schick). Khust, 1876.
First leaf contains signed notation: “Gershon Tishler”, who received the notebook as a 
gift from his brother Rabbi “Alexander Tishler”.
Approx. 43 written pages. approx. 22cm. Quality paper, good condition. Many blank leaves. 
New binding. 

Opening Price: $250

247. Manuscript, Commentary on Haftarot – Rabbi Yitzchak 
Chayut Author of Zera Yitzchak   
Manuscript, commentary on Haftarot by Rabbi Yitzchak Chayut. [Poland, post 1726]. 
Commentary on Haftarot of Chumash Bereshit. Sermons, combined with composition 
based on the Kabbalah of the Ari [with title “Megillat Starim” or “M.S.”. Heading at 
head of manuscript: “Commentary on Haftarot written by Rabbi Yitzchak Chayut 
Av Beit Din of Skali , 1710”. 
The Kabbalist Ga’on Rabbi Yitzchak Chayut author of Zera Yitzchak (1660-1726, Otzar 
HaRabbanim 10663), Av Beit Din of Skali (region of Lvov), among disciples of Rabbi 
Heschel of Krakow. Authored 13 compositions of which only the composition on the 
Mishnayot was printed. Grandson of Rabbi Yitzchak Chayut Av Beit Din of Prague 
(1538-1610) author of Api Ravreve. Two famous stories demonstrating his holiness 
became famous; first – of his arrival before the Heavenly court; second – of his state-
ment that any of his descendants for ten generations who would pray at his grave at 
time of distress will be granted salvation. For additional information related to his 
biography see attached material. 
[12] leaves. (According to “Shomrei HaDaf ” it appears that 2 or more middle leaves are miss-
ing). 19cm. Good condition, stains and wear. New binding. 

Opening Price: $1000
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250. כת”י על התורה, פרקי אבות והגדה של פסח - מחבר לא מזוהה
כתב יד, חיבור שלם ומסודר של דרושים ופירושים, על התורה ומדרשי חז”ל, סדר התפילה ופרקי אבות, 

הגדה של פסח ועוד. ]ראשית המאה ה-19[.
כתיבה אשכנזית נאה, אוטוגרף של מחבר לא ידוע, לפי סוג הכתב והנייר ניתן לשער כי נכתב בשנות תק”ץ-

תר”י בערך. מכיל חידושים רבים ומעמיקים, וכנראה נכתב ע”י רב תלמיד חכם גדול.
פ דף. 24.5 ס”מ. נייר איכותי עבה ואפרפר. מצב טוב. כריכת עור מעוטרת, בלויה וללא שדרה.

פתיחה: $1000

250. Manuscript, on the Torah, Pirkei Avot and Passover 
Haggadah – Unidentified Author  
Manuscript, complete well-arranged composition of homiletics and commentaries on 
the Torah and Midrashim, prayers and Pirkei Avot, Passover Haggadah etc. [Beginning 
of 19th century].
Handsome “Ashkenasi” writing, autograph of unknown author. According to the type 
of handwriting and paper the manuscript was possibly written in c. 1830s-1850s. Has 
many deep novellae, apparently written by a great Torah scholar.
80 leaves. 24.5cm. High-quality thick grayish paper. Good condition. Adorned leather bind-
ing, worn spineless.

Opening Price: $1000
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251. מכתב שו”ת מרבי מרדכי הכהן אב”ד שעפס אל רבי אברהם לנדא אב”ד טשכנוב
מכתב ארוך של שו”ת הלכתי בהלכות נדה, בכת”י ובחתימתו של הגאון רבי “מרדכי בהמנוח מוהר”י כ”ץ” 
ץ, צפון-פולין(,  אב”ד שעפס, שנשלח אל הגאון הקדוש רבי אברהם לנדא רב ואב”ד טשעכנאווי. שעפס )ֶשְרְפּ

]אחרי תר”א 1841[.
רבי מרדכי ב”ר יהושע הכהן גרינבוים, נסמך להוראה מרבי עקיבא אייגר שתיארו בתואר “גאון”, ]בהקדמת 
)ירושלים, תרע”ד(, מסופר אודותיו כי היה מלמד לבניו של רבי  ספר “אזני יהושע” מנכדו רבי יהושע סיגל 
שלמה אייגר, כשהגיע לביתם הסב רבי עקיבא אייגר בחן את נכדו רבי ליבל’ה, ואמר בהתפעלות כי גאון הוא 
המלמד ולא מלמד פשוט. וכאשר בא לפניו רבי מרדכי והתפלפל עמו בדברי תורה, אמר לו רבי עקיבא אייגר 
כי גאון כמוהו צריך לכהן ברבנות וכתב לו היתר הוראה[. כיהן ברבנות נישטאט הסמוכה לווראשא ומשנת 
תר”א כיהן ברבנות שעפס כ-18 שנים, עד פטירתו בשנת תרי”ט. לאחר פטירתו נחלקה עדת שעפס לשתי 
קהילות, וחתנו רבי משה יוסף סגל נתמנה לרבה של ה”קולה-קוט” ]=הקהלה הקטנה[, שהתקיימה בנפרד עד 

שנת תרמ”ד.
אלוקים  איש  דאברהם”,  “זכותא  בעל  )תקמ”ט-תרל”ה(,  טשכנוב  אב”ד  לנדא  אברהם  רבי  המכתב:  מקבל 
קדוש מגדולי גאוני פולין, כיהן ברבנות טשכנוב משנת תקע”ט ורבים מרבני פולין היו מתלמידי ישיבתו. בניו 

ונכדיו כיהנו באדמו”רות.
4 עמ’. כ-33 ס”מ. מצב בינוני, בלאי בשוליים ובקפלים, נייר דק וטשטושי דיו.

פתיחה: $400

251. Letter of Responsum by Rabbi Mordechai HaCohen Rabbi of 
Sheps to Rabbi Avraham Landau Rabbi of Tshekhanov  
A long letter of halachic responsum on the laws of “niddah”, handwritten and signed by 
Rabbi “Mordechai ben Rabbi Yehoshua Katz” Rabbi of Sheps, sent to the Torah genius 
Rabbi Avraham Landau Rabbi of Tshekhanov. Sheps (Sierpc, North Poland), [after 
1841].
Rabbi Mordechai ben Rabbi Yehoshua HaCohen Greebaum, was certified for Torah 
rulings by Rabbi Akiva Eiger who described him as a Torah genius, [in the introduc-
tion to “Oznei Yehoshua” by his grandson Rabbi Yehoshua Segal (Jerusalem, 1914), a 
story appears about him that he used to teach the sons of Rabbi Shlomo Eiger. When 
he reached their home, the grandfather Rabbi Akiva Eiger tested his grandson Rabbi 
Leib’le and said in amazement that the teacher is a genius and not a simple “melamed”. 
When Rabbi Mordechai appeared before him and they discussed Torah thoughts, 
Rabbi Akiva Eiger told Rabbi Mordechai that a genius like him must serve as rabbi and 
he wrote him a “hora’ah” permit]. Rabbi Mordechai served in the Neustadt rabbinate 
near Warsaw and from 1841 he served in the Sheps rabbinate for 18 years until his 
death in 1859. After his death, the Sheps community was divided into two communi-
ties, and his son-in-law Rabbi Moshe Yosef Segal was appointed Rabbi of the small 
community, which existed separately until 1884.
The recipient of the letter: Rabbi Avraham Landau Rabbi of Tshekhanov (1789-1875), 
author of “Zechuta D’Avraham”, a holy man and a leading Torah genius in Poland, 
served in the Tshekhanov rabbinate from 1799 and many rabbis in Poland studied in 
his yeshiva. His sons and grandsons served as rebbes.
4 pages. Approximately 33cm. Fair condition, wear to margins and folds, thin paper and ink 
blurs. 

Opening Price: $400
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252. כתבי יד מבעל “שלטי הזהב” - כולל קונטרס גדול מחלק ב’ שלא נדפס
“שלטי  מחיבורו  קונטרס  בערך[.  תר”מ-תר”ס  ]ירושלים,  סלאנט.  אריה  יעקב  רבי  מהגאון  כתבי-יד  צרור 
יורה דעה סימנים קפ”ט-ת”ב; מחברת  על  נדפס,  ב’ שלא  ליישב דברי הט”ז מקושיות הש”ך, חלק  הזהב” 
עניני ארץ  ומשניות, על התורה,  חידושים על הש”ס  דפי  הגדול דשנת תר”מ”;  “דרוש לשבת  דרשות עם 

ישראל, על שו”ע אורח חיים וקטעים מחיבורו חלק א’; ועוד.
תרבי יעקב אריה ליב ב”ר חיים מרדכי לווינזון-סלאנט )תקצ”ה-תרס”ז(, מגדולי התורה בירושלים, עלה בי

לדותו לירושלים יחד עם סבו רבי זאב אסיא, חכם צדיק ועניו. מחבר הספרים “שארית יעקב-אמרי נעם” 
)ירושלים תרמ”ג( וספר “שלטי הזהב” חלק א’ על יורה דעה עד סימן ק”י )ירושלים תרנ”ט, כת”י נוסף מחלק 

ב’ על יורה דעה, סימנים קי”ט-קס”ד, הופיע בקטלוג “קדם”, מכירה 19 פריט 292(.
למעלה מ-100 עמ’ כתובים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

252. Manuscripts of Author of “Shiltei HaZahav” – Including a 
Large Pamphlet of Part 2 that was Never Printed  
A bundle of manuscripts by Rabbi Ya’akov Aryeh Salant. [Jerusalem, c. 1880-1900]. A 
pamphlet of his work “Shiltei HaZahav” to settle the words of the “Taz” in answer to 
the questions of the” Shach”, Part 2 that was never printed, on “Yoreh Deah Simanim 
189-402”; a notebook of sermons with a “Sermon for Shabbat HaGadol of 1880”; novel-
lae leaves on the Talmud and Mishnayot, on the Torah, matters pertaining to Eretz- 
Yisrael, on “Shulchan Aruch Orach Chaim” and sections of his work Part 1; etc.
Rabbi Ya’akov Aryeh Leib son of Rabbi Chaim Mordechai Levinson-Salant (1835-1907), 
a leading Torah scholar in Jerusalem, immigrated to Jerusalem in his youth with his 
grandfather Rabbi Ze’ev Asya, who was a Torah scholar, tzaddik and modest person. 
Wrote “She’erit Ya’akov- Imrei Noam” (Jerusalem 1883) and “Shiltei HaZahav” Part 1 on” 
Yoreh De’ah” up to ‘’Siman” 110 (Jerusalem 1899, and another manuscript from Part 2 on 
“Yoreh Deah, Simanim 119-164”, appears in “Kedem “Catalogue, Auction 19 Item 292).
More than 100 written pages, various sizes and conditions.

Opening Price: $350

253. ארכיון תשובות ומכתבים - רבי יהונתן אייבשיץ אב”ד לאשיץ וחתנו רבי אריה מרדכי רביו
נוביץ הרב מקארוב

ארכיון תשובות בהלכה, דרושים, העתקות מכתבים וחידושי תורה, שטרות חתומים של מכירת חמץ ועוד, 
מעזבונו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ אב”ד לאשיץ וחתנו רבי אריה מרדכי רבינוביץ הרב מקארוב. 

קמינער;  העניך  רבי  גיסו  מהם:  שונים,  מרבנים  אייבשיץ  יהונתן  רבי  אל  שנשלחו  מכתבים  כולל  הארכיון 
רבי שלום יצחק שטרנברג דומ”ץ אנטוורפן )תרט”ו-תרצ”ו(; רבי משה הכהן פייערשטיין מסארניק; מכתב 
 דפים שונים מטיוטות התשובות, עם חתימות רבות של רבי  בחתימת רבני לודז משנת תער”ג )1913(; ועוד[. ♦
 העתקים בכתב-ידו של ר’ יהונתן ממכתבי רבנים שונים, כולל העתקות  “יהונתן אייבשיץ אב”ד לאשיץ”. ♦

ממכתבי רבי יצחק זעליג מורגנשטרן מקאצק.
 שטרות מכירת חמץ, בכת”י של רבי יהונתן אייבשיץ, ושטרות מכירת חמץ של רבי אריה מרדכי רבינוביץ  ♦

מתקופת כהונתו בקארוב, ומתקופת היותו רב בבתי-וורשא בירושלים.
רבי יהונתן אייבשיץ אב”ד לאשיץ )נפטר בוורשא בחשון תרע”ו 1915(, נולד בקאצק והיה מחשובי רבני פולין, 
חסיד מקושר לאדמו”רי קוצק וגור. מקצת מתשובותיו בהלכה נדפסו ע”י חתנו הרב מקארוב בספר “תפארת 

יהונתן”, ירושלים תרצ”ד. רוב כתה”י שלפנינו לא נדפסו שם.

- “הרב מבני ברק” )תרמ”ה-תשט”ו(, בגיל 16 נתמנה לרבנות בעיר  חתנו הגאון רבי אריה מרדכי רבינוביץ 
קאסאוו. במלחמת רוסיה-יפן בשנת תרס”ה נמלט לעיר בריסק ושהה כשנה במחיצתו של הגאון רבי חיים 
מבריסק, שקירב מאד את הרב הצעיר. משנת תרע”ג כיהן כעשר שנים ברבנות קארוב )קאריוו(, עד שעלה 
לארץ ישראל בין המתיישבים הראשונים בבני ברק וכיהן בה כרב המושבה. בשנת תרפ”ט עבר לבתי-וורשא 
בשם  חידושיו  עם  חותנו,  של  ספרו  את  הדפיס  בעיר.  והחסידות  ההוראה  מגדולי  כאחד  ונודע  בירושלים 
“כליל תפארת”. הדפיס גם את הספרים: “כתר היהודי” מתורת זקנו “היהודי הקדוש”; “זכותא דאברהם” של 

דודו רבי אברהם מפוריסוב; וספרים נוספים.
עשרות דפים ושרידי דפים, גודל משתנה, מצב בינוני עד גרוע, בלאי רב וקרעים. 

פתיחה: $2000
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253. Archive of Responses and Letters – Rabbi Yehonatan 
Eibeschutz Av Beit Din of Lashitz and Son-In-Law Rabbi Aryeh 
Mordechai Rabinowitz Rabbi of Kariv   
Archive includes letters sent to Rabbi Yehonatan Eibuschutz by various rabbis, including: 
his brother-in-law Rabbi Henoch Kaminner; Rabbi Shalom Sternberg rabbinical author-
ity of Antwerp (1855-1936); Rabbi Moshe HaCohen Feuerstein of Sarnik; letter signed by 
Rabbi of Lodz from year 1913; more. ◆ Various leaves of drafts of responses containing 
many signatures of Rabbi “Yehonatan Eibeschutz Av Beit Din of Lashitz”. ◆ Copies of 
various rabbinic letters in handwriting of Rabbi Yehonatan, including copies of letters of 
Rabbi Yitzchak Zelig Morgenstern of Kotzk. ◆ Document authorizing sale of Chametz 
[leavened food] in handwriting of Rabbi Yehonatan Eibeschutz, and documents autho-
rizing sale of Chametz of Rabbi Aryeh Mordechai Rabinowitz from period of service in 
Karov, and from period of service as rabbi of Batei Varsha in Jerusalem. 
Rabbi Yehonatan Eibeschutz Av Beit Din of Lashitz (passed away in Warsaw in 
Cheshvan 1915), born in Kotzk, was among prominent rabbis of Poland and Chassid 
closely associated with Rebbes of Kotzk and Gur. Some of his Halachic responses were 
printed by his son-in-law the Rabbi of Kariv in the book Tiferet Yehonatan, Jerusalem 
1934. Most of these manuscripts were not printed there. 
His son-in-law the Ga’on Rabbi Aryeh Mordechai Rabinowitz – “The Rabbi of Bnei 
Brak” (1885-1955) was appointed to the rabbinate of city of Kasav at the age of 16. 
During the Russo-Japanese War in the year 1905 fled to the city of Brisk and spent 
approximately a year with the Ga’on Rabbi Chaim of Brisk with whom he formed a 
close affinity. From 1913 served in the rabbinate of Kariv for approximately ten years 
until immigrating to Eretz Israel and was among pioneer settlers in Bnei Brak where 
he served as rabbi. In 1929 moved to Batei Varsha in Jerusalem and was known as one 
of the leading rabbinical authorities and Chassidim of the city. Printed the book of 
his father-in-law with his Chidushim under title Klil Tiferet. Also printed the books: 
Keter HaYehudi containing Torah of his grandfather “HaYehudi HaKadosh”; Zechuta 
De’Avraham of his uncle Rabbi Avraham of Porisov; as well as other books. 
Dozens of leaves and remnants of leaves, various sizes, fair to poor condition, extensive wear 
and tears. 

Opening Price: $2000
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254. צרור תשובות חתומות מרבי אשר ליפמאן זרחי, מגדולי 
רבני ארה”ב – 1894

צרור כתבי יד של תשובות וחידושים בכת”י וחתימותיו של הגאון רבי 
אשר ליפמאן זרחי, ראדזווילאווע )פולין(, תרמ”ג-תרמ”ז 1883-1886. 

דעס-מאינעס )דה מוין, איווה(, ארצות הברית, תרנ”ד 1894.
יורה  על  ליפמאן,  אשר  רבי  של  השו”ת  מחיבור  חלק  הם  התשובות 
דעה ואבן העזר. בתשובות שלפנינו, הוא דן בשאלות כתיבת שם העיר 
דעס-מאינעס בגיטין, בשאלת קניית בית עבודה זרה והפיכתו לבית 

ווידע מוהרח”י  מתשובת  עמוד  מעתיק  הוא  הדברים  ]בתוך  תכנסת 
ראוויץ ממאסקווא, שנשלחה אליו[. ועוד.

נולד  ארה”ב,  רבני  מגדולי  )תרכ”ד-תרצ”ב(,  זרחי  ליפמאן  אשר  רבי 
מרבני  זרחי,  שמעון  רבי  הנודע  הגאון  של  בן-משפחה  והוא  בקובנה 
טבריג, ווילנא וירושלים. למד בישיבת וולוז’ין ונסמך להוראה מגדולי 
ליטא. משנת תרמ”ג בערך, התגורר בעיירה ראדזווילה )עיירה סמוכה 
בה  שימש  כי  נראה  שלפנינו  הכתבים  ולפי  לומזה(,  בפלך  לזמברוב 
ברבנות. בשנת תרנ”ג הגיע לארה”ב וכיהן ברבנות בברונזוויל ברוקלין 
בשנת  איווה(.  )מדינת  דעס-מאינעס,  לרבנות  התקבל  תרנ”ד  ובשנת 
תרס”ג עבר לכהן ברבנות בעיר לואיסוויל, קנטקי, שם ניהל כשלושים 
בין הרבנים  היה  רב.  ונתקבלו דבריו בכבוד  שנה את תפקידיו ברמה 
ראה  וקנדה”.  הברית  דארצות  הרבנים  “אגודת  את  שיסדו  החרדים 

חומר מצורף אודותיו.
חב”ד  חסידי  כרב  כיהן  תרע”א(,  )נפטר  ווידערוביץ  יעקב  חיים  רבי 
במוסקבה. בשנת תרנ”ג הגיע לארה”ב וכיהן ברבנות בניו-יורק לעדת 

החסידים והיה מכונה “רב הכולל לעדת הספרדים בארה”ב”.
עם  ויבש,  פריך  כהה  נייר  בינוני-גרוע,  מצב  ס”מ.  כ-32  כתובים,  עמ’   68

פגיעות רבות, אך רוב הטקסט נשמר. 

פתיחה: $500

255. אוסף כתבי יד - ליטא
לסיומי  ודרשות  ושו”ע,  הש”ס  על  חידושים  של  בכת”י  דפים  אוסף 

מסכתות. ]ליטא, שנות התר”י-תר”ן בערך 1850-1890[.
מהעיר  תרמ”ו,  הפסח  בערב  לסיום  דרשה  עם  מחברת  הדפים  בין 
זרחי, ]ראה  ידו של הכותב רבי אשר ליפמאן  ראדזילאווע, בחתימת 
מארכיונו,  הגיעו  הדפים  שאר  שגם  כנראה  הקודם[.  בפריט  אודותיו 

תאך חלקם נראים מכותבים אחרים ]מרבני ליטא[ באותה תקופה ומ
תקופות מוקדמות יותר.

כ-35 עמ’ כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

254. Bundle of Responsa Signed by Rabbi 
Asher Lippman Zarchi, a Leading Rabbi in 
the US – 1894  
Bunch of manuscripts of responsa and novellae hand-
written and signed by Rabbi Asher Lippman Zarchi, 
Radyvyliv (Poland), 1883-1886. Des Moines, Iowa 
(USA), 1894.
The responsa are part of Rabbi Asher’s book of responsa 
on Yoreh Deah and Even HaEzer. These responsa deal 
with questions on the manner of writing the name of 
the city Des Moines in a get, a question of the acquisi-
tion a house which housed avodah zara to be used as a 
Beit Knesset [in that responsum, he copies a page from 
the responsum of Rabbi C. Y. Videravitz of Moscow, 
sent to him]. And more.
Rabbi Asher Lippman Zarchi (1864-1932), one of the 
foremost rabbis in the US was born in Kovne. He was a 
relative of the renowned Rabbi Shimon Zarchi, a rabbi 
in Tovrik, Vilnius and Jerusalem. Studied at the Volzhin 
Yeshiva and was ordained by leading Lithuanian rabbis. 
From c. 1883, he lived in the village of Radyvyliv (a 
village near Zembrov in the Łomża region), and ac-
cording to these writings, it is apparent that he served 
in its rabbinate. In 1893, he reached the US and served 
in the rabbinate of Brownsville Brooklyn and in 1894, 
was accepted as rabbi of Des Moines, [Iowa]. In 1903, he 
moved to serve as Rabbi of Louisville, Kentucky. There 
he filled the position of rabbi with authority and his 
words were highly honored. He was one of the Charedi 
rabbis who founded the Association of Rabbis of the 
USA and Canada. See attached material.
Rabbi Chaim Ya’akov Viderowitz (died 1911), served as 
rabbi of the Lubavitcher Jews in Moscow. In 1893, he 
reached the US and served in the NY rabbinate for the 
Chassidic sector and was called “General Rabbi of the 
Sefardi community in the US”.
68 written pages. Approximately 32cm. Fair-poor condition, 
dark brittle dry paper, with many damages, but most of the 
text has been preserved.

Opening Price: $500
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255. Collection of Manuscripts 
– Lithuania  
Collection of manuscript leaves of novellae on the 
Talmud and Shulchan Aruch and sermons upon the 
conclusion of tractates. [Lithuania, c.1850s-1890s]
Among the leaves is a notebook with a sermon for a 
siyum on Erev Pesach 1886, from the city of Radziluv, 
signed by the writer Rabbi Asher Lippman Zarchi, [see 
previous item]. Apparently, the rest of the leaves also 
came from his archives, but some seem to have been 
written by other writers [a Lithuanian rabbi] at the same 
time and from earlier times.
Approximately 35 written pages. Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

256. כת”י ספר נר דוד - רבי נתן דוד רוזנבלום מאפטא
התורה,  על  פירושים  תורה,  אור   - דוד  נר  ספר  כת”י,  של  גדול  כרך 
מאפטא.  רוזנבלום  ישראל  רבי  בן  דוד  נתן  רבי  מאת  בראשית-וירא. 

תש”ו 1946.
פירושים “עפ”י פרד”ס - פירוש, פשט, פלפול, פילוסופיא, רמז, דרוש 
הגאונים  מרבותי  ששמעתי  ומה  ספרים  מאות  מכמה  מלוקט   - סוד 

וז”ל, ומה שחנני הבוי”ת ודרשתי במקהלות עם, דברים נפלאים ומתו
”. בהערותיו על דברי מפרשים אחרים הוא חותם בפסיבת שקים מדב

דון “אדו”ן” ]=אמר דוד נתן[. 
שואת  ועל  אירופה,  יהודי  שואת  על  מדבר  הוא  המחבר  בהקדמת 
בעירו  כי  מספר  הוא  הדברים  בתוך  הנאצים.  ע”י  שנשרפו  הספרים 
אלפי  מלבד  הישן,  המדרש  בבית  ספרים  אלפי  עשרות  היו  אפטא 
ספרים בבתי מדרשות אחרים, “ואת כולם שרף הצר הצורר ומשרתיו 

המנאצים”. 
רבי נתן דוד רוזנבלום מאפטא, התגורר לאחר השואה בבואנוס איירס, 
פרסם מספר מאמרים בקבצים תורניים, בהם הוא מציין שחיבר כמה 
חיבורים, על התורה ועל תרי”ג מצוות, אך כנראה שעדיין לא נדפסו. 
התכתב רבות בעניני תורה וקבלה עם הרבי מהרמ”מ מליובאוויטש. 
אגרות רבות שנשלחו אל רבי נתן דוד רוזנבלום נדפסו בספרי “אגרות 

256. Manuscript of Ner David – Rabbi 
Nathan David Rosenblum of Apta  
Large volume of manuscripts, Ner David – Or Torah, 
commentary on the Torah, Bereshit-Vayera. By Rabbi 
Nathan David ben Rabbi Yisrael Rosenblum of Apta. 
1946.
Commentaries “According to Pardess – commentary, 
simple meaning, pilpul, philosophy, remez, hidden 
Torah – compiled from hundreds of books and from 
things I have heard from my rabbis, and from what 
G-d graced me and I have given sermons before gath-
erings, wonderful words sweeter than honey”. He 
signs his comments on the words of other commentar-
ies with the pseudo “Adon” [David Nathan says].
In the author’s introduction, he writes about the 
Holocaust of European Jewry, and the holocaust of 
Jewish books burned by the Nazis. He tells that in his 
city Apta there were hundreds of thousands of books in 
the old Beit Midrash (study hall), besides for the thou-
sands of books in other Batei Midrash, “All were burned 
by the evil enemy and his abominable servants”. 
Rabbi Nathan David Rosenblum of Apta, lived in Buenos 
Aires after the Holocaust, publicized several articles 
in Torah compilations, where he states that he wrote a 
number of works on the Torah and on the 613 mitzvot, 
which apparently have not yet been printed. He corre-
sponded frequently on Torah and kabalistic issues with 
Rebbe Menachem Mendel of Lubavitch. Many letters sent 
to Rabbi Nathan David Rosenblum were printed in the 
Igrot Kodesh books from the years 1955-1958. In both 
of the first letters from 1955, Rabbi Rosenblum wrote the 
Rebbe memories of his acquaintance with Rebbe Shlomo 
Ber when in Rostov in 1920. See attached material. 
[3 title pages and introduction], [555] pages, 34cm. Good 
condition. Semi-leather binding, rubbed.

Opening Price: $400

משנת  הראשונים  המכתבים  בשני  תשט”ו-תשי”ח.  מהשנים  קודש” 
תשט”ו כתב רנ”ד לאדמו”ר זכרונות על הכרותו עם האדמו”ר הרש”ב 

בהיותו ברוסטוב בשנת תר”פ. )ראה חומר מצורף(.
]3 דפי שער והקדמה[, ]555[ עמודים, 34 ס”מ. מצב טוב. כריכת חצי-עור, 

משופשפת. 

פתיחה: $400
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257. קונטרס חידושי תורה בכתב ידו של הגרי”ש אלישיב 
קדשים  בעניני  כריתות,  מסכת  על  וחידושים  הערות  כת”י,  דפי 
ושגגות, בכתב ידו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב. ]ירושלים, שנות 

הת”ש בערך[.
מרן רבי יוסף שלום אלישיב )תר”ע-תשע”ב(, מגדולי הפוסקים במשך 
למעלה משבעים שנה. נודע בהתמדתו המופלגת ובידיעתו העמוקה 
את  וענין  ענין  בכל  לפסוק  שיכל  עד  התורה,  חלקי  בכל  והיסודית 
מסקנתו הברורה. בעשרים השנים האחרונות הנהיג את עולם התורה 
בארץ ובחו”ל. אך מצודתו היתה פרוסה כבר קודם על כל עניני הרבנות 
את  בעצמו  הדפיס  לא  אלישיב  הגרי”ש  השונות.  בקהילות  וההלכה 
חידושי תורתו, אך תלמידיו הדפיסו את ה”הערות” משיעוריו וליקטו 

מאות מאלפי תשובותיו בארבעת חלקי “קובץ תשובות”.
10 עמ’ כתובים, מתוכם 8 עמ’ 19.5 ס”מ ו-2 עמ’ קטנים. נייר יבש. מצב טוב.

פתיחה: $600

258. אוסף דפים בדברי תורה ומכתבי שו”ת
]הונגריה- רבנים.  ומכתבי  שו”ת  מכתבי  תורה,  בדברי  דפים  אוסף 

רומניה, שנות הת”ר-ת”ש, המאה ה-19-20[.
 דף מספר   העתקת דרוש לשבת תשובה, פרשבורג, תר”ה )1844(. ♦ ♦
 מכתב בדברי תורה מאת הגאון  “מראה יחזקאל” על מסכת פסחים. ♦
רבי חיים יודא סגל דייטש, דומ”ץ מאקאווא, אל בנו. )המכתב פגום 
 דפים מתוך  וחסר, אבל הדברי תורה נמצאים בשלמות וגם החתימה(. ♦
)פגומים  מכתבים מאת רבי משה שטרן אב”ד פאליאן ומכתב אליו. 
 מכתב שו”ת מרבי אברהם יצחק וועג מאויבער-ווישיווא,  וחסרים(. ♦
 מכתב ארוך של שו”ת בענין זוג שנפרדו בשנות  אל רבי דוד שפרבר. ♦
משה  מרבי  תורה  בדברי  ארוך   מכתב  ♦ הראשונה.  העולם  מלחמת 
ווייס מסאטמר, אל רבי דוד שפערבער אב”ד בראשא. סאטמר, ת”ש. 
דוד  רבי  אל  מסטרביטשא,  פרידמן  זאב  מרבי  תורה  בדברי   מכתב  ♦

 מספר דפים של סיכומים הלכתיים בענין המחלוקת על  שפערבער. ♦
שהיה  ווייס משאמקוט,  צבי  שמואל  רבי  בסאטמר, מאת  הרב  מינוי 
 מכתב שו”ת בענין מחלוקת נגד ר”פ  ה”טוען” בדין-תורה על ענין זה. ♦
מחלוקת  נגדו  והתעוררה  וסטניסלב,  בקולומייא  שו”ב  שהיה  שו”ב, 
 דף העתק חידושי תורה על יורה דעה, “ממו”ח  ♦ ע”י חסידי קוסוב. 

 ועוד. בעל באר יהודה”. ♦

12 פריטים, כ-24 דף, גודל ומצב משתנים, רוב הדפים בגודל 27-33 ס”מ.

פתיחה: $400

257. Pamphlet of Torah Novellae in the 
Handwriting of Rabbi Elyashiv  
Handwritten leaf, comments and novellae on Tractate 
Kritot, on the treatises of Kodshim and Shegagot, 
in the handwriting of Rabbi Yosef Shalom Elyashiv. 
[Jerusalem, c. 1940s].
Rabbi Yosef Shalom Elyashiv (1910-2012), a foremost 
posek for over 70 years. Known for his exceptional 
diligence and deep and thorough understanding of all 
Torah areas which enabled him to reach clear conclu-
sions on any matter. During the last 20 years of his life, 
he led Torah Jewry in Israel and abroad. However, even 
earlier he was involved in rabbinic and halachic matters 
of various communities. Rabbi Elyashiv did not print 
his Torah novellae by himself but his disciples printed 
the “comments” from his lectures thereby compiling 
hundreds of his thousand of responsa in the four vol-
umes of Kovetz Teshuvot.
10 written pages, 8 pages 19.5cm and 2 smaller pages. Dry 
paper. Good condition.

Opening Price: $600

258. Collection of Leaves of Torah 
Thoughts and Responsa   
Collection of leaves of Torah thoughts, letters of re-
sponsa and rabbis’ letters. [Hungary-Romania, 19th-
20th century].
◆ Copy of a Shabbat Teshuva sermon, Pressburg, 1844. 
◆ Leaf from the book Mareh Yechezkel on Tractate 
Pesachim. ◆ Letter of Torah thoughts by Rabbi Chaim 
Yuda Segal Deitsch, Rabbi in Makó, to his son. (The 
letter is damaged and lacking, but the Torah thoughts 
and signature are whole). ◆ Leaves from letters by 
Rabbi Moshe Stern Rabbi of Velyun and a letter written 
to him. (Damaged and lacking). ◆ Letter of responsa 
by Rabbi Avraham Yitzchak Veg of Ober-Visheve, to 
Rabbi David Shferber. ◆ Long letter of responsa on 
the treatise of a couple who were separated during 
World War I. ◆ Long letter of Torah thoughts by Rabbi 
Moshe Weiss of Satmar, to Rabbi David Shferber Rabbi 
of Borşa. Satmar, 1940. ◆ Letter of Torah thoughts by 
Rabbi Ze’ev Freidman of Sydorovychi, to Rabbi David 
Shferber. ◆ Several leaves of halachic conclusions on 
the dispute over the appointment of a rabbi in Satmar, 
by Rabbi Shmuel Zvi Weiss of Shimkayts, who was a 
“claimant” in the Din Torah on this issue. ◆ Letter of 
responsa concerning the dispute against the Shochet 
and Bodek, who worked in Kolomyya and Stanislav, 
opposed by Kosov Chassidim causing a dispute. ◆ Leaf 
with a copy of Torah novellae on Yoreh Deah, “From the 
author of Be’er Yehuda”. ◆ More.
12 items, approximately 24 leaves, various sizes and condi-
tions, most leaves are 27-33cm. 

Opening Price: $400
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259. קונטרס תשובה בכתב-יד – רבי משה שלום סטול
סטול.  שלום  משה  רבי  מאת  ארוך  תשובה  קונטרס  כתב-יד, 

פרויענבורג, תרע”ד ]1914[.
בעניין האוסר על עצמו אתרוג בהנאה ובא אחר וזכה בו. כתיבה עגולה 

ונאה וחתימתו. ]התשובה נדפסה בראש ספרו שו”ת שם עולם[. 
העיר  של  האחרון  רבה  ליטא,  מרבני  סטול,  שלום  משה  רבי  הגאון 
מחבר  )קורלנד(.  ופרויענבורג  )ליטא(  יעזנא  כרב  קודם  כיהן  בויסק. 

שו”ת שם עולם, וספר דרכי שלום. נספה בשואה.
יג עמ’. 27 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קרעים, סימני קיפול. 

פתיחה: $200

259. Answer Pamphlet in Handwriting – 
Rabbi Moshe Shalom Stohl   
Manuscript, lengthy answer pamphlet by Rabbi Moshe 
Shalom Stohl. Freuenburg, [1914]. 
Concerning one who forbids himself to enjoy a citron 
and another person comes and uses it. Fine round writ-
ing along with signature. [Response printed at begin-
ning of his book “Shem Olam” Responsa]. 
The “Ga’on” Rabbi Moshe Shalom Stohl, among rabbis 
of Lithuania, last rabbi of city of Bauska. Previously 
served as rabbi of Jieznas and Freuenburg (Courland). 
Authored “Shem Olam” Responsa and “Sefer Darchei 
Shalom”. Perished in Holocaust. 
13 pages. 27cm. Good-fair condition. Stains, tears, folding 
marks. 

Opening Price: $200

260. ספר אור צהיר – עם דפי כת”י מהמחבר
וביאורים ברמב”ם. מאת רבי צבי הירש טור תספר אור צהיר, עיונים 

בוביץ. ]תל אביב, תשכ”א[. המחבר היה רב באמדור ואח”כ במגדיאל 
 לספר מצורפים דפים מהחיבור בכתב-יד המחבר. ♦

ספר, קלו עמ’, 33 ס”מ. + ]8[ עמ’ כת”י, 32 ס”מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $200

260. Or Tzahir – With Manuscript Leaves 
by Author   
Or Tzahir, study and explanation of the Rambam. By 
Rabbi Zvi Hirsh Torbowitz. [Tel Aviv, 1961]. The author 
was rabbi in Amdor and later in Magdiel. Attached to 
the book are leaves in the author’s handwriting.
Book, 136 pages, 33cm. + [8] manuscript pages, 32cm. Good 
condition, stains.

Opening Price: $200
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261. אוסף מחברות שיעורים - ישיבת פוניבז’, תשי”א-תשט”ו
קי כתובות,  נדרים,  גיטין,  מסכתות  על  שיעורים,  מחברות  תאוסף 

תלמיד  ע”י  נכתבו  ועוד.  שבועות  מציעא,  בבא  קמא,  בבא  דושין, 
דוד  רבי  פוניבז’:  ישיבת  ראשי  משיעורי  לוינגר”,  “שמעון  הישיבה 
פוברסקי, רבי אלעזר מנחם שך, רבי שמואל רוזובסקי, ועוד. בני ברק, 

תשי”א-תשט”ו.
כ17 מחברות ופנקסים, גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $200

261. Collection of Notebooks of Torah 
Discourses – Ponovitch Yeshiva, 1951-1955  
Collection of notebooks of discourses on Tractates 
Gittin, Nedarim, Ketubot, Kiddushin, Bava Kama, 
Bava Metzia, Shevuot etc. Notes by the yeshiva student 
Shimon Levinger, of the discourses given by Ponovitch 
Yeshiva Heads: Rabbi David Povarsky, Rabbi Elazar 
Menachem Shach, Rabbi Shmuel Rozovsky, etc. Bnei 
Brak, 1951-1955.
Approximately 17 notebooks and pads, various sizes and 
conditions.

Opening Price: $200

262. כתב-יד - פיוטי הבקשות - ארם צובא
כתב-יד, רשימת פיוטים ובקשות לכל שבתות השנה וזמנים אחרים. 

]ארם צובא, ראשית המאה ה-20[.
מסודר לפי פרשיות התורה, כתוב בשני טורים בכל עמוד. לכל פרשה 
הסולמות  שמות  בצירוף  המתאימים,  הפיוטים  פתיחות  נרשמו 
“למילה”,  לחגים,  פיוטים  רשימות  האחרונים  בדפים  ]“מקאמים”[. 

“לחתן”, “לאבי הבת” ועוד.
חתימת  ואחריו  יה”,  גואלי  “צורי  הפיוט  נוסח  הראשונים  בעמודים 

בעלים: “הצעיר יוסף משה סוויד ס”ט”. 
בחלק מהדפים, סימני הדיו ניכרים היטב בצדו השני של הדף.

כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   13.5 וחסר.  קרוע  אחרון  דף  עמ’,  כ-120 
וקרעים. כריכת עור בלויה.

פתיחה: $300

262. Manuscript – Supplication Poems – 
Aram Zova   
Manuscript, list of poems and supplications for each 
Shabbat of the year and for other occasions. [Aram 
Zova, early 20th century]. 
Arranged according to Torah portions; two columns 
per page. Each Torah portion contains listing of ap-
propriate poems including maqams. Last leaves contain 
poems for festivals, circumcision, groom, father of 
daughter and more. 
On first pages, version of poem is “Tzuri Go’ali Ka” fol-
lowed by ownership signature: “Yosef Moshe Swied”. 
On some leaves, ink marks prominently apparent on 
reverse side of leaf. 
Approx. 120 pages, last leaf torn and incomplete. 13.5cm. 
Good-fair condition. Stains and tears. Worn leather binding. 

Opening Price: $300
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263. ארבעה כתבי יד - פיוטים
פיוטי “כתובה” לשני הימים של חג השבועות. כתיבה נאה ומנוקת ♦ 

 זמירות למוצאי יום השבת,  דת. ]ארצות הבלקן?, המאה ה-18-19[. ♦
אקס- ה-19[.  המאה  ]בוכרה?,  יהודית.  ובערבית  בעברית  פיוטים 

חמדת  תיקון  ]מתוך  המוספין,  עבודת  מסדר  דפים   כת”י  ♦ ליבריס. 
 כת”י פיוטים לפורים ועוד,  ימים[. כתיבה איטלקית, ]המאה ה-18[. ♦
בעברית ובלאדינו. כתיבה מרובעת נאה. ]איטליה או ארצות הבלקן, 

המאה ה-18 בערך[.

4 כת”י, גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות וישנות.

פתיחה: $400

263. Four Manuscripts – Piyutim  
◆ “Ketuba” Piyutim for the two days of Shavuot. 
Handsome writing with vowels. [Balkan countries?, 
18th-19th century]. ◆ Songs for Motza’ei Shabbat, piyu-
tim in Hebrew and Jewish-Arabic. [Bukhara?, 19th cen-
tury]. Ex-libris. ◆ Manuscript of leaves of the Mussaf 
service, [taken from Tikun Chemdat Yamim]. Italian 
writing, [18th century]. ◆ Manuscript of piyutim for 
Purim etc, in Hebrew and Ladino. Handsome square 
writing. [Italy or Balkan countries, c. 18th century]. 
4 manuscripts, various sizes and conditions. New and old 
bindings.

Opening Price: $400

264. כת”י פסקי הלכות, חידושי מסכת הוריות ודרשות - רבי 
שלמה מאזוז

בעניני  דינים  פסקי  חצי-קולמוס.  מזרחית  בכתיבה  כת”י  מחברות 
אורח חיים ויורה דעה; דרשות ופירושי תהילים; חידושים על מסכת 

הוריות. ]ג’רבה, תוניס. תרפ”ה 1925[.
חלק מהדברים נמצאו מודפסים בספר “מדרש שלמה”, לרבי שלמה 
לא  הוריות  מסכת  חידושי  )תרס”ח-תשמ”ב(.  ג’רבה  מחכמי  מאזוז, 
]שנכתבו בכתב  ג’רבה  ויתכן שהם ממחבר אחר מחכמי  נדפסו שם, 
גליונות חידושי מסכת הוריות הגהות  ידו של רבי שלמה מאזוז. על 

בכת”י שונה, שהן כנראה ממחבר החידושים[. 
כ-37 עמ’ כתובים, גודל משתנה 27-30 ס”מ. מצב טוב-בינוני, נייר יבש עם 

פגיעות בלאי קלות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

264. Manuscript of Halachic Rulings, 
Novellae on Tractate “Horayot” and 
Homiletics – Rabbi Shlomo Mazuz 
Handwritten notebooks, Solitreo Oriental writing. 
Halachic rulings on “Orach Chaim” and “Yoreh Deah”; 
homiletics and commentaries on Psalms, novellae on 
Tractate “Horayot”. [Djerba, Tunisia. 1925]. 
Some of the things were printed in the book “Midrash 
Shlomo” by Rabbi Shlomo Mazuz, a Djerba Torah 
scholar (1908-1982). The novellae on Tractate “Horayot” 
were not printed there, they may have been written by 
another Djerba scholar. [On the sheets of the novellae 
on Tractate “Horayot” are glosses in another handwrit-
ing, apparently written by the author of the novellae].
Approximately 37 written pages, varied size 27-30cm. 
Good-fair condition, brittle paper with minor wear dam-
ages. New binding.

Opening Price: $300

265. כת”י ברכת המזון
תכתב יד, ברכת המזון וסדר ברכות, בכתיבה מפוארת ונאה, עם עיטו

רים בצבע. ]ארצות המזרח, ראשית המאה ה-20[.
דפים כרוכים בסוף עותק )חסר שער והקדמות( של ספר קהלת עם 

פירוש “שמע שלמה” בערבית יהודית. ירושלים תרמ”ח 1888.
12 דף בכת”י. מצב טוב-בינוני, כריכה רופפת ודפים מנותת  פב דף בדפוס;

קים. כריכת עור מקורית בלויה.

פתיחה: $200

265. “Birkat Hamazon” Manuscript  
Manuscript, “Birkat Hamazon” and blessings, in 
fancy handsome writing, with color ornamentation. 
[Oriental country, beginning of 20th century].
Leaves bound at the end of the copy (lacking title 
page and introductions) of “Kohelet” with the “Shema 
Shlomo” commentary in Jewish Arabic. Jerusalem 1888.
82 printed leaves; 12 handwritten leaves. Good-fair condi-
tion, loose binding and detached leaves. Original worn 
leather binding.

Opening Price: $200
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266. כתב-יד, עץ חיים לרבי חיים ויטאל - מזרח אירופה, המאה ה-18 - איורים וקישוטים רבים
כתב-יד, ספר עץ חיים, תורת האר”י מתלמידו רבינו חיים ויטאל. ]מזרח אירופה, המאה ה-18[. 

כתב יד מפואר ונדיר ביופיו. עשיר באיורים, תיבות-פתיחה )איניציאלים( וקישוטים מרשימים. כתיבת רש”י-
אשכנזית נאה, עם הדגשות וכותרות באותיות מרובעות. 

)“שער  וכללים מהאר”י ומהרח”ו. אחריו מופיע השער השני  ויטאל  כתב היד מתחיל בהקדמות רבי חיים 
דרושי העגולים והיושר”(, עם הכותרת “שער הראשון” )בהמשך מסומנים השערים במספור הנכון(. המעתיק 

השמיט את “שער הכללים” שהוא השער הראשון. 
כולל הגהות רבי יעקב צמח, שנכתבו בכתב קטן יותר. בשולי הדפים הוסיף המעתיק מספר הגהות מ’ס”א’ 

]ספרים אחרים[.
תכתב יד דומה ובו איורים דומים, שכנראה יצא מתחת ידי אותו סופר, נמצא בספריית “עץ חיים” באמשט

רדם, ובו נכתב שם הסופר: “דוב בער ב”ה חיים... מפאדהייץ” )Podhajce, גליציה-פולין(, והתאריך: תק”מ 
הלאומי,  הספרים  בית  בהוצאת  מונטזינוס”,   / חיים  עץ  ספריית  “מאוצרות  תערוכה  קטלוג  )ראה   .)1780(

ירושלים תש”ם, פריט 182(. 
עשרות שערים מאויירים בפתיחת רוב חלקי החיבור )“שערים”(. הקישוטים והמוטיבים משתנים בכל שער 
וביניהם: נחש הנושך את זנבו, שני אריות זקופים עם כתרים לראשיהם, חסידה האוחזת במקורה ראש תנין 

תהמתפתל על רגליה, נשר דו-ראשי, שני צבאים זקופים, בראש “שער העשירי - שער המלכים” איורי פרצו
פים דמיוניים של מלכים ועוד.

קישוטים שונים בסופי ה”שערים”, בהשפעת סגנון הרוקוקו וברוח התקופה: פרחים, ענפים, עלים, צדפות 
זנבו המקיף  את  הנושך  תנין  בצורת  קישוט  אנפין”  “אריך  בסיום שער  ענפים;  וצבי בסבך  וקונכיות; אריה 

פרצופים רבים.
“נקודים”  “עקודים”,  כבשים  איורי  ברהטים,  המקלות  עם  אבינו  יעקב  דמות  איור  העקודים”  “שער  בסוף 

ו”ברודים” ואיור מפורט של סצינת העקידה. 
תיבות-פתיחה מאויירות ומקושטות, חלקן מעוצבות מדמויות חיות, עופות ודגים. 

חותמות בעלים “נאם שלמה... במ’ ניסן יצ”ו”. מספר הגהות בעלים בכת”י. הגהה בסוף שער מ”ד: “חסר דף 
שלם ופרק א’ ע’ בהנדפסים” )הכוונה להשמטת המעתיק את השער הראשון וקטע שלם מסוף שער מד(.

כתוצאה  קרעים  לגמרי.  שלמים  הדפים  רוב  כתמים.  טוב.  מצב  ס”מ.   24 שער(.  )חסר  דף  רכז-שז  א-רכז,  ב-יד; 
מצריבת הדיו את הנייר במספר דפים וציורים. שיקום קרעים בהדבקת נייר בדפים בודדים. חיתוך דפים מוזהב 

ומעוטר בחריטה. כריכה מקורית עם הטבעות מוזהבות, שפשופים.

פתיחה: $20,000
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266. Illuminated Manuscript, Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital – 
Eastern Europe, 18th Century – Numerous Impressive Illustrations 
and Decorations   
Illuminated manuscript of the book Etz Chaim, the Ari’s teachings by his disciple 
Rabbi Chaim Vital. [Eastern Europe, 18th century.]
Elaborate and extraordinarily beautiful manuscript, richly illustrated with impressive, 
decorated initials, images and adornments. Handsome Ashkenazi-style Rashi script, 
with emphasis and titles in square letters.
The manuscript opens with an introduction by Rabbi Chaim Vital and rules by the 
Ari and Rabbi Chaim Vital. This is followed by the second section (Sha’ar Drushei 
HaIgulim VeHaYosher), mistakenly titled “First Section”. (The remaining sections are 
correctly numbered.) The scribe omitted Sha’ar HaKlalim (Section of Rules), the first 
section.
The manuscript contains glosses by Rabbi Ya’akov Tzemach, written in a smaller hand-
writing. The scribe added several glosses and annotations from other books, in the 
margins.
A similar manuscript with like illustrations – apparently by the same scribe – is in the 
collection of the Etz Chaim Library in Amsterdam, with the name of the scribe, “Dov 
Ber Ben Chaim […] of Podhajce [Galicia-Poland]”, and the date, 1780. (See item 182 
in “Treasures from the Library Ets Haim / Livraria Montezinos”, Jerusalem: Jewish 
National and University Library, 1980.) 
The manuscript includes dozens of lavishly illustrated title pages (She’arim), located at 
the beginning of most of the sections of the work. The decorations and motifs, some of 
which are heraldic in style, differ for each title page. Amongst them are an Ouroboros 
(a snake biting its own tail), two crowned lions rampant, a stork and crocodile en-
twined with the crocodile’s head in the stork’s beak, a double-headed eagle, two stags 
erect, and – at the beginning of the tenth section, Sha’ar HaMelachim [Kings’ Section], 
– illustrations of imaginary  faces of kings and others.
The ends of the sections are adorned with embellishments influenced by the Rococo 
style and the spirit of the period: foliage, flowers, branches, leaves, seashells; and a lion 
and a stag in a thicket. The end of the Arich Anpin section is decorated with an image 
of a crocodile biting its own tail, framing a number of portraits. At the end of Sha’ar 
HaAkudim is an illustration of Ya’akov Avinu with branches in the troughs, images of 
striped, speckled and spotted sheep, and an intricate representation of the scene of the 

Binding of Isaac. 
Also decorated with ornately illustrated initials, some historiated, with animal, fowl 
and fish designs.
Owners’ stamps “Shlomo […] Ben Nissan”. Several owners’ handwritten glosses. A 
gloss at the end of Section 44 notes, “Lacking an entire leaf and Chapter 1, see printed 
editions” (this refers to the scribe’s omission of the title page and an entire section from 
the end of Section 44). 
2-14; 1-227; 227-307 leaves (lacking one title page). 24cm. Good condition with some stain-
ing. The majority of the leaves are complete. Sporadic small tears to some leaves and drawings, 
caused by the ink etching into the paper. A few leaves have tears restored with paper. All edges 
gilded and engraved. Original binding, decorated with gilt blind stamps, slightly rubbed.

Opening Price: $20,000
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267. כת”י מאמר קדוש מהאר”י על חכמת היד - המאה ה-17
פירוש  עם  והאצבעות,  היד  חכמת  על  מהאר”י  קדוש  מאמר  כת”י 
רבי יעקב תמרליש. כתיבה אשכנזית נאה, עם ציור קבלי של כף היד. 

]המאה ה-17[. 
חיבור זה נדפס לראשונה בשם “מאמר קדישין” - בסוף ספר יצירה עם 
פירוש הגר”א ]ווארשא, תרמ”ד[ מכי”ק שהיה תחת ידי הגר”א ז”ל. 
כתה”י שלפנינו מוקדם מאד ונכתב בחיי מחבר הפירוש: “מ”ו החסיד 
יצ”ו אשכנזי”  יעקב תעמרלש  המקובל האלוקי המופלג התורני מ”ו 
]בעל “ספרא דצניעותא דיעקב” - נפטר בניסן תכ”ו 1666[. בראש הכ”י 
פתיחה: “כתבנית הזו מצאתי אצל זקן אחד נשוא פנים מופלג בתורה, 
ומאד הזהיר שידע כל אדם זה”. בסוף הכת”י קולופון המעתיק: “אני 
הכותב אליעזר ב”ה אשר בקוראי שמו זעליג שי’ - תם ונשלם בעה”י 

ב”ה”. 
5 עמ’. 18 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגעי עש קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $800

267. Manuscript - Ma’amar Kodesh, About 
the Wisdom of the Hand – 17th Century  
Manuscript, Ma’amar Kodesh by the Ari about wisdom 
of the hand and fingers, with commentary of Rabbi 
Ya’akov Temralish. Handsome Ashkenasic handwrit-
ing, with a kabalistic illustration of a palm. [17th 
century].
This work was first printed under the title of Ma’amar 
Kadishin – at the end of Sefer HaYetzira with the Gra’s 
commentary [Warsaw, 1884] from a manuscript owned 
by the Gra. This is a very early manuscript written during 
the life of the commentary’s author: “The Chassid 
G-dly Mekubal… Ya’akov Temralish Ashkenasi” 
[author of Sifra D’Tzni’uta D’Ya’akov – died in Nissan 
1666]. At the top of the manuscript is an introduction: 
“This form I have found by an old person of esteemed 
countenance, an outstanding Torah scholar, and he 
cautioned that every man must know this”. At the end 
of the manuscript is a colophon of the copier: “I, the 
writer Eliezer called Zelig”.
5 pages. 18cm. Good-fair condition, stains and light moth 
damages. New binding

Opening Price: $800

268. כת”י דרושי הנוקבא מהאריז”ל - המאה ה-17 
האריז”ל.  רבו  וויטאל, מתורת  חיים  הנוקבא, מרבינו  דרושי  יד,  כתב 

כתיבה אשכנזית קדומה ונאה ]המאה ה-17 בערך[.
ונראה  ז”ל,  הרב  מכתיבת  הדרושים  אלו  “כל  כותרת:  כתה”י,  בראש 
בסוף  כתבתים”.  חידש  להיותם  ועכ”ז  שערים,  דסדר  מספר  שאינם 

כתה”י, קולופון סיום: “סליק דרושי הנוקבא בסיעתא דשמיא”.
28 עמ’. 18 ס”מ. מצב בינוני, כתמים ופגיעות משוקמות. חיתוך שוליים עם 

פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $700

268. Manuscript Derushei HaNukva by the 
Arizal – 17th Century  
Manuscript, Derushei HaNukva, by Rabbi Chaim Vital, 
according to the teachings of the Arizal, his teacher. 
Handsome, early Ashkenasi writing [c. 17th century].
At the top of the manuscript is a title: “All these homi-
letics are from the Rabbi’s writings, and apparently 
are not taken from the book Seder She’arim. In spite 
of that since they are novellae I have written them”. At 
the end of the manuscript, is a concluding colophon: 
“End of the homiletics of the Nukva with G-d’s help”.
28 pages. 18cm. Fair condition, stains and restored damages. 
Margin cutting with damage to text. New binding.

Opening Price: $700
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269. סידור בכת”י - Bayonne, 1706 - הגהות קבליות של 
כוונות הקבלה  

ביאנה  פירננדיש,  שלמה  הכותב  ע”י  ומתוארך  חתום  בכת”י,  סידור 
)באיון Bayonnoy, צרפת(, תס”ז 1706.

בכת”י  הגהות  הוספת  הגליונות,  בשולי  ומנוקדת.  עממית  כתיבה 
בתקופה  הנראה  כפי  שנכתבו  ויחודים.  קבליות  כוונות  של  מזרחי, 

מאוחרת יותר.
יתכן שיש קשר משפחתי בין כותב הסידור בשנת תס”ז, לרבי שלמה 
פירננדיש-דיאש, שהיה ממקובלי ישיבת בית אל בזמן רבי גדליה חיון 
והרש”ש. חתום על “שטרי ההתקשרות” הנודעים, יחד עם רבי יעקב 
אלגזי ובנו מהרי”ט אלגזי והחיד”א וגדולי המקובלים בירושלים. נפטר 
בשנת תקל”א בשאלוניקי, אליה יצא להדפיס את ספרו “סוכת דוד”. 

דפים 3-204. 15.5 ס”מ. מצב משתנה, רוב הדפים במצב טוב, מספר דפים 
חסרים ופגועים. כתמים ובלאי, נזקי עש על הטקסט. כריכה חדשה.

ועל  נהר לדור  בדף 119/ב חותם הכותב: “פה ביאנה מתא צרפת על 
צרפת,  בדרום-מערב   )Bayonne( באיון  לעיר  הכוונה   – ניאו”  נהר 

היושבת על שפך הנהרות ניב ואדור.

פתיחה: $1000

270. כת”י סידור הרש”ש, לספירת העומר ולחנוכה
כת”י סידור הרש”ש, עם צירופי שמות-הקודש, לכוונות ברכת ספירת 
נאה  ומזרחי,  סת”ם  ]כתב  חנוכה.  נר  הדלקת  ברכת  וכוונות  העומר. 

ומסודר. המאה ה-18-19[.
לברכת  הכוונות  את  כתב  הראשון  כותבים.  שני  ע”י  נכתב  כתה”י 
ספירת העומר “בא”י אמ”ה אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על ספירת 
העומר”, והכותב השני הוסיף הגהות והתאים את הכוונות גם לברכת 
הדלקת הנר של חנוכה והוסיף בסוף מספר עמודים בכתב-ידו, בעניני 

כוונות חנוכה.
15 עמ’, 18-19 ס”מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב, כתמי שימוש ובלאי. 

פתיחה: $500

269. Siddur Manuscript, Bayonne, 
1706 – Kabalistic Glosses of Kabalistic 
Intentions  
Siddur manuscript, signed and dated by the writer, 
Shlomo Firenendish, Bayonne (France), 1706.
Amateur writing with vowels. On sheet margins, ad-
ditional glosses in Oriental handwriting, of kabalistic 
content and yichudim apparently written later.
Perhaps the writer of the siddur is related to Rabbi 
Shlomo Firenendish-Diash, one of the mekubalim at 
the Beit-El Yeshiva at the time of Rabbi Gedalya Hayun 
and the Rashash. He signed the renowned “engagement 
bills”, together with Rabbi Ya’akov Algasi and his son 
the Maharit Algasi and the Chida and other leading 
Jerusalem mekubalim. Died in 1771 in Thessaloniki, 
where he sojourned to print his book Succat David. 
Leaves 3-204. 15.5cm. Varied condition, most leaves in good 
condition, several lacking and damaged leaves. Stains and 
wear, moth damage to text. New binding.
On Leaf 119/2 the writer signs: “Here in Bayonne in 
France on the Oder River and the Nive River – referring 
to the city of Bayonne in South-west France, which is 
situated on the estuary of the Nive and Oder rivers.

Opening Price: $1000

270. Siddur HaRashash Manuscript, For 
Counting of Omer and Chanukah   
Manuscript Siddur HaRashash [Rabbi Shalom Sharabi], 
with combinations of holy names, for intent upon 
reciting blessings for counting of Omer and lighting 
of Chanukah candles. [Fine and orderly scribe and 
Oriental writing. 18th-19th century]. Manuscript writ-
ten by two authors; first composed intentions upon 
blessing of counting of Omer, and second added glosses 
and adapted the intentions for blessing upon lighting 
Chanukah candles as well, and added several pages 
containing intentions pertaining to Chanukah in his 
handwriting at the end of the book.
15 pages, 18-19cm. Thick quality paper. Good condition, 
stains of usage and wear. 

Opening Price: $500
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272. כת”י תולדות ישראל אור-י’ה, חיבור לא ידוע
“תולדות ישראל אור י’ה” - כתב יד, חידושים על התורה בדרך הרמז 
והקבלה, בעניני סוד הבריאה ויסוד העולם. רבי ישראל אוריה בן רבי 

אהרן הלוי. ]סוף המאה ה-19[.
ניקוד  תוספות  עם  אשכנזית  רש”י  כתיבת  של  ייחודי  כתיבה  סגנון 
)מעט משובש(. בסוף הקדמת המחבר הוא מספר על סיבת שם הספר 
“על היות ֵבן אין לי, אשר בו ּתֵהא ֶעזרתי, בעת ִיהֶיה בקבר חנייתי, ואז 
ַאשמיַע ֵּכקֹול ַים ֶנֶהָמתי, אך תולדות חידושי התורה אשר בהם ָהְיָתה 
ְוַישִקיטו  זכרים,  לבנים  לי  יהיו  המה  שיָנתי,  מעיני  וָנַדדּתי  יגיָעּתי, 
יַרֵחם  אוַלי  גם,  ִלמִחָלתי:  ָמזור  ֶאמצא  ובֶהם  אחריתי,  בימי  ַסַעָרתי 

ה’ויתן לי נין וֶנֶכד ֶבן זכר כַתַאָוותי, וַישלים כל התורה כולה”.
112 דף כתובים. 20.5 ס”מ. מצב בינוני, נייר יבש, דפים מנותקים ובלויים, 

כריכה קרועה ורופפת.

פתיחה: $500

המאה  המגרב,  ארצות   - למהרח”ו  חיים  אוצרות  כת”י   .271
ה-18

כתב יד, ספר אוצרות חיים, לרבי חיים וויטאל, כתיבה מזרחית, ארצות 
המגרב ]מרוקו או תוניסיה, ראשית המאה ה-18[.

בכת”י שלפנינו שינויים רבים וקטעים חדשים שאינם נמצאים בשתי 
נוסחאות הספר הנדפס. בחלונות שבתוך הטקסט מובאים הערות ר”י 
צמח, קול הרמ”ז ל”מהרמ”ז ז”ל” ]רבי משה זכות, נפטר תנ”ח 1698[ 
והערות “הרי”ם” המוזכר בברכת הנפטרים “זללה”ה” ]רבי יעקב מרג’י, 
גדול חכמי הקבלה בטיטואן, בראשית שנות הת’[. שינויי כתב בחלקים 
כותב  אותו  ע”י  שנכתב  או  כותבים,  שני  ע”י  שנכתב  ויתכן  מהספר, 
“חכמי  מתקופת  ידועים  לכתבי-יד  דומה  זה  כת”י  שונות.  בתקופות 

המערב”, שהתכתבו בעניני קבלה עם חכמי “בית-אל” ורבינו הרש”ש.
ונזקי  רטיבות  פגעי  בינוני-גרוע,  במצב  מהספר  חלק  ס”מ.   20 דף,  כ-320 
עש, דפים רבים נפגמו מחומצת הדיו שפוררה את הנייר באמצע הטקסט. 

כריכה קרועה וחסרה.

פתיחה: $2000

272. Manuscript “Toldot Yisrael Or Y’ah”, 
Unknown Composition  
“Toldot Yisrael Or Y’ah” – manuscript, “Remez” and 
Kabalistic Torah novellae, on the secrets of creation and 
the foundation of the world. Rabbi Yisrael Uriah ben 
Rabbi Aharon HaLevi. [End of 19th century].
Unique writing style with “Ashkenasi” Rashi script with 
vowels (slightly faulty). At the end of the author’s preface, 
he explains the name of the book, “Since I have no son 
to be of help to me when I lay in my grave… but the 
Torah novellae over which I have toiled and lost sleep 
to write them will be my sons…Perhaps G-d will have 
mercy on me and give me a son or grandson as I desire, 
and he will complete the entire Torah”.
112 written leaves. 20.5cm. Fair condition, brittle paper, 
detached worn leaves, torn loose binding.

Opening Price: $500

271. Manuscript Otzrot Chaim by Rabbi 
Chaim Vital – Maghreb, 18th Century   
Manuscript, Sefer Otzrot Chaim by Rabbi Chaim Vital. 
Oriental writing, Maghreb countries [Morocco or 
Tunisia, early 18th century]. 
This manuscript contains many modifications and new 
passages which are not included in two printed versions 
of the book. “Windows” within text contain comments by 
Rabbi Ya’akov Tzemach, Kol HaRamaz by Rabbi Moshe 
Zacut, passed away in 1698] and comments of “Harim” 
who is mentioned in blessing of deceased “of blessed 
memory” [Rabbi Ya’akov Margi, leading Kabbalist in 
Tetuán during the 17th century]. Writing modifications 
in sections of the book, possibly written by two authors, 
or written by same author during different periods. This 
manuscript resembles famous manuscripts from period 
of “Scholars of the West” who corresponded in Kabbalah 
with scholars of Beit El and Rabbi Shalom Sharabi. 
Approx. 320 leaves. 20cm. Part of book in fair-poor condi-
tion, mildew and moth damage, many leaves damaged from 
ink acidity which crumbled paper in middle of text. Torn 
and incomplete binding. 

Opening Price: $2000
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273. Manuscript of “Magid Devarav LeYa’akov – Likutei Amarim” by 
the Maggid of Mezritch – Early Copy   
Manuscript, Sefer Likutei Amarim by the Maggid of Mezritch, [Russia-Poland, c. 1773]. 
Begins with several handwritten leaves, with titles: “Sefer Likutei Amarim by the 
divine and holy Torah giant, Rabbi Dover, who received his Torah from the divine 
Ba’al Shem Tov who received his Torah from Eliyahu”. In one instance the Maggid is 
mentioned while he is still alive: “May his light shine”. On last leaf colophon by copy-
ist: “With the help of the Almighty I have completed the book Likutei Amarim and 
as the Almighty merited me to write and complete the book, may he merit me… by 
the agent Tzvi Hirsch son of Rabbi Shmuel of community of Vilednik”. 
Sefer Likutei Amarim is the first printed book containing the Torah of the Maggid of 
Mezritch, disciple of the Ba’al Shem Tov and transmitter of his Torah to following genera-
tions. The book was first printed in Koretz in 1781 under title Magid Devarav LeYa’akov. 
Several manuscripts and copies of the composition were already in existence at an earlier 
period, some of which differ in order or content. This manuscript is complete and ar-
ranged in a manner similar to first printed edition of book (not including introductions), 
however with many slight variations, and apparently it was written prior to the printing 
of the book. The fact that the book has no copyist errors indicates that it was written by a 
Torah scholar who was profoundly proficient in Kabbalah and Chassidism. 
Copyist of manuscript, Rabbi Tzvi Hirsch son of Rabbi Shmuel of Vilednik is pos-
sibly Rabbi Tzvi Hirsch of Ostraha son of Rabbi Shmuel, among prominent disciples 
of the Ba’al Shem Tov and the Maggid of Mezritch who passed away in 1789; giant in 
Kabbalah and most distinguished Chassid of Ostraha to whom many stories of wonder 
were ascribed. [For additional information related to him see book “Chassidut MiDor 
LeDor”, I p. 102, no. 126. and Encyclopaedia of Chassidism, III, pp. 588-589]. 
167 pages. 20cm. Thick quality paper, good-fair condition, stains, moth and ink damage. 
Majority of leaves in very good condition. New and frayed binding.

Opening Price: $15,000

273. כת”י ספר “מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים” מהמגיד ממזריטש - העתקה מוקדמת
כתב יד, ספר לקוטי אמרים מהמגיד ממזריטש, ]רוסיה-פולין, תקל”ג בערך 1772-1773[. 

לו,  יאמר  קדוש  אלוקים  איש  הגדול  מהרב  אמרים  לקוטי  “ספר  כותרות:  בכתה”י,  עמודים  מספר  בראש 
מוהר”ר דובער זללה”ה נשמתו עדן שקיבל מהמנוח איש אלוקים הבעש”ט ז”ל שקיבל מאליהו ז”ל”. במקום 
בדף   .]1772 תקל”ג  בי”ט כסלו  נפטר  ]המגיד ממזריטש  “נ”י”  בברכת-החיים:  עוד  המגיד  הרב  מוזכר  אחד 
האחרון קולופון המעתיק: “סליק בעזרת הבורא יתברך, הספר לקוטי אמרים, וכשם שזיכני השי”ת לכתוב 
ולהשלים זה הספר, כן יזכני... על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש צבי הירש במוהר”ר שמואל זללה”ה 

מק”ק וועלדניק יצ”ו”.
ספר “לקוטי אמרים”, הנו הספר הראשון שנדפס מתורתו של הרב המגיד ממזריטש, תלמיד ה”בעל שם טוב” 
ומנחיל תורתו לדורות שאחריו. והוא נדפס לראשונה בקארעץ, שנת תקמ”א. בשם “מגיד דבריו ליעקב”. כבר 
קודם לכן היו מספר כתבי יד והעתקות שונות של החיבור, שחלקן שונות בסדר הדברים או בתוכן הדברים. 
כתב היד שלפנינו שלם ומסודר באופן דומה למהדורת הדפוס הראשונה )בלא ההקדמות(, אך עם שינויים 
קלים רבים וכנראה שהוא נכתב עוד לפני הדפסת הספר, והוא דומה לדפוס הראשון של הספר. על פי נקיותו 

משגיאות-מעתיקים ניכר כי נכתב ע”י תלמיד חכם אשר הבין את עניני הקבלה והחסידות לעומקן.
מעתיק כתה”י רבי צבי הירש ב”ר שמואל מווילדניק, יתכן שהוא רבי צבי הירש מאוסטרהא ב”ר שמואל, 

תמחשובי תלמידי הבעש”ט והמגיד ממזריטש שנפטר בשנת תקמ”ט, שהיה גדול בקבלה, ראש וראשון לח
סידים באוסטראה, וסיפורי מופת רבים סופרו עליו. ]ראה אודותיו בספר ה”חסידות מדור לדור”, א’ עמ’ 102, 

מס’ 126. וב”אנציקלופדיה לחסידות”, ג’, עמ’ תקפח-תקפט[.
167 עמ’. 20 ס”מ. נייר עבה ואיכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים ונזקי עש ודיו. רוב הדפים במצב טוב-מאד. כריכה 

חדשה, משופשפת.

פתיחה: $15,000



274. כתב-יד, פנקס ההסכמות והחתומים לספר ‘מעשה רוקח’ - לבוב, תרנ”ב - חתימות גדולי 
רבני גליציה ואדמו”רי החסידות בכתי”ק / חיבור על הש”ס ויומן מכתבים מאת רבי מאיר רוקח 

מטשורטקוב
כתב-יד, פנקס ההסכמות והחתומים )פרענומעראנטן( לספר ‘מעשה רוקח’ מאת רבי אלעזר רוקח ]אב”ד 
1892(. בראשי העמות )בראד ואמשטרדם[, שהדפיס מחדש נכדו רבי מאיר רוקח מטשורטקוב בלבוב, תרנ”ב 

דים נכתבו שמות הערים שבהן עבר רבי מאיר רוקח: יאברוב, קראקיוויץ, ווילקאטש, ליביטשוב, אושפצין, 
צעשינוב, האלשיץ, יעריסלוב, פשעווארסק, טארני, צאנז, לימנוב, צאנז-חדש, סאכיא, קראקא, פאדגורזא, 
וחתימות  הסכמות  מאיר  רבי  קיבל  אלה  בערים  קליינווארדיין.  סטראפקוב,  בארדיוב,  קאמרנא,  בריגיל, 
לעתים  חתימות,  מ-200  למעלה  מכיל  הפנקס  המקום.  ונכבדי  מרבני  הספר  על  קדימה”  ו”דמי  בכתב-יד 
בתוספת שורה בכת”י ]ומספר “הסכמות”[ חלקן מחשובי גדולי ואדמו”רי החסידות בגליציה. בין החותמים 
שזוהו נמנים אדמו”רי גליציה משושלת צאנז, בעלזא ועוד: רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט ]בנו 
של האדמו”ר רבי חיים מצאנז[; רבי נפתלי הלברשטאם אב”ד קשאנוב ]נכד הדברי חיים מצאנז[; רבי נפתלי 
צבי הלברשטאם אב”ד גלוסק ופיעקלה; האדמו”ר רבי ישכר דוב רוקח מליביטשוב ]בן רבי משה מקארוב בן 

השר שלום מבעלזא[; רבי אלימלך וויסבלום מסוכא ]נכד הנועם אלימלך[; ועוד. 
חתימות ומכתבי גדולי רבני גליציה והאזור, מהם: רבי דוד מנחם מאניש באב”ד אב”ד טרנופול ]בעל שו”ת 

תחבצלת השרון[; רבי נפתלי הירץ תאומים אב”ד ווילקאטש; רבי יהושע העשיל פרנקל תאומים אב”ד ליביש
טוב; רבי יעקב פרנקל תאומים אב”ד ציעשנוב; רבי אברהם יעקב זילברשטיין אב”ד האלשיץ; רבי חיים צבי 
אשכנזי אב”ד פשוורסק; רבי זלמן יוסף קארץ אב”ד שידלוב; רבי נפתלי צבי גולדברג מו”ץ בטארנא ]מחבר 
אב”ד  איש-הורוויץ  הלוי  אריה  חיים  רבי  בצאנז;  דיין  וואלף,  פייבש  שרגא  רבי  גיטין[;  מסכת  על  לוי’  ‘בית 
קראקא ]מחבר שו”ת חיי אריה[; רבי עקיבא קורניצר אב”ד קראקא; רבי שמעון אלטר פרנקל תאומים אב”ד 
פדגורזא; רבי טוביה ליפשיץ אב”ד בריגל; רבי יצחק חיים הכהן רפפורט אב”ד אוסטראווא; רבי אליעזר דוד 
גרינוואלד אב”ד סאטמאר ]מחבר ‘קרן לדוד’[; רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד מסטראפקוב ]אחי בעל “ערוגת 

הבושם”?[; רבי משה חיים ווייס מקליינוארדיין; ועוד.
 פנקס ההסכמות כרוך עם: כתב-יד, חידושים על הש”ס ]מסכתות ברכות ושבת[ ועל המשניות ]ברכות,  ♦
פאה, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, ביכורים, שביעית, דמאי, שבת, עירובין, פסחים, סוכה, 
נדה,  מקוואות,  כריתות,  מנחות,  עדיות,  מכות,  סנהדרין,  קמא,  בבא  אבות,  סוטה,  כתובות,  קטן,  מועד 
עוקצין[, בכתב-ידו של רבי מאיר רוקח מטשורטקוב, מו”ל ספר ‘מעשה רוקח’. כפי הנראה, ספר זה לא נדפס.
 שני החלקים נכרכו עם יומן משלוח מכתבים בכת”י רבי מאיר רוקח, ובו מאות רישומים וקיצורי מכתבים  ♦

מהשנים תר”ע-תרע”ד. חילופי מכתבים עם חצרות האדמו”רים בויז’ניץ ובבעלזא ]אליה היה קשור בקשרים 
וביקור  ישראל  לארץ  ממסע  ותיאורים  פרטים  ועסקנות,  כספים  קוויטלאך,  שידוכין,  ענייני  משפחתיים[, 

במקומות הקדושים, דיווח על מצב החסידים בארץ ישראל, ועוד.

נייר יבש.  פנקס ההסכמות: כ-30 עמ’. כת”י חידושים על הש”ס והמשניות: 75 עמ’. כת”י יומן מכתבים: 55 עמ’. 
מצב טוב-בינוני, כתמים, קרעים, בעיקר בשולי הדפים ]בחלקם פגיעות קלות בטקסט[. חלק מהדפים משוקמים. 

כריכת עור חדשה מהודרת.

פתיחה: $30,000
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274. Manuscript, Notebook of Approbations and Subscribers to the 
Book Ma’ase Rokeach – Lvov, 1892 – Signatures of Leading Galicia 
Rabbis and Chassidic Rebbes in Their Handwriting / Work on the 
Talmud and Letter Journal by Rabbi Meir Rokeach of Chortkov  
Manuscript, notebook of approbations and subscribers to the book Ma’ase Rokeach 
by Rabbi Elazar Rokeach [Rabbi of Brad and Amsterdam], reprinted by his grandson 
Rabbi Meir Rokeach of Chortkov in Lvov, 1892. At the top of the pages are the cities 
through which Rabbi Meir Rokeach passed (see Hebrew list). In these cities, Rabbi 
Meir received handwritten approbations and signatures and advance payment for the 
book from rabbis and notables. The notebook has more than 200 signatures, at times a 
handwritten line was added [and several approbations] some by leading Torah scholars 
and Chassidic Rebbes in Galicia. 
For complete list of rabbis’ signatures, see Hebrew list. 
◆ The notebook of approbation is bound with: a manuscript, novellae on the Talmud 
[Tractates Berachot and Shabbat] and on the Mishnah [Berachot, Pe’ah, Terumot, 
Ma’asrot, Ma’aser Sheni, Challah, Orlah, Bikurim, Shevi’it, D’mai, Shabbat, Eruvin, 
Pesachim, Succah, Mo’ed Katan, Ketubot, Sotah, Avot, Bava Kama, Sanhedrin, Makot, 
Eduyot, Menachot, Kritot, Mikvaot, Nidah, Uktzin], handwritten by Rabbi Meir 
Rokeach of Chortkiv, publisher of the book Ma’ase Rokeach. Apparently, this book was 
never printed.
◆ The two parts were bound with a journal of correspondence handwritten by Rabbi 
Meir Rokeach, with hundreds of inscriptions and summaries of letters from 1910-1914. 
Correspondence with the courts of the Vizhnitz and Belz Rebbes [to whom he was 
related], concerning shidduchim, kvitlach, money and community affairs, details and 
description of his journey to Eretz Yisrael and his visit to the Holy Sites, report on the 
state of Chassidim in Eretz Yisrael, etc.
Notebook of approbations: Approximately 30 pages. Manuscript of novellae on the Talmud 
and Mishnah: 75 pages. Letter journal: 55 pages. Dry paper. Good-fair condition, stains, tears, 
primarily to leaf margins [some with minor damage to text]. Some of the leaves are restored. 
New elaborate leather binding.

Opening Price: $30,000
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276. Siftei Tzadikim Manuscript, Section II, by Rabbi Tzvi David 
Glaser  
Manuscript, Rabbi Tzvi David Glaser, articles of Hassidism on the Torah and sayings 
by Rebbes of Ger and Kotzk. [Post-1948]. 
Rabbi Tzvi David Glaser (1868-1952), among Hassidim of Ger, author of books Chemdat 
Tzvi and Siftei Chachamim (Jerusalem, 1931-1946), Mevaser Tov (Jerusalem, 1940). This 
manuscript contains a draft of an additional composition (which was not published) 
written following the demise of his mentor and rabbi, the elderly Rebbe of Ger (passed 
away on holiday of Shavu’ot 1848). He mentions stories from Rebbe of Ger author of 
Imrei Emet and from his son the Rebbe author of Beit Yisrael [from early period of 
leadership as Rebbe]. 
Booklet and single leaves, total of approx. 50 written leaves, various sizes and conditions. 

Opening Price: $200

276. כת”י שפתי צדיקים חלק ב’, לרבי צבי דוד גלזר
כת”י, רבי צבי דוד גלזר, מאמרי חסידות על התורה ורשימות דברים בשם אדמו”רי גור וקוצק. ]אחרי תש”ח 

.]1948
)ירושלים,  ו”שפתי צדיקים”  גור, מחבר הספרים “חמדת צבי”  גלזר )תרכ”ח-תשי”ג(, מחסידי  רבי צבי דוד 
תרצ”א-תש”ו(, “מבשר טוב” )ירושלים, ת”ש(. לפנינו כתב-ידו ובו הכנת חיבור נוסף )שלא יצא לאור( אשר 
נכתב לאחר פטירת מורו ורבו האדמו”ר הזקן מגור )נפטר בחג השבועות תש”ח 1948(. בתוך הדברים שמועות 
מהאדמו”ר מגור בעל “אמרי אמת” ומבנו האדמו”ר בעל “בית ישראל” ]מראשית תקופת הנהגתו כאדמו”ר[.

מחברת ודפים בודדים, סה”כ כ-50 דף כתובים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

275. כתב יד - ספר האזכרנות - סקווירא, תרפ”ו
כתב-יד, “ספר האזכרנות”, ליקוטים שונים. רבי יצחק ב”ר אהרן ]וואליס?[ מסקווירא. ]תרפ”ו 1926[. 

שער מאוייר עם סמל מגן דוד, פסוקים רבים עם השם “אהרן” ]כרמז על שם המחבר[. במרכז ה”מגן דוד”: 
“יבואר מלין דאיתגליאן ודלא איתגליאן עוד ע”פ פרד”ס, מהמחבר בר אבואן דור השביעי מנכדי הבעש”ט 
ז”ל ה”ה ח’ אהרן בר יצחק ז”ל מסקווירא ממשפחת הבעש”ט ושאר צדיקי עולם”. מכיל ליקוטים מעניינים, 
גימטריאות ורמזים, סיפורים ורעיונות חסידיים ועוד, מסודרים בערכים לפי סדר א”ב. בשער, מתחת לפרט 
חלק  לפחות  כי  נראה  המחבר.  לפטירת  כנראה  הכוונה  שבט”,  ב’  ]תש”ב[  שבת  בשנת  “והפטירה  השנה: 

מכתה”י נכתב על ידי בן המחבר.
 מצורף דף עם דברי תורה מאותו כותב, ודף נוסף עם משפטים  דפים מנותקים, כנראה שכתב היד אינו שלם. ♦
 מצורף תצלום, כנראה  שונים )ברכות ואיחולים(, כשערך כל משפט בגימטריה שווה לפרט השנה “תרפ”ו”. ♦

ממשפחת המחבר.
]35[ עמ’. גודל משתנה. מצב בינוני, דפים מנותקים, כתמים, קרעים ועקבות רטיבות. 

פתיחה: $200

275. Manuscript – Sefer HaIzkarnot – Skver, 1926  
Manuscript, Sefer HaIzkarnot, diverse collection. Rabbi Yitzchak son of Rabbi Aharon 
[Wallace?] of Skver. [1926].  
Illustrated title page with symbol of Star of David, many verses consisting of name 
“Aharon” [alluding to name of author]. At center of Star of David: “… will be explained 
according to…, by author…C. Aharon son of Yitzchak of Skver descendant of the 
Ba’al Shem Tov”. Contains interesting collection, Gematriot [assignation of numeric 
values to Hebrew letters] and allusions, stories and Chassidic thoughts and more, ar-
ranged in alphabetical order. On title page, beneath detail of year: “Demise on 2nd 
of Shvat 1942”, apparently this refers to death of author. It seems that at least part of 
the manuscript was written by son of author. Detached leaves; apparently manuscript 
incomplete. ◆ Attached is a leaf of Divrei Torah from same writer, and additional leaf 
with various blessings and greetings, in which the numeric value of each sentence in 
Gematria amounts to detail of year, 1926. ◆ Attached photograph, apparently from 
family of author. 
[35] pages. Various sizes. Fair condition, detached leaves, stains, tears and traces of mildew. 

Opening Price: $200
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277. ספר כרתי ופלתי - אלטונה, תקכ”ג - מהדורה ראשונה - חתימת האדמו”ר רבי מאיר 
מפרמישלאן

ספר כרתי ופלתי, על שלחן ערוך יורה דעה ]עם הפנים[. רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה, ]תקכ”ג 1763[. מהדורה 
ראשונה, החיבור היחיד של רבי יהונתן אייבשיץ שנדפס בחייו. 

בשער הספר חתימה: “מאיר בהרב” - חתימת יד קדשו של האדמו”ר רבי מאיר מפרמישלאן, שלעתים חתם 
כך את שמו. ]חתימה נוספת בשער: “לוי יצחק ---”[.

ג’, מט-נא(,  האדמו”ר הקדוש רבי מאיר מפרמישלאן )תקמ”ג-תר”י, אוצר הרבנים 12948; אנצ’ לחסידות, 
מגדולי מאוריה של החסידות. בן רבי אהרן ליב מפרמישלאן ונכד “רבי מאיר הגדול” מפרמישלאן תלמיד 

277. Sefer Kreti U-Pleti – Altona, 1763 – First Edition – Signature 
Rebbe Rabbi Meir of Premishlan   
Sefer Kreti U-Pleti, on Shulchan Aruch Yoreh De’ah [with text]. Rabbi Yehonatan 
Eibeschutz. Altona, [1763]. First edition, only composition of Rabbi Yehonatan 
Eibeschutz which was printed during his lifetime. 
Title page of book contains signature: “Meir Beharav” – Holy signature of Rebbe Rabbi 
Meir of Premishlan who occasionally signed his name in this manner. [Additional 
signature on title page: “Levi Yitzchak ---“]. 
The holy Rabbi Meir of Premishlan (1783-1850, Otzar HaRabbanim 12948; Encyclopedia 
of Hassidism, III, 49-51), among luminaries of Chassidism. Son of Rabbi Aharon Leib 
of Premishlan and grandson of “Rabbi Meir HaGadol of Premishlan” disciple of the 
Ba’al Shem Tov. His prominent rabbi was Rabbi Mordechai of Kremenets [son of Rabbi 
Yechiel Michel of Zlotchov], however he was also closely associated with the Seer of 
Lublin. From a very
young age was already known as possessing divine inspiration, and was famous for 
his foresight. Hundreds of stories of wonder and salvation are attributed to him. As 
well, was known for his exceptional philanthropy and generously distributed funds for 
charity without leaving anything for himself; it is related that he would not go to sleep 
before designating all charity funds which were in his possession. Was exceptionally 
admired by all, and the Ga’on Rabbi Shlomo Kluger who was not a Chassid eulogized 
him with great honor and referred to him as: “The virtuous righteous and famous ex-
alted divine… and I have merited to see his divine image twice”. See attached material. 
Complete copy in good condition, [3], 34 [instead of: 35]; 165 leaves. 31cm. good condition, 
stains, moth stains, several tears and slight wear. Tear on title page, restored with scotch tape. 
Damaged leather binding. 
Authorization of expert confirming authenticity of signature as that of Rabbi Meir of 
Premishlan attached. 

Opening Price: $40,000

הבעש”ט. רבו המובהק היה רבי מרדכי מקרמניץ ]בנו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב[, אולם נהג להסתופף 
גם בצילו של ה”חוזה מלובלין”. היה ידוע כבעל רוח הקודש כבר מגיל ילדותו, והתפרסם בראייתו הצופה 
למרחוק. מאות סיפורי מופת וישועה מסופרים אודותיו. כמו כן, נודע בפזרנותו המופלאה לצדקה, ידוע כי 
נהג לפזר את כל רכושו לצדקה מבלי להשאיר לעצמו מאומה, וכי לא היה עולה על יצועו בטרם חילק את כל 
כספי הצדקה שהיו בביתו. ההערצה כלפיו חצתה גבולות, והגאון רבי שלמה קלוגר שלא היה חסיד, הספידו 
בכבוד גדול ואמר עליו: “מעלת הרב הצדיק המפולג המפורסם, איש אלקים... וזכיתי לראותו פעמיים כראות 

פני אלקים”. ראה חומר מצורף.
עותק שלם במצב טוב, ]3[, לד ]צ”ל: לה[; קסה דף. 31 ס”מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש, מספר קרעים ובלאי קל. 

קרע בשער, משוקם בהדבקת נייר. כריכת עור, פגומה.
מצורף אישור מומחה על זיהוי החתימה כחתימתו של רבי מאיר מפרמישלאן.

פתיחה: $40,000
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278. לבושי שרד - מהדורה ראשונה - חתימת רבי משה דוד אשכנזי מטולטשווא אבד”ק צפת
ספר לבושי שרד, ביאור על שו”ע אורח חיים, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ ]בעל ה”ערבי נחל”[. מאהלוב, 

תקע”ב ]1812[. מהדורה ראשונה. הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב, האוהב ישראל מאפטא ועוד.
בשער הספר חתימה: “הק’ משה דוד אשכנזי אב”ד צפת”ו” ורישומי בעלות נוספים ]“קודש לבית המדרש 

לכולל ספרדים לעיר הק’ טבריא תוב”ב”[.
הספרים  מחבר  שלב-שלג(,  עמ’  ג’,  לחסידות  אנצי’  )תקל”ד-תרט”ז,  אשכנזי  דוד  משה  רבי  הקדוש  הרב 
ממקימי  והיה  תר”ד  בשנת  לצפת  עלה  שנה.  ארבעים  טולטשווא  ברבנות  כיהן  שבע.  ובאר  אדם  תולדות 
הישוב החסידי בצפת שלאחר הרעש. חותנו של בעל ‘ייטב לב’ ואביו של רבי יואל אשכנזי אב”ד זלוטשוב. 
נכדו  ע”י  שוקמו  בצפת  מדרשו  ובית  ביתו  ומקלויזנבורג.  מסאטמר  האדמו”רים  מתייחסים  הקדוש  לגזעו 

האדמו”ר מקלויזנבורג, והיום שוכנים בהם מוסדות צאנז בעיה”ק צפת.
]2[, ב-ק דף )חסרים בסוף: דפים קא-קב(. 34 ס”מ. מצב משתנה בין הדפים: בינוני עד בינוני-גרוע, קרעים, כתמים 

ופגעי עש. דף השער מנותק, חסר בחלקו ומשוקם בהדבקת נייר. פגמים בכריכה.

פתיחה: $500

279. נודע ביהודה - חתימות האדמו”רים רבי שלמה שפירא אב”ד מונקאטש )בעל “שם שלמה”( 
ורבי מנחם מנדל אייכנשטיין מזידיטשויב

ספר שו”ת נודע ביהודה, כרך ב’ של מהדורה תניינא. פראג, תקע”א 1810. מהדורה ראשונה.
חתימות בכתב ידו וחותמות )מחוקות( של רבי “שלמה שפירא אב”ד סטריזוב”. חתימת רבי “מנחם מנדל 

אי”ש ]אייכנשטיין[” וחותמות רבות של חתנו רבי “ברוך ראבין אבד”ק בריזדאוויץ”.
האדמו”ר רבי שלמה שפירא אב”ד סטריזוב ומונקאטש )תקצ”ב-תרנ”ג(, בנו של רבי אלעזר מלנצהוט ובן-
בנו של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל “בני יששכר”. אביו של האדמו”ר רבי צבי הירש שפירא אב”ד מונקאטש 
ובעל “דרכי תשובה”, ואבי-אביו של האדמו”ר רבי חיים אלעזר שפירא אב”ד מונקאטש בעל “מנחת אלעזר”.

הבעלים השני של הספר: האדמו”ר רבי מנחם מנדל אייכנשטיין מזידיטשויב )תר”ו-תרס”א(, בנו הצעיר של 
רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב, שהיה חביב על אביו מכל בניו. לאחר פטירת אביו כיהן כאדמו”ר במיקולייב. 
בתו שרה שלומצ’ה היתה אשת האדמו”ר רבי ברוך רובין )תרכ”ד-תרצ”ה(, שכיהן כרב ואדמו”ר בבריזדאוויץ 
)סאמוש- גערלא  בקהילת  בהונגריה  התיישב  הראשונה  העולם  מלחמת  ולאחר  שבגליציה,  ובקולומייאה 

אויואר( וכיהן שם באדמו”רות. 
]1[, קסט, קן-קנט, ]1[ דף. 34.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמי שימוש ובלאי, מעט נזקי עש. כריכת בד משופשפת.

עוד  ואף מייחס את הספר עפ”י סימניו, כספר שהיה שייך  מצורף מכתב מומחה המאשר את החתימות, 
לספריית האדמו”ר רבי אלעזר מלנצהוט )תקס”ח-תרכ”ה( בן ה”בני יששכר”.

פתיחה: $6000

278. Levushei Srad – First Edition – Signature of Rabbi Moshe 
David Ashkenasi of Tolcsva Rabbi of Safed  
Levushei Srad, commentary on Shulchan Aruch Orach Chaim, By Rabbi David Shlomo 
Eibeshitz [author of Arvei Nachal]. Mahlov, 1812. First edition. Approbation by Rabbi 
Levi Yitzchak of Berdichov, the Ohev Yisrael of Apta etc.
On the title page appear the signature of “Moshe David Ashkenasi Rabbi of Safed” 
and other ownership inscriptions [“Dedicated to the Beit Midrash of the Sefardi Kollel 
of the city of Tiberias”].
The Holy Rabbi Moshe David Ashkenasi (1774-1857, Encyclopedia L’Chassidut Vol. 3, 
pp. 332-333), author of the books Toldot Adam and Be’er Sheva. Served in the Tolcsva 
rabbinate for 40 years. Ascended to Safed in 1844 and was one of the founders of the 
Chassidic settlements in Safed after the earthquake. Father-in-law of the author of 
Yitav Lev and father of Rabbi Yoel Ashkenasi Rabbi of Zlotshov. The Rebbes of Satmar 
and Klausenburg descend from his holy dynasty. His home and beit midrash in Safed 
were restored by his grandson the Klausenburg Rebbe, and today Sanz institutes reside 
in those structures in the city of Safed. 
[2], 2-100 leaves (missing at end: Leaves 101-102). 34cm. Varied condition of leaves: fair to 
fair-poor, tears, stains and moth damages. Detached title leaf, partially missing and restored 
with glued paper. Damaged binding.

Opening Price: $500
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279. Nodah B’Yehuda – Signatures of Rebbe Shlomo Shapiro Rabbi 
of Mukacheve (author of Shem Shlomo) and Rabbi Menachem 
Mendel Eichenstein of Zhiditchov  
Nodah B’Yehuda responsa, Vol. 2 of Mahadura Tanina. Prague, 1810. First edition.
Handwritten signatures and stamps (erased) of Rabbi “Shlomo Shapira Rabbi of 
Strzyzow “. Signature of Rabbi “Menachem Mendel Ish [Eichenstein]” and many 
stamps of his son-in-law Rabbi “Baruch Rabin Rabbi of Berezdovtsy”. 
Rebbe Shlomo Shapira Rabbi of Strzyzow and Mukacheve (1832-1893), son of Rabbi 
Elazar of Lańcut and grandson of Rabbi Zvi Elimelech of Dinow author of Bnei 
Yissachar. Father of Rebbe Zvi Hirsh Shapira Rabbi of Mukacheve and author of Darkei 
Teshiva, and father of the father of Rebbe Chaim Elazar Shapira Rabbi of Mukacheve 
author of Minchat Elazar.
The second owners of the book: Rebbe Menachem Mendel Eichenstein of Zhidachov 
(1846-1901), youngest son of Rabbi Yitzchak Isaac of Zhidachov, who was his father’s 
favorite son. After his father’s death, served as Rebbe in Mikolów. His daughter 
Shlomotze was the wife of Rebbe Baruch Rubin (1864-1935), who served as Rabbi 
and Rebbe of Berezdovtsy and Kolomyya in Galicia, and after World War I settled in 
Hungary in the Gerla (Mezomegyer) community where he served as Rebbe. 
[1], 169, 150-159, [1] leaf. 34.5cm. Good-fair condition, use stains and wear, few moth dam-
ages. Rubbed fabric binding.
Attached is a letter by an expert who certifies the signatures and according to its signs 
and attributes the book to the library of Rebbe Elazar of Lańcut (1808-1865) son of the 
author of Bnei Yissachar.

Opening Price: $6000

279



 - תרכ”ג  לבוב   - אמרים  ליקוטי   - ליעקב  דבריו  מגיד   .281
הטופס של האדמו”ר רבי יחיאל העשיל מקרילוביץ

ספר מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים, מהמגיד ממעזריטש. לבוב, 
]תרכ”ג[ 1863.

העשיל  “יחיאל  רבי  האדמו”ר  חותמות  השער  שאחרי  בדף 
קרילאווצי...”. 

לחסידות  אנצ’  )תר”ג-תרע”ו,  מקרילוביץ  העשיל  יחיאל  רבי  הצדיק 
ל”אוהב  בן  אחר  בן  מאפטא-ז’ינקוב.  האדמו”ר  קצה-קצו(,  עמ’  ב’, 
כיהן  מבעלזא.  רוקח  יהושע  רבי  האדמו”ר  חתן  מאפטא.  ישראל” 
אצל  ביקור  בעת  נפטר  שבפודוליה.  קרילוביץ  בעיירה  כאדמו”ר 

חסידיו בקישינב.
ל דף. 25 ס”מ. מצב טוב. כתמים, סימני עש. 

פתיחה: $300

דובער  נחום  רבי  האדמו”ר  חותמות   - עולם  עמודי   .280
פרידמאן מרוזין

ספר עמודי עולם, חידושים בהלכה ובאגדה, מרבי שמואל אב”ד ור”מ 
ברלין,  נייאמרק(.  )במדינת  מלנצבורג  עזריאל  רבי  בן  שטרים  דק”ק 

]תק”א 1741[. מהדורה יחידה ונדירה.
חותמות האדמו”ר רבי “נחום דובער פרידמאן” - האדמו”ר רבי נחום 
דובער פרידמן )נפטר תרמ”ג, אוצר הרבנים 15912(, בן האדמו”ר רבי 
שלום יוסף מרוז’ין וחתן דודו, האדמו”ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא 
– בניו הקדושים של רבינו ישראל מרוז’ין. ספרייתו היתה מהחשובות 
שקנה  ספרים  על  היא  כספי”  “קנין  חותמתו  דורו.  רבני  שבספריות 

בכספו.
ב”הקדמת הרב המחבר” מסופר על עלילת הדם בפוזנא בשנת תצ”ו.

מח דף. 19 ס”מ. מצב טוב-בינוני, פגמים וכתמים קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

281. Magid Devarav L’Ya’akov – Likutei 
Amarim – Lvov 1863 – Copy of Rebbe Rabbi 
Yechiel Heschel of Karilowitz   
“Sefer Magid Devarav L’Ya’akov – Likutei Amarim”, by 
the Maggid of Mezeritch. Lvov, 1863. 
Leaf following title page contains ink-stamps by Rebbe 
Rabbi “Yechiel Heschel Karilowitz…”. 
The righteous Rabbi Yechiel Heschel of Karilowitz 
(1843-1916, Encyclopedia of Hassidism II, pp. 195-196), 
Rebbe of Apta-Zinkiv. Direct male descendant of the 
“Ohev Yisrael” of Apta. Son-in-law of Rebbe Rabbi 
Yehoshua Rokeach of Belz. Served as Rebbe in town of 
Karilowitz in Podolia. Passed away during a visit to his 
“Chassidim” in Kishinev. 
30 leaves. 25cm. Good condition. Stains, moth stains. 

Opening Price: $300

280. Amudei Olam – Stamps of Rebbe 
Nachum Dovber Freidman of Ruzhin  
Amudei Olam, novellae of halacha and aggada, by Rabbi 
Shmuel Rabbi of Shtrim ben Rabbi Azriel Melnzburg 
(in Neumark). Berlin, [1741]. Rare sole edition.
Stamps of Rebbe “Nachum Dovber Freidman” – 
Rebbe Nachum Dovber Freidman (died in 1883, Otzar 
HaRabbanim 15912), son of Rebbe Shalom Yosef of 
Ruzhin and son-in-law of his uncle, Rebbe Avraham 
Ya’akov of Sadigura – the holy sons of Rabbi Yisrael 
of Ruzhin. His library was one of the most important 
libraries of his times. His stamp “Acquired with my 
money” is stamped on all the books he purchased.
In the introduction of the Rabbi the author, he tells of 
the blood libel in Pozna in 1736.
48 leaves. 19cm. Good-fair condition, damages and light 
stains. New binding.

Opening Price: $300
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זלמן  שלמה  רבי  חתימת   - תרצ”ד  סיגט  חיים,  עצי   .282
ערנרייך אב”ד שאמלוי 

טייטלבוים  צבי  חיים  רבי  מהאדמו”ר  מועדים.  על  חיים,  עצי  ספר 
אב”ד סיגט. סיגוט, תרצ”ד )1934(. מהדורה ראשונה.

הקדוש  הגאון   - אבדפ”ה”  עהרענרייך  זלמן  שלמה  “הק’  חתימת 
)תרכ”ג-תש”ד,  שאמלויא  אב”ד  הי”ד  ערנרייך  זלמן  שלמה  רבי 
מקובל  גאון  מאד.  אב”ד  אריה”  ה”קול  נכד   ,)18739 הרבנים  אוצר 
מובהק  חסיד  בהונגריה,  הרבנים  ומגדולי  הפוסקים  מגדולי  וחסיד, 
בניו  של  ומעריץ  ידיד  מסיגט.  יו”ט”  “קדושת  בעל  האדמו”ר  של 
האדמו”רים רבי חיים צבי מסיגט ורבי יואל מסאטמר. מספריו: שו”ת 

לחם שלמה, טיול בפרדס, רחמי האב ועוד. 
]2[, קנח דף. 25.5 ס”מ. שוליים רחבים, נייר יבש, מצב טוב-בינוני, כריכה 

מקורית מעט פגומה. 

פתיחה: $200

שווארץ  נפתלי  רבי  הגאון  חתימות   - שמעתתא  שב   .283
הורוויץ  מנדל  רבי  האדמו”ר  וחתימת  וצאצאיו  מאד  אב”ד 

אב”ד מעליץ 
ספר שב שמעתתא, עם הגהות רבי ברוך פרנקל. למברג, תרכ”ד 1864. 

מהדורה ראשונה של הגהות ה”ברוך טעם”.
הק’  מספר הגהות בכת”י. חתימות רבות בשער: “קניתי בעד -- צ”ל, 
נפתלי בהרמא”י הכהן שווארץ”; “הק’ שמואל הכהן במוהר”ן שווארץ 

יצ”ו,  “זה הספר הגדול שייך לאאמו”ר הגה”צ דומ”ץ פה מאד  ז”ל”; 
אני בנו ותלמידו... תרפ”ג לפרט קטן, הק’ משה ליב עהרנרייך”. חותמת 
רבי “משה ליב עהרנרייך בהג”מ הרה”צ זללה”ה - אב”ד דק”ק ה’מאד 

יצ”ו”; חתימת “הק’ מנחם מענדיל הורוויץ אב”ד מעליץ והגליל”.
 הגאון רבי נפתלי שוורץ בעל “בית נפתלי” )תר”ו-תרנ”ז( בן ה”קול  ♦
 חתנו ובן- אריה”, משנת תרמ”ד כיהן ברבנות אבותיו בעיר ה’-מאד. ♦
דודתו היה הגאון רבי חיים צבי עהרנרייך, שכיהן שנים רבות כדומ”ץ 
בה’-מאד ומשנת תרצ”ב כיהן כאב”ד ה’-מאד, לאחר פטירתו בשנת 
תרצ”ז עלה בנו הגאון רבי משה ליב ערנרייך למלאות מקום אבותיו. 
 האדמו”ר רבי מנחם מענדיל הורוויץ )תרמ”ג-תש”ג(, ממלא מקום  ♦
ובלמדנותו.  בצדקותו  נודע  מעליץ,  בעיר  ואדמו”רות  ברבנות  אביו 

)ראה חומר מצורף(. 
]2[, נ, לב דף. 24.5 ס”מ. מצב בינוני, בלאי וקרעים.

פתיחה: $200

282. “Atzei Chaim”, Sighet 1934 – Signature 
of Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, Av 
Beit Din of Shamloy   
“Atzei Chaim”, on “Moadim”. By Rebbe Chaim Zvi 
Teitelbaum Rabbi of Sighet. Sighet, 1934. First edition.
Signed by “The Holy Shlomo Zalman Ehrenreich” – 
Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, Rabbi of Shamloy 
(1863-1944, Otzar HaRabbanim 18739), grandson of 
the” Kol Aryeh” rabbi of Mad. A Torah genius,”mekubal” 
and “chassid”, prominent “posek” and leading 
Hungarian rabbi, a close “chassid” of the author of 
“Kedushat Yom Tov” of Sighet. Also a close friend and 
admirer of the Rebbe’s sons, Rabbi Chaim Zvi of Sighet 
and Rabbi Yoel of Satmar. Among his books: “Lechem 
Shlomo” Responsa, “Tiyul BaPardes”,”Rachmei Ha’Av” 
and more.
[2], 158 leaves. 25.5cm. Wide margins, brittle paper, good-
fair condition, slightly damaged original binding.

Opening Price: $200

283. “Shev Shmat’ta” – Signatures of Rabbi 
Naftali Shwartz Rabbi of Mad and his 
Descendants and Signature of Rebbe 
Mendel Horowitz Rabbi of Melitz  
“Shev Shmat’ta”, with glosses by Rabbi Baruch Frankel. 
Lemberg, 1864. First edition of “Baruch Ta’am” glosses.
Several handwritten glosses. Many signatures on title page: 
“I bought it for ---Naftali HaCohen Shwartz”; “R’ Shmuel 
HaCohen Shwartz”; “This great book belongs to my father 
and teacher, I, his son and disciple… 1923, Moshe Leib 
Ehrenreich”. Stamp of Rabbi “Moshe Leib Ehrenreich son 
of the Rabbi of Mad”; signature of “Menachem Mendel 
Horowitz Rabbi of Melitz and its region”.
◆ Rabbi Naftali Shwartz, author of “Beit Naftali” (1846-
1897) son of the “Kol Aryeh”, from 1884 served in the 
rabbinate of his ancestors, in G-d’s city of Mad. ◆ His 
son-in-law and cousin was Rabbi Chaim Zvi Ehrenreich, 
who served many years as “Dayan” and rabbi in Mad 
and from 1932 served as” Av Beit Din” of Mad. After 
his death in 1937, his son Rabbi Moshe Leib Ehrenreich 
succeeded him in this position. ◆ Rabbi Menachem 
Mendel Horowitz (1883-1903), who succeeded his father 
as rabbi and rebbe in the city of Melitz was renowned 
as a tzaddik and Torah scholar. (See attached material).
[2], 50, 32 leaves. 24.5cm. Fair condition, wear and tear.

Opening Price: $200
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284. ספר נר משה - חותמות האדמו”ר רבי אהרן מסטרטין
ספר נר משה, עניני קבלה ומגילת סארגוסה. ירושלים, תרמ”ב 1882.

צבי  ר’  בהה”צ  אהרן  “הק’  של:  כת”י  חתימת  כדוגמת  רבות  חותמות 
אריה מאליק הה”צ מסטרעטין ז”ל”.

האדמו”ר  בן  תרס”ז(,  כסלו  )נפטר  בראנדווין  אהרן  רבי  הקדוש  הרב 
רבי צבי אריה מפלשטיין )משושלת אליק-סטרעטין(, גדל בבית דוד-
לו  ואף מסר  ישראל מרוז’ין, שהכתירו בצעירותו כאדמו”ר  רבי  אמו 
“קוויטל” ו”פדיון”. עלה לארץ-ישראל והתיישב בצפת, בה תפס מקום 

תמרכזי בקהלה החסידית בעיר. מנוחתו כבוד במערת רבי חיים מטש
רנוביץ, בה נטמן גם אביו הקדוש.

]3[, פ, ]9[, פא-צב דף. 17.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, פגיעה בדף השער, ופגעי 
בלאי.

ש’ הלוי מס’ 407.

פתיחה: $200

עבודת הקודש, אפען תקפ”א – חותמות האדמו”ר רבי   .285
מנחם מנדל הגר מווישווא

תקפ”א  אפען,  ותחומין.  יו”ט  דיני  להרשב”א,  הקודש  עבודת  ספר 
.1820

מנחם מענדיל האגער בהרה”צ שליט”א מוויזניו “בשער חותמת רבי 
”. רבי מנחם מנדל הגר האדמו”ר מווישת אצא אב”ד דק”ק אויבערוויש

ווא )תרמ”ה-תש”א, אנצי’ לחסידות, ג, עמ’ צה-צו(, בנו של ה”אהבת 
משנת  וויזניץ.  העיר  כאב”ד  כיהן  תרס”ח  משנת  מוויזניץ.  ישראל” 
מראשי  ישראל”.  “בית  ישיבת  את  הקים  בה  ווישווא,  אב”ד  תרפ”א 

“אגודת ישראל” וחבר “מועצת גדולי התורה”.
יג דף. 34 ס”מ. מצב טוב, מעט בלאי. כריכה חדשה מהודרת.

פתיחה: $200

284. “Ner Moshe” – Stamps of Rebbe Aharon 
of Stretin  
“Ner Moshe”, on kabbalah and the Saragosa scroll. 
Jerusalem, 1882. 
Many stamps like the handwritten signature: “Aharon 
ben R’ Zvi Aryeh of Olik Stretin”. 
Rabbi Aharon Brandwein (died 1907), son of Rebbe Zvi 
Aryeh of Pleschen (of Olik-Stretin dynasty), was raised 
in the house of his mother’s uncle Rabbi Yisrael of Ruzin, 
who appointed him Rebbe while yet a youth and even 
gave him “kvittel” and “pidyon”. Immigrated to Eretz- 
Yisrael and settled in Safed, where he became a focal point 
of the Chassidic community. Buried in the cave of Rabbi 
Chaim of Tchernowitz where his father is also buried.
[3], 80, [9], 81-92 leaves. 17.5cm. Good-fair condition, 
damage to title page, wear damage.
S. HaLevi no. 407.

Opening Price: $200

285. “Avodat HaKodesh”, Ofen 1820 – Stamps 
of Rebbe Menachem Mendel Hager of 
Visheve   
“Avodat HaKodesh” of the Rashba, laws of “yom-tov” 
and “techumim”. Ofen, 1820.
On title page is the stamp of Rebbe “Menachem 
Mendel Hager of Vizhnitz Rabbi of Obervishe”. Rabbi 
Menachem Mendel Hager the Visheve Rebbe (1885-
1941,” Encyclopedia L’Chassidut”, Vol 3, pp. 95-96), son 
of the “Ahavat Yisrael” of Vizhnitz. From 1908, served 
as Rabbi of the city of Vizhnitz. From 1921, as Rabbi of 
Visheve where he founded the “Beit Yisrael Yeshiva”. A 
leader of the “Agudat Yisrael” movement and member 
of “Moetzet Gedolei HaTorah”.
13 leaves. 34cm. Good condition, slight wear. New elaborate 
binding.

Opening Price: $200
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286. ספר דברי חיים מהדורה מיוחדת – עם הקדשת האדמו”ר 
מטשאקאווא-צאנז לאדמו”ר מראדזין והגהות בכת”י

ספר דברי חיים על התורה ומועדים. חידושי בבא מציעא, מהאדמו”ר 
מהדורה   .)1946( תש”ו  יורק,  ירושלים-ניו  הלברשטאם.  חיים  רבי 
יום  לרגל  מטשאקאווא-צאנז,  האדמו”ר  ע”י  לאור  שיצאה  מיוחדת 
השנה ה-70 לפטירת זקנו רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל ה”דברי 

חיים”. 
בדף השער, הקדשה מרשימה משנת תש”ז, בכתב ידו וחתימתו של 
לרבי  מטשאקאווא-צאנז,  האדמו”ר  הלברשטאם  יעקב  רבי  המו”ל 
אברהם אנגלהרד אב”ד דאברי ]האדמו”ר מראדזין[. חותמות שונות 

של רבי אברהם אנגלהרד ושתי הגהות בכתב ידו.
האדמו”ר  סיני  רבי  בן  )תרנ”ז-תשכ”ח(  הלברשטאם,  יעקב  רבי 
בנו של בעל ה”דברי חיים”( חתן  )בן רבי ברוך מגארליץ,  מזמיגראד, 
האדמו”ר רבי שלום משאץ. משנת תרפ”ה אב”ד טשאקאווא. בשנת 
תרצ”ד חלם על השואה המתקרבת, עזב את הרבנות ועלה לירושלים, 
ופעל רבות  בית מדרשו. בשנות השואה היה בארה”ב  בה הקים את 
בועד ההצלה. חזר אחרי השואה לארץ ישראל, ושב לארה”ב. בניו הם 

תהגאונים המפורסמים רבי משה הלברשטאם זצ”ל ורבי נפתלי הלבר
שטם שליט”א אדמו”ר מטשאקאווא, מראשי “העדה החרדית”.

אב”ד  )תר”ע-תשס”ו(,  אנגלהרד  ישכר  אברהם  רבי  הספר:  מקבל 
סוסנוביץ, חתנו של האדמו”ר רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין. עמד 
בראש רשת הישיבות של ראדזין בפולין וסייע לגיסו האדמו”ר - רבי 
ומשפחת  משפחתו  כל  החסידות.  בהנהגת   - ליינר  שלמה  שמואל 
תשי”ד  ובשנת  לארה”ב,  היגר  בנס,  ניצל  והוא  בשואה  נספו  חותנו 
ברבנות  כיהן  בה  הקודש,  לארץ  ועלה  מראדזין  לאדמו”ר  הוכתר 

ובאדמו”רות.
שימוש  בלאי  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   26.5 דף.  קטז   ,]2[ פב,   ,]2[

רב. כריכה קרועה.
עיר  ירושלים  קדושת  משום  אולם  יורק,  בניו  נדפסה  זו  מהדורה 
הקודש חזר האדמו”ר והדפיס את השער ודף נוסף בירושלים, הסיר 
את השער המקורי והדביק בראש כל טופס את שני הדפים שנדפסו 
בארץ הקודש. ]ראה על כך מאמרו של הביבליוגרף נפתלי בן מנחם, 

סיני, ל’, תשי”ד, עמ’ קנד[.

פתיחה: $250

286. Special Edition of Sefer Divrei 
Chaim – With Inscription of Rebbe of 
Chakava-Sanz  
Sefer Divrei Chaim on the Torah and holidays. 
Chidushim on Bava Metzia, by Rebbe Rabbi Chaim 
Halberstam. Jerusalem, New York, (1946). Special edi-
tion published by Rebbe of Chakava-Sanz in honor of 
the 70th death anniversary of his grandfather, Rebbe 
Chaim Halberstam of Sanz, author of the Divrei Chaim.
Title page contains impressive inscription from 1946, in 
handwriting and signature of publisher Rabbi Ya’akov 
Halberstam Rebbe of Chakava-Zanz, to Rabbi Avraham 
Englard Av Beit Din [Rebbe of Razdin]. Various stamps 
of Rabbi Avraham Englard and two glosses in his 
handwriting. 
Rabbi Ya’akov Halberstam (1897-1968) son of Rabbi 
Sinai Rebbe of Zemigrad (son of Rabbi Baruch of 
Gerlitz, son of author of Divrei Chaim). Son-in-law of 
Rebbe Rabbi Shalom of Schatz. From 1925 served as 
Av Beit Din of Chakava. In 1934 envisioned the ap-
proaching Holocaust, resigned from the rabbinate and 
immigrated to Jerusalem where he established his Beit 
Midrash. During the Holocaust years resided in the USA 
and was active in the Rescue Committee. Following the 
war he returned to Israel and later on emigrated to the 
USA. His sons are the famous geniuses Rabbi Moshe 
Halberstam and Rabbi Naftali Halberstam, Rebbe of 
Chakava and among leaders of the Eda HaCharedit.
Recipient of book: Rabbi Avraham Yissachar Englard 
(1910-2006), Av Beit Din of Sosnowiec, son-in-law 
of Rebbe Rabbi Mordechai Yosef Elazar of Radzin. 
Administrator of Radzin Yeshiva network in Poland 
and assisted his brother-in-law, Rebbe Rabbi Shmuel 
Shlomo Leiner with the leadership of the Chassidism. 
His entire family and family of his father-in-law per-
ished in the Holocaust while he miraculously survived, 
emigrated to the USA and in 1954 was crowned Rebbe 
of Radzin and immigrated to the Holy Land where he 
served in the rabbinate and leadership. 
[2], 82, [2], 116 leaves. 26.5cm. Good-fair condition, stains, 
extensive usage wear. Torn binding. 
This edition was printed in New York, however, due to 
the sanctity of the Holy City of Jerusalem, the Rebbe 
had the title page as well as an additional leaf reprinted 
in Jerusalem. He removed the original title page from 

each copy and replaced it with the two pages printed 
in Jerusalem. [For additional information pertaining to 
this see article of bibliographer Naftali Ben Menachem, 
Sinai 30, 1954, p. 154).

Opening Price: $250
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והגהות  חותמות   - תרט”ז  לבוב,   - חיים  שנות  ספר   .287
האדמו”ר רבי יהודה הורוויץ מדז’יקוב

ספר שנות חיים, חלק ראשון. רבי שלמה קלוגר. לבוב, ]תרט”ז[ 1855. 
דיין  האגר  “יהודה  רבי  לטיניות[  ובאותיות  ]בעברית  חותמות  בשער 

בקלויזענבורג”, שתי הגהות ורישומים בכתב-יד קדשו.
)תרס”ה-תשמ”ט,  מדז’יקוב  הורוויץ-האגר  יהודה  רבי  האדמו”ר 
ג-ד(, בן האדמו”ר רבי אלטר יחזקאל אליהו  ב’, עמ’  אנצי’ לחסידות 
מדז’יקוב, משושלת רופשיץ. התחנך בבית סבו ]מצד אמו[ רבי ישראל 
האגר מויז’ניץ בגרוסוורדיין. ונשא את בת-דודו רבי חיים מאיר האגר 
שימש  מסויים  זמן  האגר[.  המשפחה  שם  את  קיבל  ]ממנו  מויז’ניץ 
כדיין ומו”צ בקלויזנבורג. בתקופת השואה מצא מקלט ברומניה עד 

תעלייתו ארצה. סירב להנהיג עדה אך סביבו התקבצו חסידים ומערי
צים רבים. בסוף ימיו התגורר בלונדון ושם נהג באדמו”רות.

עש  פגעי  כתמים,  בינוני,  מצב  ס”מ.   36 דף.  סה-קב  ב-סב,   ,]10[ ט,   ,]1[
רבים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

288. ספר ארחות חיים, ספינקא - סיגט, תרנ”ח-תרנ”ט - 
חותמות והגהות

אב”ד  כהנא  נחמן  רבי  מאת  חיים,  אורח  ש”ע  על  חיים  ארחות  ספר 
בשני  ושני,  ראשון  חלקים   .]1898[ תרנ”ח-תרנ”ט  סיגט,  ספינקא. 

כרכים נפרדים.
תבשערי שני הכרכים חותמות המחבר האדמו”ר רבי נחמן כהנא מס

)תרס”ה-תשל”ז(,  כהנא  נחמן  רבי  נכדו  חותמת  השני  בכרך  פינקא. 
האדמו”ר מספינקא בבני ברק, מתקופת שהותו בקארלסבורג, מספר 
ידו. כולל דפי הכנה לדפוס עם  הגהות ותיקונים בכת”י, כנראה כתב 
תיקונים בכת”י למהדורה חדשה שהדפיס בשנת תשכ”ב יחד עם אחיו 

האדמו”ר רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא-ירושלים.
חלק א: סי’ א-תטז. ]3[, קעח דף. חלק ב: סי’ קיז-תרצז. ]2[, רג דף. 30 ס”מ. 

נייר שביר. מצב טוב, כתמים, קרעים במספר עמודים. בלאי בכריכות.

פתיחה: $200

287. Sefer Shnot Chaim – Lvov, 1855 – Stamps 
and Glosses Rebbe Rabbi Yehuda Horowitz 
of Dzikov   
Sefer Shnot Chaim, section one. Rabbi Shlomo Kluger. 
Lvov, 1855. 
Title page contains stamps [in Hebrew and in Latin let-
ters] Rabbi “Yehuda Hager Dayan in Klausenburg”, two 
glosses and notations in his holy handwriting. 
Rebbe Rabbi Yehuda Horowitz-Hager of Dzikov (1905-
1989, Encyclopedia of Hassidism II, pp. 3-4), son of 
Rebbe Rabbi Alter Yechezkel Eliyhau of Dzikov, from 
the Ropshitz dynasty. Was raised in home of his grand-
father [from his mother’s side] Rabbi Yisrael of Vizhnitz 
in Grosswardein. Son-in-law of his uncle Rabbi Chaim 
Meir Hager of Vizhnitz [from whom he received his 
family name, Hager]. Served as Dayan and rabbinical 
authority in Klausenburg for a period of time. During 
the Holocaust found refuge in Romania until immigrat-
ing to the Holy Land. Refused to serve in the leader-
ship however many Chassidim and admirers congre-
gated around him. Toward the end of his life resided in 
London and served in the leadership. 
[1], 9, [10], 2-62, 65-102 leaves. 36cm. Fair condition, stains, 
extensive moth damage. New binding. 

Opening Price: $300288. Sefer Orchot Chaim, Spinka – Sighet, 
1898 – Stamps and Glosses   
Sefer Orchot Chaim on Shulchan Aruch Orach Chaim, 
by Rabbi Nachman Kahana Av Beit Din of Spinka. 
Sighet, [1898]. Sections one and two, in two separate 
volumes. 
Title pages of both volumes contain stamps of author 
Rebbe Rabbi Nachman Kahana of Spinka. Second 
volume contains stamp of his grandson, Rabbi 
Nachman Kahana (1905-1977), Rebbe of Spinka in Bnei 
Brak, from period when he resided in Carlsberg, several 
handwritten glosses and revisions, apparently in his 
handwriting. Includes draft leaves with handwritten re-
visions for new edition printed by him in 1962 together 
with his brother, Rebbe Rabbi Yosef Meir Kahana of 
Spinka-Jerusalem. 
Section 1: Clauses 1-216. [3], 178 leaves. Section 2: Clauses 
117-697. [2], 203 leaves. 30cm. Good condition, stains, tears 
on several pages. Fragile paper. Worn bindings. 

Opening Price: $200
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290. אוסף ספרי חסידות - חתימות אדמו”רים
 ספר מאור עינים. רבי נחום מטשרנוביל. וורשא, תרמ”ט 1889. כרוך  ♦

 ;1883 תרמ”ג  וורשא,  בסוף(.  דף  )חסר  אפרים  מחנה  דגל  ספר  עם: 
וספר שלשלת הקבלה. וספר שלשלת הקבלה. ווארשא תרמ”א 1881. 

- חותמות האדמו”ר רבי נחמן כהנא מספינקא-ב”ב.
 ספר דגל מחנה אפרים. ווארשא, תרמ”ג 1883. - חותמות האדמו”ר  ♦

רבי”  - סטרעטינער  מיכל טורקער  יחיאל  ר’  “צבי אריה בהרה”צ  רבי 
מניו-יורק. רישומי שמות לתפילה בכתב-ידו.

ווארשא,  מפולנאה.  יוסף  יעקב  רבי  יוסף.  יעקב  תולדות   ספר  ♦

]תרס”ג[ 1903. רישומי בעלות, חותמות וחתימה בכת”י ]בלועזית[ של 
האדמו”ר רבי אשר ישעיה הורוויץ מרמינוב.

 ספר משמרת שלום, דינים ומנהגים לפי סדר השו”ע, חלקים א-ב.  ♦

ספר  עם:  כרוך   .1912 ]תרע”ג[  ווארשא,  מקוידנוב.  פרלוב  שלום  רבי 
זכרון המצות. פיעטרקוב, תרע”א 1911. - רישומי בעלות שהספר שייך 
ל”האדמו”ר דפה ק”ק קאלישיק... מו”ה הרב יעקוב שמעון פאדוא...”.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

289. אוסף ספרים עם חתימות והקדשות - בית ספינקא
ווארשא,  מגילות.  לחמש  מדובנה  המגיד  ביאורי  יעקב,  קול   ספר  ♦

שליט”א”  כהנא  נחמן  מו”ה  ל”כקש”ת  הקדשה   -  .1876 תרל”ו 
]האדמו”ר מספינקא[, מאת רבי יוסף שווארץ-ירושלמי מדעעש.

ווארשא,  פאלקירה.  אבן  טוב  שם  לרבי  מיוחס  היגון,  צרי   ספר  ♦

מר  המיוחס  להתלמיד  הצטיינות  “לאות  הקדשה   -  .]-192 ]תרפ”- 
“תורה  מישיבת  מספינקא-ירושלים,  ]האדמו”ר  כהנא”  דוד  מרדכי 

ויראה”, שנת תש”ב.
- חתימת  וינה, ]תרל”ו[ 1876.  יועץ, לרבי אליעזר פאפו.  פלא   ספר  ♦

רבי “יעקב כהנא”.
 ספר חובת הלבבות, לרבי בחיי, חלקים א-ב. ווארשא, תרל”ה 1875.  ♦

- רישומי בעלות, חתימת רבי אברהם יקיר ווייס מסעליש-ספינקא.
 ספר דברי יהונתן, על התורה. רבי יהונתן אייבשיץ. טרנוב, תרפ”ח  ♦

ווייס  יקיר  אברהם  רבי  וחותמות  חתימה  בעלות,  רישום   -  .1927
מסעליש-ספינקא.

 ספר קול מנחם, חלק ראשון – בראשית שמות, מאת האדמו”ר רבי  ♦

הקדשה   .]1974[ תשל”ד  לציון,  ראשון  מקאליב.  טאוב  מנדל  מנחם 
בחתימת המחבר האדמו”ר מקאליב לאדמו”ר מספינקא-בני ברק. 

6 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

290. Collection of Chassidic Books – 
Signatures of Rebbes  
◆ Sefer Me’or Einayim. Rabbi Nachum of Chernobyl. 
Warsaw, 1889. Bound with: Sefer Degel Machaneh 
Ephraim (missing leaf at end). Warsaw, 1883; and 
Sefer Shalshelet HaKabbalah. Warsaw, 1881. Stamps of 
Rebbe Rabbi Nachman Kahana of Spinka-Bnei Brak. 
◆ Sefer Degel Machaneh Ephraim. Warsaw, 1883. 
Stamps of Rebbe Rabbi “Tzvi Aryeh son of Rabbi 
Yechiel Michel Torker – Stretiner Rabbi” of New York. 
Lists of names for prayer in his handwriting. 
◆ Sefer Toldot Ya’akov Yosef. Rabbi Ya’akov Yosef of 
Polnoye. Warsaw, 1903. Ownership notations, stamps 
and signature [in Latin letters] in handwriting of 
Rebbe Rabbi Asher Yeshaya Horowitz of Rimanov. 
◆ Sefer Mishmeret Shalom, laws and customs accord-
ing to the Shulchan Aruch, sections 1-2. Rabbi Shalom 
Perlow of Koidanov. Warsaw, 1912. Bound with: Sefer 
Zichron HaMitzvot Petrikov, 1911. Ownership nota-
tions stating that book belonged to “Rebbe of Kalish… 
Rabbi Ya’akov Shimon Padova…”. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

289. Collection of Books with Signatures 
and Dedications – Spinka Chassidism
◆ Kol Ya’akov, by the Magid of Dubna. 
◆ Tzarei HaYagon, attributed to Rabbi Shem Tov Ebn 
Falkira. 
◆ Pele Yo’etz, by Rabbi Eliezer Papo.
◆ Chovat HaLevavot, by Rabbeinu Bechaye
◆ Divrei Yehonatan, by Rabbi Yehonatan Eibeshitz
◆ Kol Menachem, by Rabbi Menachem Mendel Taub of 
Kaliv.
For further details, see Hebrew description. 
6 books, various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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291. שלשה ספרים - חתימות והגהות
הורביץ  אליעזר  רבי  התורה.  על  התורה,  וכבוד  מגדים  נעם   ספר  ♦

רבי  וחתימת  חותמות   -  .1873 תרל”ג  למברג,  טארניגראד.  אב”ד 
מיהאלאוויץ  ישראל”,  “אשי  ]בעל  במיהאלוויץ  דיין  ברודא,  ישראל 
 מדרש רבה עם כל המפרשים. חלק  תרפ”ט[. הגהות רבות בכתב יד. ♦
ווילנא, תרס”ט 1909. חותמות האדמו”ר רבי “ברוך רובין אבד”ק  שני. 
מנחם  רבי  חתן  ]תרכ”ד-תרצ”ה,  קאלאמעיא”  חופק”ק  ברידאוויטץ 

תמנדל מזידיטשויב, כיהן כאדמו”ר בקולומייאה ולאחר מלחה”ע הרא
שונה התיישב בהונגריה בקהילת גערלא )סאמוש-אויואר( וכיהן שם 
באדמו”רות[. וחותמות נכדו בן-בתו, רבי “נחמן כהנא חופה”ק אדיוליא-

שהיה  בני-ברק,  מספינקא  האדמו”ר  ]תרס”ה-תשל”ז.  קארילסבורג”. 
בתורה  גאון  ישראל,  בארץ  מסמיה  ובמושב  בקרלסבורג  רב  כן  לפני 
 ספר בני יששכר.  ובחסידות[. הגהה ארוכה בכת”י ]רבי ברוך רובין?[. ♦
האדמו”ר  חתן  פרישמאן  משה  רבי  חותמות   .1940 ת”ש  מונקאטש, 
“נחמן כהנא חופה”ק  וחותמות אחיינו רבי  רבי ברוך רובין ס’-אויואר. 

אדיוליא-קארילסבורג”. רשימה ארוכה של חידושי תורה בכת”י.

3 ספרים גודל ומצב משתנה. נייר יבש.

פתיחה: $250

292. ארבעה ספרים – חתימות והקדשות רבנים ואדמו”רים
ישראל.  תפארת  ופירוש  המפרשים  עם  נשים,  סדר   משניות,  ♦

רבי  הרה”ק  מסלונים  האדמו”ר  חתימת   .1863 תרכ”ג  ווארשא, 
חותמת  ממיר”  אהרן  לר’  “הלויתיו  רישום:  עם  סלאנים”,  “מאטיל 
“יוסף... פרעגער, בריסק דליטא” ]הגאון החסיד רבי יאשע שו”ב, בעל 

“מנחת יוסף”[. מספר תיקונים בכת”י. 
תרנ”ג  וינה,  סופר.  משה  רבי  חולין.  מסכת  על  סופר,  חתם   חידושי  ♦

“נחמי’ אלטער”  1893. בראש עמוד השער חתימה ]קצוצה[ של רבי 
– כנראה חתימת רבי נחמיה אלטר, בן האדמו”ר בעל ה”שפת אמת” 

מגור, חותן האדמו”ר בעל “לב שמחה” מגור. 
]יוהנסת ]שבת[.  שני  וחלק  ]ברכות[  ראשון  חלק  אלפס,  רב  הלכות  ♦ 

יצחק ראבין אב”ד צפת, ]חותנו של  בורג, תרט”ז 1856[. חתימת רבי 
הגהות,  מספר  מדוקלא[,  הלברשטאם  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו”ר 

כנראה בכתב-ידו. חותמת בית המדרש של חסידי צאנז בצפת.
 ספר יערות דבש, חלק ראשון ושני. רבי יהונתן אייבשיץ. ווארשא,  ♦

1912[. חתימות וחותמת בשער של “הק’ יחזקאל שרגא הלו  ]תרע”ב
ברשטאם”, אב”ד צעשינוב ]חתן העצי חיים[. מעבר לשער הקדשה 

עצמית מרבי “ישכר דוב לייפער”, סיגעט תרפ”ב. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

291. Three Books – Signatures and Glosses  
◆ Noam Megadim V’Kvod HaTorah, on the Torah. 
Rabbi Eliezer Horwitz Rabbi of Tarnogród. Lemberg, 
1873. Stamps and signature of Rabbi Yisrael Broda, 
dayan in Michalovce [author of Ishei Yisrael, Michalovce 
1929]. Many handwritten glosses. ◆ Midrash Raba with 
all the commentaries. Vol. 2. Vilnius, 1909. Stamps of 
Rabbi “Baruch Rubin Rabbi of Berezdovtsy here in 
Kolomyya” [1864-1935, son-in-law of Rabbi Menachem 
Mendel of Zhiditchov, served as Rebbe in Kolomyya 
and after World War I settled in Hungary in the Gerla 
(Mezomegyer) community where he served as rebbe]. 
Stamps of his grandson his daughter’s son, Rabbi 
“Nachman Kahane here in Alba Iulia-Karlsburg”. 
[1905-1977. The Spinka Rebbe Bnei Brak, formerly Rabbi 
of Karlsburg and Rabbi of Mamiya in Eretz Yisrael, bril-
liant in Torah and Chassidut. Long handwritten gloss 
[Rabbi Baruch Rubin?]. ◆ Bnei Yissachar. Mukacheve, 
1940. Stamps of Rabbi Moshe Frishman son-in-law 
of Rebbe Baruch Rubin Mezomegyer. Stamps of his 
nephew Rabbi “Nachman Cahane of Alba Iulia-
Karlsburg”. Long list of handwritten Torah novellae.
3 books various sizes and conditions. Dry paper. 

Opening Price: $250

292. Four Books - Signatures and 
Dedications of Rabbis and Rebbes  
◆ Mishnayot, Seder Nashim with commentaries and 
Tiferet Yisrael commentary.
◆ Chidushei Chatam Sofer, on Tractate Chullin. Rabbi 
Moshe Sofer.
◆ Hilchot Rav Elfas, Vol. 1 [Berachot] and Vol. 2 
[Shabbat]. 
◆ Ye’arot Devash, Vol. 1-2. Rabbi Yehonatan Eibeshitz.
For a complete description, see Hebrew list.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $350
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293. אוסף מכתבים ודברי תורה - חסידות סלונים לדורותיה
של  תורתם  מדברי  העתקות  סלונים.  חסידות  בעניני  ומסמכים  רשימות  מכתבים,  של  וחשוב  גדול  אוסף 
האדמו”רים, מכתבים מגדולי החסידים ומסמכים שונים הנוגעים לחסידות סלונים ומוסדותיה. האוסף כולל: 
)חלקם מתוארכים(, חלקם בכתב-ידו של  וה”בית אברהם”   העתקות מאמרי חסידות מה”דברי שמואל”  ♦
החסידות  מגדולי  אחרים  של  בכת”י  וחלקם  שלו(  מסמכים  נייר  דפי  )על  מידנער  משה  רבי  החסיד  הגאון 
והאדמו”רים לדורותיהם. ]הדף הפותח “נר ה’ נשמת אדם” נדפס בספר “בית אברהם” על חנוכה, וכנראה 
 העתקת מסמך היסטורי בעניני כולל רייסין כולל  זה אוטוגרף של האדמו”ר בעל “בית אברהם” בעצמו[. ♦

העתקת מכתבים מהאדמו”רים רבי דוד משה מטשורטקוב ואחיו רבי מרדכי פייביש מבאיאן. ]כתה”י של 
העתקה זו דומה לכתב-ידו של האדמו”ר בעל “דברי שמואל” נשיא “כולל רייסין”, ויתכן שאכן הוא הכותב[. 
נייר  על  )תרמ”ט-תשמ”א(  אברהם”,  “ברכת  בעל  מטבריה  וינברג  אברהם  רבי  מהאדמו”ר  מעניין   מכתב  ♦

 מכתב רבי עזריאל זליג לידער הכולל   העתקות מכתבים מהאדמו”רים. ♦ מסמכים רשמי של “כולל רייסין”. ♦
לוריא מטבריה  )הירש(   מכתבים מהרה”צ רבי צבי  “בית אברהם”.♦ העתקת מכתב חשוב מהאדמו”ר בעל 
 מכתב הרה”צ רבי ישראל זלמן הלוי  ובניו הרה”צ רבי יצחק מתתיהו לוריא והרה”צ רבי אהרן יוסף לוריא. ♦
 מכתבים מחסידים מפולין ומכתבים מחסידים שנסעו  שעלובסקי, מזקני החסידים בפולין ובארץ ישראל. ♦
חסידים  עלית  בעניני   מכתבים  ♦ ובביאליסטוק.  בברנוביץ  סלונים  חסידות  של  לחצרות-הקודש  מטבריה 
נייר מסמכים של הראי”ה קוק בנוגע לעליית האדמו”ר רבי שלום  מפולין לארץ ישראל )כולל המלצה על 

 ועוד.  מסמכים ומכתבים הנוגעים לעניני הנהלת ישיבת סלונים בירושלים. ♦ נח ברזובסקי לארץ-ישראל(. ♦

כ-60 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $3000

293. Collection of Letters and Torah Thoughts – Slonim 
Chassidism Throughout its Generations  
Large important collection of letters, lists and documents on the affairs of Slonim 
Chassidism. Copies of Torah thoughts of the rebbes, letters by prominent “Chassidim” 
and various documents concerning Slonim Chassidism and its institutes. The collec-
tion is composed of the following:
◆ Copies of Chassidic articles by the “Divrei Shmuel” and the “Beit Avraham” 
(some have dates), some handwritten by the “Chassid” Rabbi Moshe Midner (on his 
stationary), some in the handwriting of other important “Chassidim” and rebbes 
throughout the generations. [The opening leaf “G-d’s candle is man’s soul” printed 
in “Beit Avraham” on Chanuka, apparently autograph of the Rebbe author of “Beit 
Avraham” himself]. ◆ Copy of a historic document on the affairs of “Kollel Reisin” 
including copies of letters by Rebbe David Moshe of Chortkov and his brother Rebbe 
Mordechai Feibish of Boyan. [The manuscript of this copy is similar to the handwrit-
ing of the Rebbe, author of “Divrei Shmuel” head of “Kollel Reisin”, possibly he wrote 
it]. ◆ Interesting letter by Rebbe Avraham Weinberg of Tiberias, author of “Birkat 
Avraham” (1889-1981) on “Kollel Reisin” official stationary. ◆ Copies of Rebbes’ let-
ters. ◆ Letter by Rabbi Azriel Zelig Lider including a copy of an important letter by the 
rebbe, author of “Beit Avraham”. ◆ Letters by Rabbi Zvi (Hirsh) Luria of Tiberias and 
his sons Rabbi Yitzchak Matityahu Luria and Rabbi Aharon Yosef Luria. ◆ Letter by 
Rabbi Yisrael Zalman HaLevi Shelovsky, one of the eldest “Chassidim” in Poland and 
Eretz- Yisrael. ◆ Letters by “Chassidim” from Poland and letters from “Chassidim” 
who traveled from Tiberias to the holy courts of Slonim Chassidism in Baranovich 
and Bialystok. ◆ Letters regarding the immigration of “Chassidim” from Poland to 
Eretz -Yisrael (including a recommendation on Rabbi Kook’s stationary concerning the 
immigration of Rebbe Shalom Noach Berezovsky to Eretz -Yisrael). ◆ Documents and 
letters regarding the management of the “Slonim Yeshiva” in Jerusalem. ◆ Etc.
Approximately 60 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $3000
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294. שלשה דפים של דברי תורה בכתב יד-קדשו של האדמו”ר הראשון מסלונים, רבי אברהם 
ווינברג בעל “יסוד העבודה”

שלשה דפים של דברי תורה וחסידות, בכתב-יד קדשו של האדמו”ר הראשון מסלונים, רבי אברהם וינברג. 
באחד מהם תאריך משנת תרמ”א. דף אחר משנת תרל”ד, ]נדפס בספר “תורת אבות” פרשת שלח[.

הגאון הקדוש רבי אברהם וינברג )תקס”ד-תרמ”ד(, תלמידם של האדמו”רים רבי נח מלעכוויטש ורבי משה 
מקוברין. לאחר פטירת רבי משה מקוברין בשנת תרי”ח, נהו רוב חסידי לעכוויטש-קוברין אחר מנהיגותו של 
גדול-החבורה רבי אברהם וינברג, שהקים את חצרו בעיר סלונים. מספריו: “יסוד העבודה”, “באר אברהם”, 

“חסד לאברהם” ועוד.

3 דף, 19-19.5 ס”מ. מצב בינוני משתנה, כתמים ובלאי.

פתיחה: $10,000

294. Three Leaves of Torah Thoughts in the Handwriting of the 
First Rebbe of Slonim, Rabbi Avraham Weinberg author of “Yesod 
Ha’Avoda”  
Three leaves of Torah and Chassidic thought, in the handwriting of the first Rebbe 
of Slonim, Rabbi Avraham Weinberg. One is dated 5641. Another one is dated 5634 
[printed in the book “Torat Avot”, Shlach portion].
Rabbi Avraham Weinberg (1804-1884), disciple of Rebbe Noach of Lachovitz and 
Rebbe Moshe of Kobrin. After the death of Rebbe Moshe of Kobrin in 1858, most of 
the Lachovitz-Kobrin Chassidim thronged after the leadership of his most outstanding 
follower, Rabbi Avraham Weinberg, who established his court in the city of Slonim. He 
wrote “Yesod Ha’Avodah”, “Be’er Avraham”, “Chesed L’Avraham “etc.
3 leaves, 19-19.5cm. Varied fair condition, stains and wear.

Opening Price: $10,000
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295. מכתב ודפים בכת”י קדשו של האדמו”ר השני מסלונים, בעל “דברי שמואל”
“דברי  בעל  ווינברג  שמואל  רבי  מסלונים,  השני  האדמו”ר  של  יד-קדשו  בכתב  דפים  ומספר  חתום  מכתב 

שמואל” 
 מכתב בכתב-ידו וחתימתו, לרבי מרדכי ולרעיו “ידידיי נאמניי” חסידי-סלונים בטבריה, בעניני מעות ארץ  ♦

ישראל ושאלות נוספות. מעבר לדף כמה מכתבים לאנשי שלומו תשובות בענינים שונים וחשבונות “שילוח 
המעות”.

 רשימות דברי תורה וחסידות בקצרה: “בחסד ה’ ארשום רישומי קדושה לזכרון ברחמים”. ♦
האדמו”ר רבי שמואל וינברג )תר”י-תרע”ו(. נכדו של האדמו”ר הראשון מסלונים בעל “יסוד העבודה”, בשנת 
תרמ”ד בהיותו כבן 34 נתמנה כאדמו”ר על מקום סבו, ובמכתב שכתב באותו זמן למורו ורבו רבי דוד משה 
מטשורטקוב הוא כותב לו בענווה “יהמו נא רחמיו על נפש עלובה שצרותיה הקיפוה מכל עבר, החסידים 
טועים בי ומבקשים להטעות אותי בנפשי אוי ואבוי לי אם אקבל הצעתם הם יישארו בלא מנהיג אמיתי ואני 
אטרד משני העולמות, שמא כדאי שאברח מן המדינה...”. עמד בראש “כולל רייסין” בארץ ישראל, ושלח 

כספים רבים לחיזוק הישוב בטבריה, שרוב אנשיו היו מאנשי חסידות סלונים.
7 עמ’ כתובים, כ-21 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי וקרעים קלים.

פתיחה: $4000

295. Letter and Leaves in the Handwriting of the Second Rebbe of 
Slonim, Author of “Divrei Shmuel”  
Signed letter and several leaves in the handwriting of the second Rebbe of Slonim, 
Rabbi Shmuel Weinberg author of” Divrei Shmuel”.
◆ Letter in his own handwriting and signature, to Rabbi Mordechai and to his friends, 
“My faithful friends” Slonim “Chassidim” in Tiberias, regarding Eretz Yisrael monies 
and other questions. On the reverse side are several letters to his “Chassidim” regard-
ing various matters and accounts of “Sending money”.
◆ Summaries of Torah and Chassidic thoughts: “With G-d’s loving kindness I shall 
write holy inscriptions for memorial with mercy”.
Rebbe Shmuel Weinberg (1850-1896). Grandson of the first Rebbe of Slonim, author of 
“Yesod Ha’Avodah”, at the age of 34 was appointed Rebbe instead of his grandfather 
in 1884. In a letter which he wrote at that time to his teacher and rabbi, Rabbi David 
Moshe of Chortkov, he modestly writes “His mercy should be abundant on the miser-
able soul who is surrounded from all sides by tribulations. The “Chassidim” are mis-
taken about me and wish me to err in regard to myself. Woe to me if I accept their offer, 
they will remain without a real leader and I will be troubled in both worlds, perhaps 
I should flee the country…” He headed Kollel Reisin in Eretz Yisrael, and sent much 
money to reinforce the settlement in Tiberias which was composed mainly of Slonim 
“Chassidim”.
7 written pages, approximately 21cm. Good-fair condition, stains, wear and minor tears.

Opening Price: $4000
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296. מכתב ארוך מהאדמו”ר השלישי מסלונים בעל “בית אברהם”
מכתב ארוך, בכתב-ידו וחתימתו של רבי אברהם וינברג האדמו”ר השלישי לבית סלונים, ברכת “שנה טובה” 
ודברי חיזוק ותנחומים לאחר פרעות תרפ”ט. שנשלחו לחסידים בארץ ישראל, ]ברנוביץ, אלול תרפ”ט 1929[.
“דברי  בעל  האדמו”ר  של  בנו  )תרמ”ד-תרצ”ג(.  אברהם”  “בית  בעל  מברנוביץ,  )השני(  ווינברג  אברהם  רבי 
שמואל”, משנת תרע”ו הנהיג את עדת חסידי סלונים יחד עם אחיו הבכור רבי יששכר ליב, אך רוב החסידים 
נטו אחריו. הוא התיישב בברנוביץ ושם הקים את ישיבת “תורת חסד”. היה בקשר רב עם החסידים בארץ 

ישראל וביקר בה פעמיים. ספריו “בית אברהם” ידועים ברוב עמקותם במחשבת החסידות. 
7 עמ’, כ-20 ס”מ. מצב בינוני, בלאי וכתמים.

פתיחה: $2000

296. Long Letter by the Third Slonim Rebbe, Author of “Beit 
Avraham”  
Long letter, handwritten and signed by Rabbi Avraham Weinberg, third Slonim Rebbe, 
New Year blessings and words of inspiration and consolation sent to “Chassidim” in 
Eretz -Yisrael after the pogroms of 1929, [Baranovich, Elul 5689] 
Rabbi Avraham Weinberg (the second) of Baranovich, author of “Beit Avraham” (1884-
1933). Son of the author of “Divrei Shmuel”, lead Slonim “Chassidim” together with his 
oldest brother Rabbi Yissachar Leib as of 1916, although most of the “Chassidim” fol-
lowed him. He settled in Baranovich where he established the “Torat Chesed” yeshiva. 
He had much contact with the “Chassidim” in Eretz -Yisrael and visited there twice. 
His renowned books “Beit Avraham” are known for their depth of Chassidic thought. 
7 pages, approximately 20cm. Fair condition, wear and stains.

Opening Price: $2000
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297. מכתבים וטיוטות מכתבים מהאדמו”ר מסלונים בעל “בית אברהם”
חמשה מכתבים וטיוטות מכתבים, מהאדמו”ר רבי אברהם וינברג )השני( בעל “בית אברהם” ובנו האדמו”ר 

מוהרשד”י. ]ברנוביץ שנות התר”ץ[.
 שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו, מעבר לאחד המכתבים מכתב )קצוץ חתימה( בכתב-ידו של בן האדמו”ר  ♦

 מכתב  מהרשד”י. מעבר למכתב השני טיוטה בעפרון של מכתב בכתב-ידו ל”קהילה העברית בבאראנוויץ”. ♦
בכתב-ידו )לא חתום(, שנכתב ל”האדון מ’ למד-ואו”, ובו תגובה חריפה למאמר שנכתב בעתונות ע”י אנשי 

“המזרחי”. 
5 עמ’ כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $3000

297. Letters and Letter Drafts by the Slonim Rebbe, Author of 
“Beit Avraham”  
Five letters and drafts, by Rebbe Avraham Weinberg (the second), author of “Beit 
Avraham” and his son Rebbe Shlomo David Yehoshua. [Baranovich 1930s].
◆ Two letters handwritten and signed by Rabbi Avraham, on the reverse side of one 
letter (cutoff signature) is a letter in the handwriting of his son, Rabbi Shlomo David 
Yehoshua. On the reverse side of the second letter is a pencil draft of a letter in his 
handwriting to the Baranovitz Jewish Community. ◆ Letter in his handwriting (not 
signed), written to “Mr. M. Lamed-Vav”, with a sharp response to an article written in 
the newspaper by “Mizrachi” members.
5 written pages. Various sizes and conditions.

Opening Price: $3000
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299. מכתבים מהאדמו”ר רבי מרדכי חיים מסלונים ורבי משה קליערס
 מכתב מעניין בכתב ידו וחתימתו של האדמו”ר רבי מרדכי חיים מסלונים. ]טבריה, תרצ”ה 1935[. בתוך  ♦

הגיע  לא  ח”ו  אבל  אני,  קנאי  כי  אמת  נפשו.  למוסר  אותי  בתארו  המדה  על  “הפריז  כי  כותב  הוא  המכתב 
למס”נ, ואין לתאר בגוזמות”. המשך המכתב בעניני אישורי-עליה לארץ ישראל )סרטיפקטים(.

 בדף השני של המכתב, מכתב מהרב החסיד רבי ישראל כהן מטבריה, אודות קבלת שוחט למושבה, וקבלת  ♦
סרטיפקט עבורו.

 שני מכתבי תעודה מועד המושבה מנחמיה, על כהונתו של רבי ישראל כהן במושבה, בתור רב שו”ב ומטיף  ♦

“זה כחמש שנים”, בחתימות שלשה מראשי הועד ואישור על כך בחתימת וחותמת רבי משה קליערס אב”ד 
ור”מ טבריה.

האדמו”ר רבי מרדכי חיים קסטלניץ-סלונים )תרכ”ח-תשי”ד(, בעל “מאמר מרדכי”. איש חכם וקדוש, מגדולי 
ארץ ישראל הנחבאים אל הכלים. מזקני חסידי סלונים, שהכיר עוד את האדמו”ר הראשון מסלונים בעל 
“יסוד העבודה”. בשנת תרל”ה עלה עם אביו הרה”ק רבי יודל מסלונים לטבריה, בה כיהן כדיין ונודע בשמו 
“רבי מוטל דיין”. לאחר פטירת ה”בית אברהם” בשנת תרצ”ג, היה הוא זקן החבורה שהחליט על הכתרת בנו 
האדמו”ר מוהרשד”י וינברג לאדמו”ר, וכתב על כך אגרת כללית לקהל החסידים בפולין. בשנת תש”י, לאחר 
השואה בה נהרג אדמו”ר מוהרשד”י, התאספו זקני חסידי סלונים והכתירו את רבי מרדכי לאדמו”ר ]ראה 

על כך, בפריט הבא[.
הגאון רבי משה קליערס )תרל”ד-

וראש  טבריה  של  רבה  תרצ”ד(, 
דחסידי  תורה”  “אור  ישיבת 
סלונים, חתנו של הרה”ק רבי יודל 
מסלונים, וגיסו של האדמו”ר רבי 
מרדכי חיים סלונים, שכיהן כדיין 

בבית דינו.
3 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

298. שני מכתבים מהאדמו”ר הרביעי מסלונים רבי שלמה דוד יהושע וינברג
שני מכתבים מאת האדמו”ר הרביעי לבית סלונים, רבי שלמה דוד יהושע וינברג. ברנוביץ, שנות התר”ץ.

המכתבים בעניני אישורי-עליה )סרטיפקטים( לארץ ישראל, לתלמידי ישיבתו “תורת חסד”.
מהרשד”י - רבי שלמה דוד יהושע וינברג )תרע”ג-תש”ד(, בנו יחידו וממלא מקומו, של אביו האדמו”ר בעל 
החסידית  היהדות  ממנהיגי  לאחד  נחשב  עשרים,  כבן  צעיר  בגיל  לאדמו”ר  שמונה  למרות  אברהם”,  “בית 
בפולין. בשנות השואה סבל רבות, אך היה מזכיר תמיד מה שמובא בזוהר הקדוש שהקב”ה צובע לבושו בדם 

ההרוגים על קדושת שמו... נהרג על ידי הנאצים, ביום ו’ חשון תש”ד, הי”ד. 
נייר מסמכים רשמי של ישיבת סלונים “תורת חסד” בבארנוביץ. וגלוית דואר עם לוגו של הישיבה בבארנוביץ.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000

298. Two Letters by the Fourth Slonim Rebbe, Rabbi Shlomo David 
Yehoshua Weinberg  
Two letters by the fourth Slonim Rebbe, Rebbe Shlomo David Yehoshua Weinberg. 
Baranovich, 1930s. The letters are about immigration certificates to Eretz -Yisrael, for 
the “Torat Chesed” yeshiva students.
Rabbi Shlomo David Yehoshua Weinberg (1913-1943), was the only son and successor 
of his father the rebbe, author of “Beit Avraham”. Although appointed as rebbe at the 
young age of 20, he was considered a foremost Chassidic leader in Poland. During the 
Holocaust, he suffered greatly but always mentioned that written in the Holy Zohar is 
that G-d colors His clothing with the blood of those who die in sanctification of His 
Name… Was killed by the Nazis on the 6th of Cheshvan 5704 [1944]. 
Official stationary of the Slonim yeshiva, “Torat Chesed” in Baranovitz. Postcard with 
the yeshiva logo. Various sizes and conditions.

Opening Price: $1000
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300. מכתב נוסח כתב ההכתרה של רבי מרדכי חיים לאדמו”ר מסלונים
הגאון  אל  ישראל,  בארץ  סלונים  חסידי  מחשובי  לוריא,  מתתיהו  יצחק  רבי  הרה”צ  מאת  היסטורי  מכתב 
רבי שלום נח ברזוסקי )חתנו של ה”ברכת אברהם” ולימים האדמו”ר מסלונים-ירושלים(, עם נוסח מכתב 

ההכתרה לרבי מרדכי חיים קסטילניץ-סלונים. ]טבריה, תש”י[.
במכתב הוא כותב על ההחלטה להחתים את זקני החסידים משלשת הערים: טבריה, ירושלים ותל-אביב, על 
כתב ההכתרה של זקן החבורה הרה”צ רבי מרדכי חיים סלונים, לאדמו”ר דחסידי סלונים. הוא מציע כי לשם 

מהירות הענין, אפשר שכל עיר תחתום על מכתב לחוד, אבל נוסח אחד בלי שום שינוי.
הרה”ג  עט”ר  ידידנו  “לכבוד  ההכתרה  כתב  נוסח  בכת”י,  והוספות  כתיבה  במכונת  מודפס  המכתב  בראש 

החסיד זקן חבורתנו כש”ת מו”ה מרדכי חיים שליט”א” 
21 ס”מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

299. Letters by Rebbe Mordechai Chaim of Slonim and Rabbi Moshe 
Kliers  
◆ Interesting letter handwritten and signed by Rebbe Mordechai Chaim of Slonim. 
[Tiberias, 1935]. In the letter he writes that “He exaggerated by describing him as one 
who has self-sacrifice. The truth is that I am a zealot, but G-d forbid did not reach 
self-sacrifice and one should not exaggerate”. The rest of the letter is concerning im-
migration certificates to Eretz -Yisrael. 
◆ On the second leaf of the letter is a letter by Rabbi Yisrael Cohen of Tiberias regard-
ing a” shochet” for a settlement and receiving a certificate for him.
◆ Two letters of certification from the Menachmia settlement committee on the ap-
pointment of Rabbi Yisrael Cohen as rabbi and preacher of the settlement for “the past 
five years”. Signed by three heads of the committee and authorized by the signature and 
stamp of Rabbi Moshe Kliers Rabbi of Tiberias.
Rebbe Mordechai Chaim Kastelanitz-Slonim (1868-1953), author of “Ma’amar 
Mordechai”. Scholarly holy man, amongst the outstanding rabbis in Eretz- Yisrael 
who shied away from the limelight. An elder Slonim” Chassid” who still knew the first 
Slonim Rebbe, author of “Yesod Ha’avodah”. In 1875, ascended to Eretz -Yisrael with 
his father Rabbi Yudel of Slonim to Tiberias where he served as “dayan” and was known 
as Rabbi Motel Dayan. After the death of the “Beit Avraham” in 1933, he was the eldest 
of the group who decided to appoint the Rebbe’s son Rabbi Shlomo David Yehoshua 
Weinberg as rebbe, and wrote an open letter to the Chassidic community in Poland 
in regard to this appointment. In 1950, after the Holocaust and the murder of Rabbi 
Shlomo David Yehoshua, the elders of Slonim” Chassidism” gathered and appointed 
Rabbi Mordechai as rebbe [see, next item].
Rabbi Moshe Kleirs (1874-1934), rabbi of Tiberias and Head of the Slonim “Or Torah” 
Yeshiva, son-in-law of the Rahak Rabbi Yudel of Slonim, and brother-in-law of Rebbe 
Mordechai Chaim Slonim, who served as “dayan” in his “Beit Din”.
3 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $400
300. Letter with the text of the Ordination letter of Rabbi 
Mordechai Chaim as the Slonim Rebbe  
Historical letter by Rabbi Yitzchak Matityahu Luria, a prominent Slonim Chassid in 
Eretz Yisrael, to Rabbi Shalom Noach Barzosky (son-in-law of the “Birkat Avraham” 
and later Slonim Rebbe - Jerusalem), with the text of the ordination letter to Rabbi 
Mordechai Chaim Kastelanitz-Slonim. [Tiberias, 1950]. 
In the letter, he writes of the decision to have the Chassidic elders of three cities, 
Tiberias Jerusalem and Tel Aviv, sign the coronation writ of the eldest of the group, 
Rabbi Mordechai Chaim Slonim, as Rebbe of Slonim “Chassidim”. He suggests that to 
expedite the matter, each city should sign a separate letter but the version shall be the 
same without any changes.
At the top of the letter typewritten with handwritten additions is the version of the cor-
onation writ “In honor of our friend the Chassid, Eldest of our group Rabbi Mordechai 
Chaim Shlita”.
21cm. Good condition.

Opening Price: $200
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301. מכתב ה”ברכת אברהם” וה”נתיבות שלום” - בשורה על הולדת הנכד - האדמו”ר מסלונים 
שליט”א

לדף מוסיף האדמו”ר  ווינברג מטבריה. מעבר  רבי אברהם  וחתימת האדמו”ר  בכת”י  ומעניין,  מכתב ארוך 
בשורה טובה על הולדת נכדו בן-בתו. בשולי הדף מכתב מרבי שלום נח ברזובסקי המבשר אף הוא על הולדת 

בנו. ערב ראש השנה תרצ”ו )1935(.
רבי אברהם כותב: “ב”ה אחר כתיבת המכתב ב”ה ילדה בתי חוה בן זכר למז”ט, יזכנו הי”ת שיזכו הוריו ביחד 

ואתנו לגדלו לתורה וחומעש”ט ולהכניסו בבריתו של א”א בעתו ובזמנו. נולד זכר נתרפא כל המשפחה בר
פואות וישועות וכל טוב”.

לבבי,  טובה  שנה  ברכת  הנעלה  ידידי  לכ’  מאחל  “ג”א  הדף:  בשולי  במכתב  הוסיף  נח,  שלום  רבי  הבן  אבי 
להידידים  לאויוש”ט, לבשר  לי  הנולד  זכר  הבן  והנני מבשרו בבשורת  לטובה,  לבו  כל משאלות  ה’  שימלא 

השמחים בשמחתי. שלום”.
רבי אברהם וינברג - השלישי, בעל “ברכת אברהם” )תרמ”ט-תשמ”א(, נולד בטבריה לאביו רבי נח נכד רבי 
אברהם וינברג הראשון בעל “יסוד העבודה”, מראשי ישיבת “אור תורה” בטבריה וממייסדי החינוך החרדי 
בארץ ישראל. לאחר השואה פנו אליו זקני עדת חסידי סלונים וביקשוהו להכתירו לאדמו”ר, אך הוא סירב 
ופעל להכתרת רעו רבי מרדכי חיים סלונים. רק לאחר פטירת האדמו”ר רבי מוטל סלונימער בשנת תשי”ד 
הסכים רבי אברהם ]שהיה אז כבר כבן שישים וחמש[ לעמוד בראשות העדה. אז עבר לירושלים, והנהיג את 

קהל החסידים כעשרים ושבע שנים. 
חתנו האדמו”ר רבי שלום נח ברזובסקי בעל “נתיבות שלום” )תרע”א-תש”ס(, גאון מופלג, מגדולי האדמו”רים 

301. Letter by the “Birkat Avraham” and the “Netivot Shalom” – 
Tidings of the Birth of a Grandson – The Slonim Rebbe  
Long interesting letter, handwritten and signed by Rebbe Avraham Weinberg 
of Tiberias. On the reverse side, the rebbe adds the good tidings of the birth of his 
grandson, his daughter’s son. On the leaf margins is a letter by Rabbi Shalom Noach 
Berezovsky who also informs of the birth of his son.” Erev Rosh HaShana 5696”( 1935). 
Rabbi Avraham writes, “Thank G-d, after writing this letter, my daughter Chava gave 
birth to a son, G-d should merit that his parents together with us should raise him 
to ‘Torah’, ‘chuppah’ and good deeds and he shall enter the covenant of Avraham 
Avinu at the proper time. A male is born, the whole family is blessed with cures and 
salvation and all good”.
The baby’s father, Rabbi Shalom Noach, adds in the leaf margins: “I too send my es-
teemed friend hearty New Year wishes, G-d should fulfill all his wishes for the good, 
and I inform him of the birth of my son to inform friends who rejoice in my joy. 
Shalom”.
Rabbi Avraham Weinberg – The Third, author of “Birkat Avraham” (1889-1981), was 
born in Tiberias to his father Rabbi Noach grandson of Rabbi Avraham Weinberg the 
First, author of “Yesod Ha’Avodah”, a head of the “Or Torah Yeshiva” in Tiberias and 
one of the founders of “Charedi” education in Eretz -Yisrael. After the Holocaust, the 
elders of the Slonim Chassidic community approached him and wished to appoint 
him as Rebbe but he refused and was active in appointing his friend Rebbe Mordechai 
Chaim Slonim. Only after the death of Rebbe Mottel Slonimer in 1954, did Rabbi 
Avraham agree to head the community [when he was already 65 years old]. He then 
moved to Jerusalem, and led the Chassidic community for 27 years.
His son-in-law was Rabbi Shalom Noach Berezovsky, author of “Netivot Shalom” 
(1911-2000), an outstanding Torah genius, a prominent rebbe of our generation, head of 
“Mo’etzet Gedolei HaTorah” and “Chinuch Atzma’I”. Immigrated from Baranovich to 
Eretz- Yisrael in 1936 and established the Slonim Chassidic yeshivas in Eretz -Yisrael. 
Served for 20 years as rebbe of “Slonim Chassidim” and in his times the “Slonim 
Chassidut” remarkably blossomed. His deep books of Chassidic thought and service of 
G-d are very well known and many follow their direction.
The grandson born on “Erev Rosh Hashana 5696” (1936) is his son, the Slonim Rebbe 
Shmuel Berezovsky.
2 pages, 25.5cm. Good condition, few creases and wear.

Opening Price: $1800

והקים  תרצ”ו,  בשנת  לארץ  מבראנוביץ  עלה  העצמאי”.  ו”החינוך  התורה”  גדולי  “מועצת  מראשי  בדורנו, 
פרחה  ובתקופתו  סלונים,  לחסידי  כאדמו”ר  שנה  כעשרים  כיהן  ישראל.  בארץ  סלונים  חסידי  ישיבות  את 
החסידות להפליא. ספריו העמוקים במחשבת החסידות ועבודת ה’, מפורסמים ביותר ורבים הולכים לאורם. 

הנכד שנולד בערב ראש השנה תרצ”ו, הוא בנו האדמו”ר מסלונים רבי שמואל ברזובסקי שליט”א.
2 עמ’, 25.5 ס”מ. מצב טוב, מעט קמטים ובלאי.

פתיחה: $1800
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 - ליטוגרפי  בדפוס  מאויירים  ודפים  מכתבים  אוסף   .302
חתימות ומכתבים מהאדמו”ר מסלונים ועוד

אוסף דפי ליטוגרפיה מאויירים, כשעל חלקם מכתבים בכת”י. טבריה 
וירושלים, שנות התר”פ-תר”ץ.

צבעונית.  בהדפסה  בטבריה  תורה”  “אור  ישיבת  חברות,   תעודת  ♦

]האדמו”ר  וינברג”  “אברהם  רבי  בחתימת  תרצ”ז  אדר  בחודש  מילוי 
רבי אברהם וינברג - השלישי, בעל “ברכת אברהם” )תרמ”ט-תשמ”א(, 
ראה אודותיו בפריט הקודם[ ורבי “פנחס מינצברג”. ]חותמת חתימת 
“אור  ישיבת  של  מסמכים  נייר  על   מכתב  ♦ וורנער”[.  זאב  “אשר  רבי 
תורה”, מהרה”צ רבי “צבי” לוריא מזקני חסידי סלונים. טבריה, תרצ”ה. 
 מכתב שנה טובה מודפס, עם מכתב ארוך בכת”י וחתימת הרה”צ רבי  ♦

יקרים”,  ו”ליקוטים  פנים”  “עבודת  ]בעל  לוריא” מטבריה  יוסף  “אהרן 
 מכתב שנה טובה מודפס עם איורים  ]תר”ן-תשכ”ט[. טבריה, תרצ”ד. ♦
דפוס- התר”פ[,  ]שנות  ירושלים.  הקדושים.  המקומות  של  צבעוניים 

 שתי  אבן א’ ל’ מונזון. בחתימת רבי “אלישע” קליערס מרבני טבריה.♦
קבלות של “כולל רייסין” בארץ ישראל. מודפסות בהדפסה צבעונית, 

ִפיָלה ַפאר ִליְכטֶּבעְנְטִשין” ]תפילה להדלקת הנרות[. עם “ְתּ

6 דפים, גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $300

303. מסמכים בחתימת האדמו”ר מסלונים רבי אברהם וינברג 
בעל “ברכת אברהם”

עשרה מסמכים מישיבת “אור תורה” בטבריה, בחתימת רבי אשר זאב 
]לימים, האדמו”ר מסלונים  וינברג  ורבי אברהם  ]אב”ד טבריה[  ורנר 
סלונים  מחסידי  אברכים  קבלת  על  אישורים  אברהם”[.  “ברכת  בעל 
אישורי-עליה  קבלת  לצורך  אישורים  בטבריה.  לישיבה  בבארנוביץ 

לארץ ישראל )סרטיפקאטים(. טבריה, תרצ”ה 1935.
סלונים  חסידי  מחשובי  לוריא,  מתתיהו  יצחק  מרבי  מכתב  מצורף 

בטבריה, בקשר לענין זה.
רבי אברהם וינברג - השלישי, בעל “ברכת אברהם” )תרמ”ט-תשמ”א(, 

ראה אודותיו בפריט 301.

11 מכתבים, כ-29 ס”מ. מצבים טובים.

פתיחה: $500

302. Collection of Illustrated Lithograph 
Printed Letters and Leaves – Signatures 
and Letters of the Slonim Rebbe and More  
Collection of illustrated lithograph leaves, some with 
handwritten letters. Tiberias and Jerusalem, 1920s-30s.
◆ Membership certificate, “Or Torah” in Tiberias in col-
ored printing. Completed in Adar 5697 (1937) signed by 
Rebbe Avraham Weinberg [author of “Birkat Avraham”, 
see previous item] and Rabbi Pinchas Mintzberg. [Stamp 
with the signature of “Asher Ze’ev Werner”]. ◆ Letter 
on “Or Torah” Yeshiva stationary, by Rabbi “Zvi” Luria 
an elder Slonim “Chassid”. Tiberias, 1935. ◆ Printed 
New Year letter, with long letter handwritten and signed 
by Rabbi “Aharon Yosef Luria” of Tiberias [author of 
“Avodat Penim” and “Likutei Yekarim”, [1890-1969]. 
Tiberias, 1934. ◆ Printed New Year letter with colored 
illustrations of holy places. Jerusalem. [1920s], printed by 
Litho A. L. Monson. Signed by “Elisha” Kliers a Tiberias 
rabbi. ◆ Two receipts of “Kollel Reisen” in Eretz -Yisrael. 
Printed in color with “Tefilla Far Lichtbentching” (prayer 
before kindling).
6 leaves, varied size, good condition.

Opening Price: $300

303. Documents Signed by the Slonim Rebbe 
Avraham Weinberg Author of “Birkat 
Avraham”  
Ten documents of the “Or Torah Yeshiva” in Tiberias, 
signed by Rabbi Asher Ze’ev Werner [Rabbi of Tiberias] 
and Rabbi Avraham Weinberg [who later became 
the Slonim Rebbe author of “Birkat Avraham”]. 
Authorizations for accepting young men of the 
Baranovich Slonim Chassidic community to the yeshi-
va in Tiberias. Authorizations for receiving immigrant 
certificates to Eretz- Yisrael. Tiberias, 1935.
Attached: letter by Rabbi Yitzchak Matityahu Luria, a 
prominent Slonim “Chassid” in Tiberias, concerning 
this matter.
Rabbi Avraham Weinberg – the Third, author of “Birkat 
Avraham” (1889-1981), See item 301.
11 letters, approximately 29cm. Good condition.

Opening Price: $500
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305. אוסף מכתבים מרבני וחכמי בארנוביץ
אוסף מכתבים מרבני בארנוביץ, ראשי הישיבה “תורת חסד” דחסידי 
בדברי  מהמכתבים  חלק  החסידים.  מחשובי  ומכתבים  סלונים, 
לארץ  אישורי-עליה  לעניני  נוגעים  מהמכתבים  גדול  וחלק  חסידות 

ישראל )סרטיפקאטים(. בארנוביץ, שנות התר”ץ.
הישיבה  מראשי  בארנוביץ;  של  רבה  שיינברג  ניסן  מרבי  מכתבים 
רבי אברהם שמואל הירשוביץ ]נכד רבי אליעזר גורדון מטעלז[ ורבי 
שמעיה  משה  רבי  קאצוביץ,  צבי  מרבי  פידעל;  הכהן  אריה  מתתיהו 

ויינבערג, רבי ישראל ברוך וועג ועוד מכתבים מחשובי החסידים.
ניירות  על  המכתבים  רוב  משתנים.  ומצב  גודל  פריטים.  כ-16  דף,   20

מסמכים רשמיים של מוסדות הישיבה בסלונים.

פתיחה: $1000

רוש  אב”ד  גרינברג  סנדר  יעקב  מרבי  מכתבים  שני   .304
ומייצ’יד

שני מכתבים מרבי יעקב סנדר גרינברג, באחד מהם תיאור מפורט של 
תמהלך מחלתו האחרונה של האדמו”ר מסלונים רבי יששכר ליב ויינ

ברג בשנת תרפ”ח. המכתב השני משנת תרצ”ה בזמן שכיהן כאב”ד 
ראש.

הגאון רבי יעקב סנדר גרינברג )נהרג בשואה קיץ תש”ב 1942(, מחסידי 
סלונים ומתלמידי ישיבות ליטא בסלונים ובראדין, כיהן כאב”ד ראש 
)הסמוכה לוולקוביסק(, כר”מ בישיבת “בית ישראל” בסטולין, ואב”ד 
בדורו,  הרבנים  גדולי  עם  שו”ת  בקשרי  עמד  )מייצ’יד(.  מייטשעט 
הגאון רבי חיים עוזר ועוד. ספרו “כוכב מיעקב” על הלכות גיטין נדפס 

בוורשא תרצ”ח. ראה חומר מצורף.
2 מכתבים, גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $200

305. Collection of Letters by Baranovich 
Rabbis and Scholars   
Collection of letters by Baranovich rabbis, heads of the 
“Torat Chesed Yeshiva” of Slonim “Chassidim”, and 
letters by prominent “Chassidim”. Some letters have 
Chassidic thoughts and many letters are about immi-
gration certificates to Eretz -Yisrael. Baranovich, 1930s.
Letters by Rabbi Nissan Sheinberg Rabbi of Baranovich; 
by the Heads of the “yeshiva” Rabbi Avraham Shmuel 
Hirshowitz [grandson of the Rabbi Eliezer Gordon of 
Telz] and Rabbi Matityahu Aryeh HaCohen Fidel; by 
Rabbi Zvi Katzovitz, Rabbi Moshe Shemaya Weinberg, 
Rabbi Yisrael Baruch Veg and other letters written by 
prominent “Chassidim”.
20 leaves, approximately 16 items. Various sizes and condi-
tions. Most of the letters are on the official stationary of the 
“Slonim Yeshiva” institutes.

Opening Price: $1000

304. Two Letters by Rabbi Ya’akov Sender 
Greenberg Rabbi of Rosh and Maytchet  
Two letters by Rabbi Ya’akov Sender Greenberg, one 
with a detailed description of the last illness of the 
Slonim Rebbe Yissachar Leib Weinberg in 1928. The 
second letter is from 1935 during the time he served as 
Rabbi of Rosh. 
Rabbi Ya’akov Sender Greenberg (murdered in the 
Holocaust during the summer of 1942), a Slonim” 
Chassid” who studied in Lithuanian “yeshivot” in 
Slonim and Radin, served as Rabbi of Rosh (near 
Volkavisk), as teacher in the” Beit Yisrael Yeshiva” in 
Stolin, and Rabbi of Maytchet. He had responsa cor-
respondence with the leading rabbis of his generation, 
Rabbi Chaim Ozer etc. His book “Kochav MiYa’akov” 
on the laws of divorce was printed in Warsaw in 1938. 
See attached material.
2 letters, various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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306. מכתבים מאדמו”רי דעעש 
תצרור מכתבים גדול בעניני אישורי-עליה מדעעש לארץ ישראל )סר

טיפקאטים(. כולל מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו”ר רבי יעקב 
אלימלך פאנעט אב”ד דעעש, ומכתבים רבים מבנו רבי שמואל יהודה 
פאנעט; שלשה מכתבים בכת”י וחתימתו של האדמו”ר רבי אלימלך 
מצפת  לוריא  שמואל  מרבי  מכתבים  פאנעט;  יחיאל  יצחק  רבי  בן 
]חתן רבי מנדיל פאנעט מדעעש[, ועוד מכתבים. דעעש-צפת, שנות 

התר”ץ . 
רבי  של  בנו  )תרמ”ט-תש”ד(,  פאנעט  אלימלך  יעקב  רבי  האדמו”ר 
נספה  דעעש,  ואדמו”רות  ברבנות  מקומו  וממלא  מדעעש  יחזקאל 
בשואה עם כל משפחתו. בן-דודו רבי אלימלך פאנעט )תרנ”ה-נספה 
וכיהן  דעעש  בעיר  הוא  אף  התגורר  יחיאל,  יצחק  רבי  בן  בשואה( 

כאדמו”ר וכנשיא כולל “אהבת ציון - זיבנבירגן”.
למעלה מ-15 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

307. מכתב האדמו”ר רבי אברהם משה קאליש מפאלניץ-וורקא
משה  אברהם  רבי  האדמו”ר  של  וחתימתו  בכתב-ידו  ארוך  מכתב 

קאליש מפאלניץ, וורשא, תרצ”ה )1935(.
במכתב שנשלח לטבריה אל הרב החסיד רבי משה שמלקא הוא מודה 
לו על “מסירת הפתקאות על ציון א”א אדמו”ר הקדוש זצללה”ה ]אביו 
בטבריה[,  כבוד  שמנוחתו  מאוטווצק,  בונם  שמחה  רבי  האדמו”ר 
שנוושע  ישראל,  כלל  כל  ובעד  בעדנו  טוב  שימליץ  השי”ת  ויעזור 

בזכותו בכל ענינים במהרה”
שמחה  רבי  האדמו”ר  בן  תרצ”ח(,  )נפטר  קאליש  משה  אברהם  רבי 
לארץ  האדמו”ר  אביו  נסע  תרס”ו  בשנת  מוורקא-אוטווצק,  בונם 

ישראל ומאז כיהן כאדמו”ר מוורקא, בפאלניץ, באוטווצק ובוורשא.
נייר מסמכים רשמי, 28 ס”מ. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $300

306. Letters by Dej Rebbes  
Large bundle of letters concerning immigration cer-
tificates from Dej to Eretz -Yisrael. including a letter 
handwritten and signed by Rebbe Ya’akov Elimelech 
Panet Rabbi of Dej and many letters by his son Rabbi 
Shmuel Yehuda Panet; three letters handwritten and 
signed by Rebbe Elimelech ben Rebbe Yitzchak Panet; 
letters by Rabbi Shmuel Luria of Safed [son-in-law of 
Rabbi Mendel Panet of Dej], etc. Dej-Safed, 1930s.
Rebbe Ya’akov Elimelech Panet (1889-1940), son of 
Rabbi Yechezkel of Dej and his successor in the Dej rab-
binate and Chassidic leader, perished in the Holocaust 
with his entire family. His cousin Rabbi Elimelech Panet 
(1895-perished in the Holocaust) son of Rabbi Yitzchak 
Yechiel, also lived in the city of Dej and served as Rebbe 
and dean of Kollel “Ahavat Zion – Zibnbergen”.
More than 15 letters. Various sizes and conditions.

Opening Price: $500
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308. מכתב האדמו”ר רבי שמעון שלום מאמשינוב
מכתב האדמו”ר רבי שמעון שלום מאמשינוב. ניו יורק, תשי”א ]1951[. 
בהתחזקות  יחזקך  “השי”ת  ימים:  ואריכות  שלימה  לרפואה  ברכות 
ובנעימים  בטוב  ימים  ותבלה  מיחושך...  כל  על  וברפואה  הבריאות 

ולמען ירבו ימיכם על האדמה...”. 17 שורות בכת”י קדשו וחתימתו. 
תהרב הקדוש רבי שמעון שלום קאליש )תרמ”ג-תשי”ד(, אדמו”ר מא

משינוב בעל “משמיע שלום”, כיהן באדמו”רות משנת תרע”ח ונודע 
כאחד מגדולי האדמו”רים בפולין. ניצל מהשואה והגיע לארה”ב. נודע 

באהבתו את ישראל, כפי שניתן להבחין גם בתוכן מכתבו זה.
דף, 21 ס”מ. מצב טוב, כתמים, טשטוש דיו, חורי תיוק.

פתיחה: $1000

309. האדמו”ר רבי יעקב דוד מאמשינוב - מכתב ארוך לחסיו
דיו ערב השואה

דעשי”ת  ז’  אמשינוב,  מאמשינוב.  דוד  יעקב  רבי  האדמו”ר  מכתב 
]תשרי[ תרצ”ט ]1938[.

מכתב ארוך בחתימת יד קדשו וחותמתו. נכתב לחסידיו בארץ ישראל, 
כשנה לפני פלישת הנאצים לפולין. ברכות לשנה טובה ודברי חיזוק 
ועידוד על מצב עם ישראל: “עוד לא שככו המים הזידונים, עוד חיי 
אחינו תלוים מנגד, ירחם ה’ שארית ישראל במהרה... ואל תתייאשו 

ואל תתרפו ח”ו כי הזעם יעבור ואנחנו נשאר...”.
האדמו”ר הקדוש רבי יעקב דוד קאליש )השני( מאמשינוב )תרס”ו-
יוסף  רבי  האדמו”ר  בן  רסג-רסד(  עמ’  ב’,  לחסידות  אנצי’  תש”ב, 
קאליש מאמשינוב. חתן נכדתו של האדמו”ר בעל אמרי אמת מגור 
שחיבבו עד מאד. נודע כגאון מופלג בתורה ובגיל צעיר נתמנה לאב”ד 
ז’ירידוב הסמוכה לוורשא. בשנת תרצ”ו נפטר אביו וחסידי אמשינוב 
לוותר  הסכימה  לא  ז’ירידוב  קהילת  אך  תחתיו,  לאדמו”ר  הכתירוהו 
עליו ולכן כיהן בו זמנית כרב בעירם וכאדמו”ר באמשינוב. עם פרוץ 

תמלחמת העולם השניה נאלץ להסתתר, וקרוב לשנתיים התחבא במ
ונפטר באחד ממקומות המסתור.  קומות שונים בוורשא, עד שחלה 

אשתו הרבנית וארבעת ילדיו נרצחו בשואה.
קמטים  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס”מ.   22 דק.  נייר  דפים.  בשני  עמ’   ]2[

וסימני קיפול.

פתיחה: $500

308. Letter by Rebbe Rabbi Shimon Shalom 
of Amshinov  
Letter by Rebbe Rabbi Shimon Shalom of Amshinov. 
New York, [1951]. Blessings for complete recovery and 
longevity: “May the Almighty bless you with good 
health and recovery… and may you have good and long 
days…”. 17 lines in his holy handwriting and signature. 
The holy Rabbi Shimon Shalom Kalish (1883-1954), 
rebbe of Amshinov author of “Mashmia Shalom”; served 
as rebbe from 1918 and was known as one of the greatest 
rebbes of Poland. Survived the Holocaust and arrived in 
the USA. Was known for his love of the Jewish people, 
as evident from the content of this letter. 
21cm. leaf. Good condition, stains, blurred ink, filing holes. 

Opening Price: $1000

307. Letter by Rebbe Avraham Moshe Kalish 
of Falenitz-Vorka  
A long letter handwritten and signed by Rebbe Avraham 
Moshe Kalish of Falenitz, Warsaw, 1935. In a letter sent 
to Tiberias to Rabbi Moshe Shmelke, he thanks him 
for “Delivering the notes to the gravesite of the Holy 
Rebbe [his father Rebbe Simcha Bunim of Otvosk, who 
is buried in Tiberias], and G-d should help that he will 
request that G-d grant them and all the People of Israel 
good and speedy salvation in all matters in his merit”.
Rabbi Avraham Moshe Kalish (died 1938), son of Rebbe 
Simcha Bunim of Vorka-Otvosk, after his father trav-
eled to Eretz Yisrael in 1906, served as Rebbe in Vorka, 
Falenitz, Otvosk and Warsaw.
Official stationary, 28cm. Good-fair condition.

Opening Price: $300
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310. מכתב האדמו”ר רבי ירחמיאל יהודה מאיר מאמשינוב
בענייני  מאמשינוב.  מאיר  יהודה  ירחמיאל  רבי  האדמו”ר  מכתב 

ישיבתו בירושלים.
18 שורות בכת”י קדשו וחתימתו: “יר”י מאיר קאליש”. 

)תרס”א-תשל”ו(  קאליש  מאיר  יהודה  ירחמיאל  רבי  האדמו”ר 
מאמשינוב. בן האדמו”ר רבי שמעון שלום מאמשינוב. ניצל בנס מן 
השואה, עלה לארץ ישראל בשנת תשי”ד. אוהב ישראל וענוותן, עובד 

תה’ בכל לבו. לאחר עלייתו ארצה הקים את ישיבת אמשינוב בירוש
יעקב מיליקובסקי שליט”א אדמו”ר  לים. בן בתו הוא האדמו”ר רבי 

מאמשינוב שליט”א.
דף, 20 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $300

309. Rebbe Rabbi Ya’akov David of Amshinov 
– Lengthy Letter to “Chassidim” Preceding 
Holocaust   
Letter by Rebbe Rabbi Ya’akov David of Amshinov. 
Amshinov, 7 Tishrei 5699 [1938]. 
Lengthy letter signed in his holy handwriting and stamp. 
Written to his “Chassidim” in Eretz-Israel approximately 
a year prior to Nazi invasion of Poland. “Shana Tova” 
greetings and words of support and encouragement for 
the situation of the Jewish nation: “The fierce waters 
have not yet subsided, the lives of our brethren are 
hanging on a thread, may G-d have mercy on the 
Jewish people… do not despair or give up, G-d forbid, 
since the fury will abate and we will survive…”. 
The holy Rebbe (the second) Rabbi Ya’akov David 
Kalish of Amshinov (1906-1942, Encyclopaedia of 
Hassidism II, pp. 263-264) son of Rebbe Rabbi Yosef 
Kalish of Amshinov. Son-in-law of granddaughter of 
Rebbe author of the “Imrei Emet” of Ger who he greatly 
favored. Was known as an exalted genius in Torah and 
at a young age was already appointed as “Av Beit Din” 
of Żyrardów adjacent to Warsaw. In 1936 his father 
passed away and the Amshinov “Chassidim” appointed 
him as succeeding rebbe, however the Żyrardów com-
munity was not willing to give him up and therefore 
served simultaneously as rabbi in their city and as rebbe 
in Amshinov. Upon the outbreak of World War II was 
forced to hide and for close to two years found shelter in 
various places in Warsaw until he became ill and passed 
away in one of the places of refuge. His wife and four 
children were murdered in the Holocaust. 
[2] pages on two leaves. Fine paper. 22cm. Good-fair condi-
tion. Stains, creases and folding marks. 

Opening Price: $500

310. Letter by Rebbe Rabbi Yerachmiel 
Yehuda Meir of Amshinov  
Letter by Rebbe Rabbi Yerachmiel Yehuda Meir of 
Amshinov concerning his “Yeshiva” in Jerusalem. 
18 lines in his holy handwriting and signature: 
“Yerachmiel Yehuda Meir Kalish”. 
The Rebbe Rabbi Yerachmiel Yehuda Meir Kalish (1901-
1976) of Amshinov. Son of Rabbi Shimon Shalom of 
Amshinov. Miraculously survived the Holocaust and 
immigrated to Eretz- Israel in 1954. Possessed a great 
love for the Jewish people, was extremely humble and 
served the Almighty with his whole heart. Following his 
immigration to the Holy Land established the “Amshinov 
Yeshiva” in Jerusalem. Son of his daughter is the Rebbe 
Rabbi Ya’akov Milikowsky, the Amshinov Rebbe.
20cm. leaf. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $300

310



311. מכתב האדמו”ר רבי מרדכי רוקח מבעלזא - הרב מבילגורייא
מכתב האדמו”ר רבי מרדכי רוקח מבעלזא, הרב מבילגורייא, אל הרב משה שרייבר ]נשיא כולל גליציה[. 

ירושלים, תש”ו.
14 שורות בכת”י קדשו, חתימתו וחותמתו. בתוך הדברים מזכיר את אחיו האדמו”ר רבי אהרן רוקח מבעלזא: 

“כ”ק מרן אחי אדמו”ר שליט”א מרגיש בטוב...”. 
רבי  האדמו”ר  בן  רכד-רכה(,  ג’,  לחסידות  אנצ’  )תרס”א-תש”י,  רוקח  מרדכי  רבי  מבילגורייא  הקדוש  הרב 
ישכר דוב מבעלזא. לאחר פטירת אביו נתמנה לרב ואב”ד בבילגורייא והתבטל לפני אחיו הגדול ששימש 
באדמו”רות. בתקופת השואה ברח בנדודים רבים אל אחיו ויחדיו גלו ממקום למקום עד שהצליחו להימלט 
להונגריה ומשם לארץ ישראל. עם עלותו ארצה היה לאחת הדמויות הבולטות בארץ ישראל וסייע ביד אחיו 
נישא  בשואה,  נרצחו  וילדיו  אשתו  כי  שהתבשר  לאחר  תש”ו,  בשנת  בעלזא.  חסידות  את  מחדש  לקומם 

בשנית ונפטר כעבור זמן קצר בגיל צעיר. בנו היחיד מנישואין אלה הוא האדמו”ר מבעלזא שליט”א.
דף, 25 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $2000

311. Letter by Rebbe Rabbi Mordechai Rokeach of Belz – Rabbi of 
Biłgoraj  
Letter by Rebbe Rabbi Mordechai Rokeach of Belz, rabbi of Biłgoraj, to Rabbi Moshe 
Schreiber [president of “Kollel Galicia”]. Jerusalem, 1946.
14 lines in his holy handwriting along with his signature and stamp. In the letter he 
mentions his brother, Rebbe Rabbi Aharon Rokeach of Belz: “Brother of esteemed 
Rebbe feels well…”. 
The holy rabbi of Biłgoraj Rabbi Mordechai Rokeach (1901-1950, Encyclopedia of 
Hassidism III, 224-225), son of Rebbe Rabbi Yissac” Av Beit Din” of Biłgoraj and hum-
bled himself before his older brother who served as rebbe. During the Holocaust escaped 
to his brother and together they were exiled from place to place until they managed to 
flee to Hungary and from there to Eretz- Israel. Upon their immigration to the Holy Land 
became one of the most prominent figures and assisted his brothers with the reestablish-
ment of the Belz dynasty. In 1946, upon receiving word that his wife and children were 
murdered in the Holocaust, he remarried and passed away soon after at a young age. His 
only son from that marriage is the Rebbe of Belz, may he live and be well. 
25cm. leaf. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $2000
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312. מכתב האדמו”ר רבי אברהם יעקב מסאדיגורא
מכתב תנחומין, בחתימת יד קדשו של האדמו”ר רבי “אברהם יעקב 

במוהר”ר ישראל מסאדוגרה”. תל-אביב, אלול תש”א )1941(.
וינה-תל-אביב,  מסדיגורא,  האדמו”ר  פרידמן,  יעקב  אברהם  רבי 
ישראל  רבי  הרה”ק  לאביו  תרמ”ד  נולד  מרוז’ין.  ישראל  רבי  של  נינו 
ישראל  בנו של הרה”ק רבי  יעקב מסדיגורא,  בן הרה”ק רבי אברהם 
מרוז’ין. חתנו של הרה”ק רבי יצחק מאיר מקופיטשניץ. בשנת תרס”ז 
פעיל  חבר  ישראל”,  “אגודת  ממייסדי  והיה  באדמו”רות  לכהן  עלה 
בועד הפועל וב”מועצת גדולי התורה”. לפני השואה עלה לתל-אביב 
והקים בה את חצרו, אותה ניהל ברמה עד פטירתו בה’ טבת תשכ”א.

נייר מסמכים רשמי, 29.5 ס”מ. כת”י סופר וחתימת יד האדמו”ר. מצב טוב, 
קמטי קיפול וכתמים קלים.

פתיחה: $450

313. מכתב האדמו”ר רבי יצחק מבוהוש
דוד  הרב  אל  מבוהוש,  פרידמן  יצחק  רבי  האדמו”ר  בחתימת  מכתב 

משה רוזן רב ראשי למדינת רומניה. תל אביב, תשכ”ה 1965.
אדמו”רי  מירושת  הקודש  וחפצי  תורה  ספרי  גאולת  בעניני  המכתב 

רוזין וקבלת רשיון להעלותם מרומניה לארץ ישראל.
בן  )תרס”ג-תשנ”ב(,  פרידמן  יצחק  רבי  מבוהוש-שפיקוב,  האדמו”ר 
רבי מנחם  דודו האדמו”ר  וחתן  יוסף משפיקוב  רבי שלום  האדמו”ר 
מנדל מבוהוש. משנת תר”ץ כיהן כאדמו”ר מבוהוש והיה מהדמויות 
בשנת  עלה  השואה  לאחר  רומניה.  יהדות  בקרב  ביותר  הנערצות 

תשי”א והקים את בית מדרשו בתל אביב ובבני ברק.
נייר מסמכים רשמי, 27.5 ס”מ. כתוב במכונת כתיבה, בחתימת יד קדשו 

ושורה נוספת בכתב-ידו. מצב טוב-בינוני, נקבי תיוק וכתם רטיבות.

פתיחה: $350

312.  Letter by Rebbe Avraham Ya’akov of 
Sadigura  
A consolation letter, in the handwriting of Rebbe 
“Avraham Ya’akov ben Yisrael of Sadigura”. Tel-Aviv, 
Elul 5701 (1941).
Rabbi Avraham Ya’akov Friedman, Sadigura Rebbe, 
Vienna-Tel Aviv, great grandson of Rabbi Yisrael of 
Ruzhin. Born in 1884 to his father Rabbi Yisrael, son 
of Rabbi Avraham Ya’akov of Sadigura, son of Rabbi 
Yisrael of Ruzhin. Son-in-law of Rabbi Yitzhak Meir of 
Kopitshnitz. In 1907, he became a Rebbe and was one of 
the founders of “Agudat Israel” and an active member 
of the “Va’ad HaPo’el” and “Mo’etzet Gedolei HaTorah”. 
Before the Holocaust, he immigrated to Tel Aviv, where 
he established his court, which he led until his death on 
the 5th of Tevet 5720( 1960).
Official stationary, 29.5cm. Scribal handwriting signed by the 
Rebbe. Good condition, folding creases and minor stains. 

Opening Price: $450

313. Letter by Rebbe Yitzchak of Buhuşi  
Letter signed by Rebbe Yitzchak Friedman of Buhuşi, 
to Rabbi David Moshe Rosen Chief Rabbi of Romania. 
Tel Aviv, 1965.
The letter is concerning the redemption of Torah scrolls 
and holy objects from the estate of Ruzhin rebbes and 
attaining a permit to bring them from Romania to Eretz 
-Yisrael.
The Rebbe of Buhuşi-Shpikov, Rabbi Yitzchak Friedman 
(1903-1992), son of Rebbe Shalom Yosef of Shpikov and 
son-in-law of his uncle Rebbe Menachem Mendel of 
Buhuşi. From 1930, he served as Rebbe of Buhuşi and 
was one of the most esteemed figures among Romanian 
Jewry. After the Holocaust, he immigrated in 1951 and 
established his “beit midrash” in Tel Aviv and Bnei Brak.
Official stationary, 27.5cm. Typewritten, with his own 
signature and another line written in his handwriting. 
Good-fair condition, file holes and a moisture stain.

Opening Price: $350
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314. מכתב רבי שמואל אהרן פלאם - האדמו”ר מדובצק
מכתב רבי שמואל אהרן פלאם, אל רבי אשר זעליג מראפעלד אב”ד 

פראכניק. דובצק, תרצ”ו ]1936[.
“ומאז קבלת מכתבו קראתי תיכף את ר’ אלעזר -- ותארתי לפניו את 
חומר הדין... וביקש מעמדי לכתוב לכ”ת להמתין עוד ד’ שבועות, עד 

שנקבל כח הרשאה מהכלה...”. 
אחר  בן   ,)19462 הרבנים  )אוצר  פלאם  אהרן  שמואל  רבי  האדמו”ר 
ממזריטש.  המגיד  ותלמיד  החסידות  מראשוני  מלוצק”  ל”המגיד  בן 
נכד רבי שמואל אהרן רובין אב”ד קארטשין בעל “בית אהרן”. סמוך 
לשואה החל לכהן כרב ואדמו”ר בדובצק ונספה בסביבות שנת תש”ג. 

גיסו היה האדמו”ר רבי חיים יעקב ספרין מקומרנא.
21 ס”מ. מצב טוב, חורי תיוק.

פתיחה: $250

315. מכתב האדמו”ר רבי יהודה אריה פרלוב מנובומינסק
יהודה  רבי  מנובומינסק  האדמו”ר  של  וחתימתו  בכת”י  ארוך  מכתב 
זצוקלה”ה  הקדוש  בלאאדמו”ר  ארי’  “יהודה  החותם  פרלוב.  אריה 

מנאוואמינסק”. סאריטאגע )ארה”ב(, תש”א )1941(.
המכתב נשלח אל חתן-אחיו רבי דוד משה שפירא האדמו”ר מגוואזיץ 
- סדיגורא ]אשתו אלטא היתה בתו הבכורה של האדמו”ר מבאלחוב 
רבי שלמה חיים פרלוב הי”ד[. מעבר לדף מכתב בכת”י אשתו הרבנית 

הכותבת ביידיש אל האחיינית “הרבנית אלטילע”. 
השני  בנו  )תרל”ז-תשכ”א(,  פרלוב  ליב  אריה  יהודה  רבי  האדמו”ר 
טברסקי  דוד  רבי  חתן  מנובומינסק.  פרלוב  יעקב  רבי  האדמו”ר  של 
וכרב  לכהן כאדמו”ר צעיר  - טשרנובל. בשנת תרס”ב החל  ממקרוב 
רבי  ובתוכם  הרבנים  גדולי  ע”י  להוראה  הוסמך  וולאדובה.  בעיירה 
חיים סולובייציק מבריסק ורבי יואב יהושע ווינגרטן בעל חלקת יואב. 
ובשנת  בלובלין  התיישב  הראשונה  העולם  במלחמת  נדודיו  לאחר 
תרפ”ד היגר לארה”ב, בה התפרסם כאדמו”ר מנובומינסק. ספריו “לב 

אריה” )ירושלים תרצ”ג( ו”קול יהודה” )ניו יורק תש”ו(. 
נייר מסמכים רשמי, 2 עמ’, 28 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול וכתמי דיו.

פתיחה: $350

314. Letter Rabbi Shmuel Aharon Flam – 
Rebbe of Dubiecko   
Letter by Rabbi Shmuel Aharon Flam to Rabbi Asher 
Zelig of Rafeld Av Beit Din of Prachnik. Dubiecko, 
[1936]. 
“Upon receiving his letter I summoned Rabbi Eliezer 
– and related the severity of the matter… and he re-
quested that I relay to wait an additional four weeks, 
until receiving legal authorization from the bride…”. 
Rebbe Rabbi Shmuel Aharon Flam (Otzar HaRabbanim 
19462), direct descendant of the “Maggid of Lutsk”, 
among pioneer Chassidim and disciple of the Maggid of 
Mezeritch. Grandson of Rabbi Shmuel Aharon Rubin 
Av Beit Din of Korczyna author of Beit Aharon. A short 
while prior to the Holocaust began serving as rabbi and 
rebbe of Dubiecko and perished approximately in the 
year 1943. His brother-in-law was Rebbe Rabbi Chaim 
Ya’akov Safrin of Komarna. 
21cm. Good condition, filing holes. 

Opening Price: $250
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317. מכתב ראשי כולל וויזניץ-בוקובינה בטבריה, תר”ן
וחתום  ביידיש  כתוב  בוקאווינא,  לאנשי  קורא”,  “קול  בכת”י  מכתב 
מוזכר  במכתב  בטבריה.  הקהילה  ראשי  של  ובחותמות  בחתימות 
מוויזניץ.  האגר  ברוך  רבי  האדמו”ר  ה”כולל”,  של  והאמרכל  הנשיא 

טבריה, ]תר”ן בערך 1890[.
האדמו”ר רבי ברוך האגר כיהן כאדמו”ר בוויזניץ, בין השנים תרמ”ה-
הוא  שהמכתב  הרי  החיים,  בברכת  כאן  מוזכר  שהוא  ומכיון  תרנ”ג. 

מאותה תקופה.
2 עמ’, 29 ס”מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי.

פתיחה: $200

316. מכתב האדמו”ר רבי חיים הגר מזאבליטוב
תמכתב מעניין בכתב ידו וחתימתו של האדמו”ר רבי חיים האגער מזא

בליטוב, למערכת “קול ישראל” בירושלים. זאבליטוב, תרפ”ה )1925(.
רבי חיים הגר האדמו”ר החמישי לבית זאבליטוב ]אביו רבי משה ב”ר 
מנחם מנדיל ב”ר יעקב ב”ר דוד מזאבלטוב בנו של רבי מנחם מנדל 
ואבד”ק בזאבליטוב. נספה בשואה  מקוסוב[. משנת תרע”ו אדמו”ר 

עם משפחתו, חשון תש”ג.
גלוית דואר 14.5 ס”מ. מצב טוב, נקבי תיוק משרדי.

פתיחה: $200

315. Letter by Rebbe Yehuda Aryeh Perlow 
of Novominsk  
A long letter handwritten and signed by the Novominsk 
Rebbe Yehuda Aryeh Perlow, who signed “Yehuda 
Aryeh son of my father the Holy Rebbe of Novominsk”. 
Saratoga (USA), 1941.
The letter was sent to his brother’s son-in-law Rabbi 
David Moshe Shapira the Rebbe of Gvozdetz – Sadigura 
[his wife Alta was the eldest daughter of the Rebbe of 
Bialatchov Rebbe Shlomo Chaim Perlow]. On the re-
verse side of the leaf is a letter in the handwriting of his 
wife the rebbetzin who writes in Yiddish to her niece 
“Rebbetzin Alti’le”.
Rebbe Yehuda Aryeh Leib Perlow (1877-1961), the 
second son of Rebbi Ya’akov Perlow of Novominsk. Son-
in-law of Rabbi David Twersky of Makarov – Chernobyl. 
In 1902, he began serving as a young Rebbe and Rabbi 
of the village of Vlodava. He was ordained as a “posek” 
by leading rabbis including Rabbi Chaim Soloveitchik 
of Brisk and Rabbi Yoav Yehoshua Weingarten, author 
of “Chelkat Yo’av”. After wandering throughout World 
War I, he settled in Lublin and in 1924 immigrated to 
the US where he became famous as the Novominsker 
Rebbe. His books are “Lev Aryeh” (Jerusalem 1933) and 
“Kol Yehuda” (NY 1946).
Official stationary, 2 pp. 28cm. Good condition, folding 
marks and ink stains.

Opening Price: $350

316. Letter by Rebbe Chaim Hager of 
Zablotow  
Interesting letter handwritten and signed by Rebbe 
Chaim Hager of Zablotow, to the “Kol Yisrael” staff in 
Jerusalem. Zablutov, 1925.
Rabbi Chaim Hager, fifth Zablotow Rebbe [his father, 
Rabbi Moshe ben Menachem Mendel ben Ya’akov ben 
David of Zablutov son of Rabbi Menachem Mendel 
of Kosov]. From 1916, was Rebbe and Av Bet Din of 
Zablotow. Perished in the Holocaust with his family in 
Cheshvan 5703 [1942].
Postcard 14.5cm. Good condition, office file holes. 

Opening Price: $200

317. Letter by the Heads of “Kollel 
Vizhnitz-Bukovina” in Tiberias, 1890 
Handwritten letter “Proclamation” to the people of 
Bukovina, written in Yiddish and signed and stamped 
by the heads of the Tiberias community. Mentioned in 
the letter is the dean and administrator of the “kollel” 
Rebbe Baruch Hager of Vizhnitz. Tiberias, [c. 1890]. 
Rebbe Baruch Hager served as Vizhnitz Rebbe from 
1885-1893. Since he is blessed in this letter with life, the 
letter must be from those years.
2 pages, 29cm. Fair condition, stains and wear.

Opening Price: $200
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318. שטר בוררות בחתימת האדמו”ר ה”אמרי חיים” מוויזניץ ואשתו הרבנית מרגלית - פולמוס
יד קדשו של חתנו רבי  ירושת האדמו”ר רבי זאב טברסקי מרחמסטריווקא, בחתימת  שטר בוררות בענין 
“חיים מאיר הגר” ]האדמו”ר מוויזניץ בעל “אמרי חיים”[ ובתו הרבנית “מרגליות הגר”. ]ירושלים-תל אביב?[. 

תש”י )1950(.
תבשטר מוזכר הבית של האדמו”ר ברח’ חפץ חיים בירושלים, וספר התורה של הבעל שם טוב, שנקנה מהע

זבון ע”י בתו הרבנית מרגלית. 
יוחנן מרחמסטריווקא, לאחר פטירת  רבי  בנו של האדמו”ר  זאב טברסקי מרחמסטריווקא,  רבי  האדמו”ר 
אביהם בשנת תרנ”ה ניהל את האדמו”רות יחד עם אחיו האדמו”ר רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא. בשנת 

תרפ”ו עלה רבי מנחם נחום לירושלים ובשנת תרצ”ה הגיע אף רבי זאב לירושלים. בה נפטר בשנת תרצ”ז.
בנו רבי נחום משה טברסקי מקובעל נהרג עם כל משפחתו בשואת יהודי אירופה. בנו השני היה חתן בן-

דודו האדמו”ר רבי אברהם דוב מרחמסטריווקא. האפוטרופוס של הירושה, סירב להעביר את חלק הירושה 
לידי הבת הרבנית מוויזניץ ע”ה, אלא ייצג אנשים אחרים ממשפחת טברסקי. פולמוס רב התעורר סביב כך, 
נדיר המגלה פרטים מאותה התדיינות משפטית, פרשה  נגשו לבוררות ב”זבל”א”. לפנינו מסמך  והצדדים 

שלא נחשפה מעולם בציבור.
דף 32.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, קמטים ופגיעות קלות.

פתיחה: $1500

318. Arbitration Bill Signed by the Vizhnitz Rebbe Imrei Chaim and 
his wife Margalit – Polemic  
Arbitration bill concerning the estate of Rebbe Ze’ev Twersky of Rachamstrivka, signed 
by his son-in-law Rabbi “Chaim Meir Hager” [Vizhnitz Rebbe author of Imrei Chaim] 
and his daughter Rebbetzin “Margalit Hager”. [Jerusalem-Tel Aviv?]. 1950. 
Mentioned in the bill is the Rebbe’s house on Chafetz Chaim Street in Jerusalem and 
the Ba’al Shem Tov’s Sefer Torah , bought from the estate by his daughter Rebbetzin 
Margalit.
Rebbe Ze’ev Twersky of Rachamstrivka, son of Rebbe Yochanan of Rachamstrivka, 
served as rebbe together with his brother Rabbi Menachem Nachum of Rachamstrivka 
after their father’s death in 1895. In 1926, Rabbi Menachem Nachum ascended to 
Jerusalem and in 1935, also Rabbi Ze’ev arrived in Jerusalem where he died in 1937.
His son Rabbi Nachum Moshe Twersky of Kovel was murdered with his whole family 
in the Holocaust of European Jewry. His second son was the son-in-law of the cousin 
of Rebbe Avraham Dov of Rachamstrivka. The estate guardian refused to give part of 
the estate to the daughter, the Vizhnitz Rebbetzin, he represented other people of the 
Twersky family. A great polemic arose in regard to this subject and the parties agreed on 
arbitration. This is a rare document which reveals details of that legal litigation, a matter 
never publicly exposed.
Leaf 32.5cm. Good-fair condition, creases and minor damages.

Opening Price: $1500
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319. צרור מכתבים ומאמרי חסידות, בכתב ידו של האדמו”ר בעל ה”אמונת מנחם” מאלכסנדר
צרור ובו כעשרה מכתבים ארוכים ומלאי תוכן, ודפים נוספים עם מאמרי חסידות, בכתב ידו וחתימתו של 

האדמו”ר רבי אברהם מנחם דנציגר מאלכסנדר, מהשנים תשל”ג-תשמ”ד.
הגאון הקדוש רבי אברהם מנחם דנציגר )תרפ”א-תשס”ה(, בן האדמו”ר רבי יהודה משה טהיברג-דנציגר, 
ונכד רבי בצלאל יאיר דנציגר אחי האדמו”ר בעל “תפארת שמואל” מאלכסנדר. נולד בפולין ועלה בבחרותו 
לירושלים. נודע בהתמדתו הרבה ובגאונותו המופלגת בכל מכמני התורה בנגלה ובנסתר. בשנת תשל”ג עלה 
רבי אברהם מנחם על כסא אביו, ודברי תורתו נודעו בעמקותו בתורת החסידות. במכתבים שלפנינו ניכרת 

ענוותנותו הרבה ומחשבותיו המרוממות בכל ענין וענין. 
18 דף, גודל משתנה. מצבים טובים.

פתיחה: $1500

319. Bundle of Letters and Chassidic Articles, in the Handwriting 
of the Alexander Rebbe, Author of Emunat Menachem  
Bundle with approximately ten full long letters, and more leaves with Chassidic ar-
ticles, handwritten and signed by Rebbe Avraham Menachem Danziger of Alexander, 
from 1973-1984.
Rabbi Avraham Menachem Danziger (1921-2005), son of Rebbe Yehuda Moshe 
Tehiberg-Danziger, and grandson of Rabbi Bezalel Yair Danziger brother of the 
Alexander Rebbe author of Tiferet Shmuel. Born in Poland, ascended in his youth to 
Jerusalem. Renowned for his great diligence and exceptional knowledge of all areas of 
Torah, revealed and hidden. In 1973, Rabbi Avraham Menachem succeeded his father 
as Rebbe and the words of his Torah were renowned for their depth in Chassidic Torah 
teachings. These letters portray his great humility and his lofty thoughts on every issue.
18 leaves, varied size. Good condition.

Opening Price: $1500 319



320. אוסף מכתבי אדמו”רים
אוסף גדול של מכתבי אדמו”רים. ברכות, המלצות ונושאים אחרים: 
האדמו”ר רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ; האדמו”ר רבי חיים אלטר 
חנוך  רבי  האדמו”ר  מכתבים;  שני   - )חיפה(  מנדבורנה  לייפער  דוד 
המהרי”ץ[  ]בן  משה  ישראל  רבי  האדמו”ר  מקוידינוב;  זילברפרב  דב 
רבי  )נתניה(;  מזלאטשוב  מיכל  יחיאל  רבי  האדמו”ר  דושינסקיא; 
מאיר הלברשטאם - האדמו”ר מטשאקאווא; האדמו”ר רבי אלימלך 
לנדמן  שמשון  יעקב  רבי  )תל-אביב(;  מפיאסצנה-גרודז’יסק  שפירא 
מוסקוביץ  נפתלי  רבי  האדמו”ר  מכתבים(;  )שני  מבנדר  האדמו”ר   -

תמשאץ-מעליץ )אשדוד(; האדמו”ר רבי אלימלך אלתר מדעעש )ברו
קלין(; האדמו”ר רבי משה אליקים בריעה כהנא מספינקא )דברי תורה 

על נייר מכתבים רשמי(.
סה”כ 13 מכתבים. גודל ומצב משתנים. נתונים באלבום מכתבים חדש.

פתיחה: $250

321. מכתבי אדמו”רי ורבני משפחת הלברשטאם
יורק,  ניו  מטשאקאווא.  הלברשטאם  יעקב  רבי  האדמו”ר   מכתב  ♦

תש”ג ]1943[. מכתב ארוך בכת”י, כתוב משני צידיו. 
ישראל הלברשטאם  רבי  וחתימתו של האדמו”ר  ידו   מכתב בכתב  ♦

מזמיגראד, אל הרב שמואל שדרוביצקי ]יו”ר אגו”י בת”א[. ירושלים, 
כסליו תש”ה ]1944[. מכונת כתיבה ומספר שורות בכת”י וחתימתו.

אל  הלברשטאם,  משה  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב   מכתב  ♦

הרב שמואל שדרוביצקי. ירושלים, תשט”ז ]1956[. גלויית דואר.
ישראל  רבי  מזמיגראד:  הלברשטאם  סיני  רבי  האדמו”ר  בני  האחים 
יעקב  ורבי  מזמיגראד  האדמו”ר  )תרע”א-תשמ”א(  הלברשטאם 
רבי  של  בנו  )תרס”ב-תשכ”ח(.  מטשאקאווא  האדמו”ר  הלברשטאם 
יעקב היה הגאון רבי משה הלברשטאם זצ”ל )תרצ”ב-תשס”ב( ראב”ד 

העדה החרדית בירושלים.
גודל משתנה, מצב כללי טוב, חורי תיוק.

פתיחה: $250

320. Collection of Letters Written by 
Rebbes   
Large collection of letters of written by Rebbes. 
Blessings, advice and other matters: Rebbe Rabbi 
Baruch Halberstam of Gorlitz; Rebbe Rabbi Chaim 
Alter David Leifer of Nadvorna (Haifa) – Two letters; 
Rebbe Rabbi Chanoch Dov Zilberfarb of Koidanov; 
Rebbe Rabbi Yisrael Moshe [son of Rabbi Yosef Tzvi] 
Dushinsky; Rebbe Rabbi Yechiel Michel of Zlotchov 
(Netanya); Rabbi Meir Halberstam – Rebbe of Zhukova; 
Rebbe Rabbi Elimelech Shapiro of Piaseczno- Grodzisk 
(Tel Aviv); Rabbi Ya’akov Shimshon Landman – Rebbe 
of Bender (two letters); Rebbe Rabbi Elimelech Alter 
of Dej (Brooklyn); Rebbe Rabbi Moshe Elyakim Briah 
Kahana of Spinka (Divrei Torah on official stationery). 
Total of 13 letters. Various sizes and conditions. Placed in 
new letter album. 

Opening Price: $250

321. Letters by Rebbes and Rabbis of the 
Halberstam Family   
◆ Letter by Rebbe Rabbi Ya’akov Halberstam of 
Tschakava. New York, [1943]. Lengthy letter in hand-
writing, written on both sides. 
◆ Letter in handwriting and signature of Rebbe Rabbi 
Yisrael Halberstam of Zemigrad, to Rabbi Shmuel 
Shadrovitzki [chairman of “Agudat Yisrael” in Tel 
Aviv]. Jerusalem, Kislev 5705 [1944]. Typewritten with 
several lines and signature in his handwriting. 
◆ Letter in handwriting and signature of the 
“Ga’on” Rabbi Moshe Halberstam, to Rabbi Shmuel 
Shadrovitzki. Jerusalem, [1956]. Postcard. 
The brothers, sons of Rebbe Rabbi Sinai Halberstam of 
Zemigrad: Rabbi Yisrael Halberstam (1911-1981) Rebbe 
of Zemigrad and Rabbi Ya’akov Halberstam Rebbe of 
Tschakava (1902-1968). Son of Rabbi Ya’akov was the 
“Ga’on” Rabbi Moshe Halberstam (1932-2002) Chief 
“Av Beit Din” of the “Edah HaCharedit” in Jerusalem. 
Various conditions, general condition good, filing holes. 

Opening Price: $250
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323. מכתב האדמו”ר רבי דוד משה מקרעטשניף
ראזענבוים  משה  “דוד  רבי  האדמו”ר  וחתימת  בכת”י  ארוך  מכתב 
)איטליה(,  מאנטע-קאטונו  מקרעטשניף”.  זצללה”ה  צדיק  לאותו  בן 

תשכ”ד )1964(.
במכתב המלא מתחילתו לסופו באיחולי ברכות וישועות, הוא מספר 

על שהותו בהרי האלפים לצורכי רפואה.
האדמו”ר  בן  )תרפ”ה-תשכ”ט(,  רוזנבוים  משה  דוד  רבי  האדמו”ר 
והתיישב  השואה  לאחר  לארץ  עלה  מקרטשניף.  זאב  אליעזר  רבי 
בעיר רחובות. נודע לאיש מופת וביתו היה מוקד לעליה המונית של 
יהודים רבים, שפנו אליו לבקשת עצות וברכות, בעיקר בעניני רפואה 
ופרנסה. נשא על לבו הטהור את צרכי הכלל והפרט, והדבר ניכר גם 

במכתב שופע הברכות שלפנינו. 
דף 25 ס”מ. כ-20 שורות בכתב ידו. נייר דק, מצב טוב.

פתיחה: $600

322. מכתב האדמו”ר רבי ישראל ברוך שפירא מבלנדוב
לחתן.  ואיחולים  ברכות  שפירא.  ברוך  ישראל  רבי  האדמו”ר  מכתב 

בלענדאוו ]בלנדוב[, תרצ”ו ]1936[.
יחיאל  מאיר  שלום  רבי  האדמו”ר  חתן  שפירא,  ברוך  ישראל  רבי 
כאב”ד  חותנו  מקום  ממלא  מוגלניצא-קוז’ניץ.  משושלת  שפירא, 

ואדמו”ר בבלנדוב. נספה בשואה.
20 ס”מ. מצב טוב, חורי תיוק וסימני קיפול. 

פתיחה: $250

323.  Letter by Rebbe David Moshe of 
Kretsnif  
A long letter handwritten and signed by Rebbe “David 
Moshe Rosenbaum son of the Tzaddik of Kretsnif”. 
Monte-Catone (Italy, 1964. 
The letter is full from beginning to end with good 
wishes for blessing and salvation and tells of his stay in 
the Alps for medical reasons.
Rebbe David Moshe Rosenbaum (1925-1969), son of 
Rebbe Eliezer Ze’ev of Kretsnif. Immigrated to Eretz 
-Yisrael after the Holocaust and settled in Rehovot. 
Renowned as a wonder-worker, many Jews flocked to 
his home requesting advice and blessings, primarily in 
matters concerning medical counsel and livelihood. In 
his pure heart he carried public and individual needs, 
this is also obvious from this letter which is overflowing 
with blessings. 
Leaf 25cm. Approximately 20 rows in his handwriting. Thin 
paper, good condition.

Opening Price: $600

322. Letter by Rebbe Rabbi Yisrael Baruch 
Shapiro of Błędów   
Letter by Rebbe Rabbi Yisrael Baruch Shapiro. Blessings 
and greetings to groom. Błędów, [1936]. 
Rabbi Yisrael Baruch Shapiro, son-in-law of Rebbe 
Rabbi Shalom Meir Yechiel Shapiro, of Moglenitza-
Koznitz dynasty. Succeeded his father-in-law as “Av Beit 
Din” and Rebbe of Błędów. Perished in the Holocaust. 
20cm. Good condition, filing holes and folding marks. 

Opening Price: $250
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324. הזמנה ומכתב מאדמו”ר מקלויזנבורג להגרי”ש אלישיב 
לכבוד נישואי בנו האדמו”ר שליט”א

הזמנה לנישואי רבי צבי אלימלך הלברשטאם ]כיום האדמו”ר מצאנז-
קלויזנבורג שליט”א[. נתניה, אלול תש”ל )1970(.

האדמו”ר  אביו  של  קדשו  יד  בחתימת  מודפס  מכתב  ההזמנה,  בצד 
תמקלויזנבורג, רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, אל “הרב הגאון המ

פורסם לשו”ת... מוהר”ר י. ש. אלישיב... ירושלים עיה”ק”.
2 עמ’, 22.5 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $750

324. A Letter and an Invitation From the 
Klausenburg Rebbe to  the Wedding of his 
Son, Sent to Rabbi Yosef Shalom Elyashiv 
Invitation on the wedding of Rabbi Zvi Elimelech 
Halberstam [present Rebbe of Sanz-Klausenburg]. 
Netanya, Elul 5730( 1970).
At the side of the invitation, is a printed letter with the 
signature of the Klausenburg Rebbe, Rabbi Yekutiel 
Yehuda Halberstam, to “The Rabbi the renowned Torah 
genius…Our Teacher, Rabbi Y. S. Elyashiv…Jerusalem”.
2 pages, 22.5cm. Good condition, folding marks.

Opening Price: $750
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Chabad – Books and Manuscripts

325. כת”י שו”ת מבעל ה”צמח צדק”
כתב יד שו”ת בהלכה, מהאדמו”ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש בעל 

ה”צמח צדק”. ]המאה ה-19[.
כתה”י כולל שתי תשובות הלכתיות ארוכות, הראשונה נדפסה בשו”ת 
צמח צדק, יורה דעה, סימן שיד. ]צורת הכתיבה דומה לצורת כתיבתו 
של ה”צמח צדק”, אבל הוא כנראה כתיבת מעתיק מוקדם, שהעתיק 
מהתשובה המקורית[. התשובה השניה ]בכת”י שונה[, תשובה ארוכה 
)26 עמ’, וחסרה בסוף( בענין דם הנמצא בחלב. תשובה זו לא מצאנו 
בספר הנדפס, אבל בשו”ת צמח צדק יורה דעה סימן נד, נמצא קטע 

מתשובה קצרה בנדון זה.
54 עמ’ כתובים. )מספור דפים קצט-רכה, קטע מתוך מחברת “ביכעל”(. 

כ-23 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וכתמי-חלודה. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $300

325. Responsa Manuscript by Author of 
Tzemach Tzedek  
Halachic responsa manuscript by Rebbe Rabbi 
Menachem Mendel of Lubavitch author of Tzemach 
Tzedek. [19th century]. 
Manuscript includes two lengthy Halachic responses; 
first printed in Tzemach Tzedek Responsa, Yoreh De’ah, 
chapter 314. [Form of writing is similar to that of writing 
of Tzemach Tzedek, however, it is apparently the writ-
ing of an early copyist, who copied from the original 
response]. Second response [in different handwriting], 
consisting of a lengthy response (26 pages and missing 
at end) pertains to blood found in milk. This response 
was not found in the printed book, however in Tzemach 
Tzedek Responsa Yoreh De’ah chapter 54, a section of a 
brief response pertaining to this matter was found. 
54 written pages. (Page numbering 199-225, section of 
“Bichel” booklet). Approx. 23cm. Good-fair condition, 
stains and foxing. Unoriginal binding

Opening Price: $300 325



326. כת”י מאמרים מבעל ה”צמח צדק” – ספר החקירה דרך 
אמונה, שער התפילה ומאמרי חסידות נוספים

שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  מהאדמו”ר  חסידות  מאמרי  יד,  כתב 
בעל “צמח צדק”. ספר החקירה “דרך אמונה”, מאמר “שורש מצות 
כתיבה  נוספים.  חסידות  ומאמרי  מצוותיך”,  “דרך  מספר  התפילה” 

אשכנזית ]המאה ה-19[.
ספר החקירה, נדפס לראשונה בפולטובה שנת תרע”ב, ע”י רבי חיים 
עוסק  זה  ספר  אמונה”.  “דרך  הספר  שם  שכינה  ביחובסקי,  אליעזר 
בראיות לאמונה בבורא ובחידוש העולם, עפ”י חסידות ופילוסופיה. 
הרבי רמ”מ מליובאוויטש כותב בהקדמת מהדורת תשט”ו: כי עפ”י 
המסופר בפי אדמו”רי ליובאוויטש, “ספר החקירה” נכתב ע”י אדמו”ר 
הצמח צדק, לאחר נסיעתו לפטרבורג בשנת תר”ג, והויכוחים בעניני 
בקודש  שכדרכו  “אך  שם.  שהיו  וחסידות  קבלה  ישראל,  תורת  דת, 
הוסיף בו גם לאחר זה, בכל אופן היה בכתיבה זו הכרח והוראת השעה 
ומענה על שאלות שבאו מחוג מיוחד ועל פי השקפות שלו ודעותיו”.

כתה”י שלפנינו שונה מהמהדורה הנדפסת, הן במספר וסדר הפרקים, 
]למשל ח”ב בכתה”י הוא ח”ג בנדפס, וח”ג בכתה”י הוא ח”ב בנדפס[ 

ועוד שינויים רבים. 
מצות  בשורש   – התפלה  “שער  מאמר  שלפנינו  ה”ביכעל”  בסוף 
צדק”,  “צמח  לבעל  מצוותיך”  “דרך  בספר  גם  הנדפס  התפילה”, 
ומאמרי דא”ח: “שובה ישראל” “בסכות תשבו” “ולקחתם לכם” ועוד 

מאמרי חסידות.
197 דפים כתובים. 19 ס”מ. מצב טוב. כתמים. כריכת חצי-עור, עתיקה, על 

שדרת הכריכה מוטבע הכיתוב “כתבי קודש אדמו”ר”.

פתיחה: $400

327. דרך אמונה – פולטבה, תרע”ב
על  חב”ד  חסידות  בדרך  ביאורים  החקירה,  ספר  אמונה”  “דרך  ספר 
חידוש העולם, מאת רבי שניאור זלמן מלאדי ונכדו ה”צמח צדק” רבי 
מנחם מנדל שניאורסון. בעריכת ר’ חיים אליעזר ביחובסקי. פולטבה, 

תרע”ב, 1912. הוצאה ראשונה.
]2[, 200 עמ’, 25 ס”מ. מצב טוב. כריכה משופשפת.

פתיחה: $200

326. Manuscript of Articles Written by 
the Author of Tzemach Tzedek – Sefer 
HaChakira Derech Emuna, Chapter of 
Prayer and Other Chassidic Articles   
Manuscript, Chassidic articles by Rebbe Menachem 
Mendel Schneerson author of Tzemach Tzedek. Sefer 
HaChakira Derech Emuna, article of “Root of the 
Mitzvah of Prayer” from the book Derech Mitzvotecha, 
and other Chassidic articles. Ashkenasi writing [19th 
century].
Sefer HaChakira, was first printed in Poltova in 1912, 
by Rabbi Chaim Eliezer Bichovsky, who called the book 
Derech Emuna. This book deals with proofs for belief 
in the Creator and renewal of the world, according to 
Chassidut and philosophy. Rebbe Menachem Mendel 
of Lubavitch writes in his introduction to the 1955 edi-
tion: according to that which Lubavitcher rebbes have 
told us, Sefer HaChakira was written by the Rebbe the 
Tzemach Tzedek after his journey to Petersburg in 1843, 
and is about the religious debates, teachings, kabbalah 
and Chassidism which took place there. “But in his 
usual way he added after that, in any case, this writing 
was necessary and a temporary response to questions 
that came from a special circle of people and according 
to his outlook and opinions”. 
This manuscript is different than the printed edition, 
both in numbers and order of chapters, [for example, 
Vol. 2 of the manuscript is Volume 3 in printed form 
and Volume 3 of the manuscript is Volume 2 in the 
printed edition] and many other variations. 
At the end of this pamphlet (“bichel”), is the article 
Sha’ar HaTefilla – B’Shoresh MItzvat HaTefillah which 
is also printed in the book Derech Mitzvotecha by 
the author of Tzemach Tzedek and the articles: Shuva 
Yisrael, B’Succot Teshvu and U’Lekachtem Lachem and 
other Chassidic articles.
197 written leaves. 19cm. Good condition. Stains. Semi-
leather binding, ancient, impressed on the spine is the in-
scription “The holy writings of the Rebbe”.

Opening Price: $400

327. “Derech Emunah” - Poltava, 1912  
“Derech Emunah” Sefer HaChakira, Chabad Chassidic 
explanations of the world’s renewal, by Rabbi Shneur 
Zalman of Liadi and his grandson Rabbi Menachem 
Mendel Schneersohn. Edited by Rabbi Chayim Eliezer 
Bichovsky. Poltava, 1912. First edition.
[2], 200 pages. 25cm. Good condition. Rubbed binding

Opening Price: $200
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328. ליקוטי אמרים תניא - קאפוסט תקע”ד
בדף   .]1814 תקע”ד  אחרי  ]קאפוסט,  תניא,  אמרים  ליקוטי  ספר 
את  המאשר  מקאפוסט,  יפה  מ’  הרב  של  ברוסית  חותמת  האחרון 
זו נעשתה כדי ל”הכשיר” את הספר שנדפס  ביקורת הספר. חותמת 
בבית דפוס מחתרתי בקאפוסט, בתקופת גזירת הספרים והצנזורה - 
ראה אודות כך בחומר מצורף ] י’ מונדשיין, תורת חב”ד, עמ’ 71. עפ”י 

מאמר ח’ ליברמן, שערי חב”ד מס’ 52[.
עותק חסר שער ודף ראשון. ב--לו, מא-מד, ]4[, ו, ]30[ דף. מצב טוב, מעט 

כתמים ובלאי. כריכה ישנה.
סטפנסקי חסידות, מס’ 631.

פתיחה: $200

329. סידור האר”י - ווארשא תרכ”ז
חב”ד  נוסח  סידור  א-ב.  חלקים  ז”ל,  האר”י  נוסח  עפ”י  התפלה  סדר 
רבי  הזקן  האדמו”ר  מאת  קבלה,  וכוונות  חסידות  מאמרי  דינים,  עם 

שניאור זלמן מלאדי ובנו רבי דוב בער. ]ווארשא, תרכ”ז 1866-1867[.
ב’ כרכים, עותקים חסרים. חלק א’: חסר שער ודף אחרון. חלק ב’: חסר 
שער ושני דפים ראשונים. ]1[, קנג דף )במקור ]2[, קנד דף(; ד-סב, צד דף 
)במקור: סב, צד דף(. 22 ס”מ. מצב בינוני, בלאי, פגיעות עם חסרון במספר 

דפים. כתמים, בעיקר בסדר הגדה של פסח. כריכות בד חדשות.

פתיחה: $200

330. סידור המאיר לארץ - נוסח חב”ד
סידור המאיר לארץ, תפלות מכל השנה על פי נוסח האר”י ז”ל ]נוסח 
חב”ד[, ליקוטים מ”שלחן ערוך הרב” מהאדמו”ר הזקן מחב”ד, רבינו 
שניאור זלמן מלאדי. ווילנא, תרל”ט 1879. שני שערים. כרוך עם: ספר 

זהר הרקיע, פירוש האזהרות מהרשב”ץ. ווילנא, תרל”ט 1879. 
]1[, 426 עמ’; 120 עמ’. 21 ס”מ. מצב טוב ברוב הדפים. כתמים וסימני זמן. 
בלאי וקרעים עם חסרון בשער הראשון ובמספר דפים נוספים ]משוקמים 

בהדבקת נייר[. חותמות. כריכת חצי-עור מקורית משופשפת.
ובתקליטור  זו לא נרשמה בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.  מהדורה 

וינוגרד-רוזנפלד

פתיחה: $250

328. “Likutei Amarim Tanya” – Kopys 1814  
“Likutei Amarim Tanya”, [Kopys, after 1814]. On the last 
leaf is a stamp in Russian of Rabbi M. Yaffe of Kopys, 
who approves the book’s inspection. This stamp was 
made to approve a book printed in the underground 
printing press in Kopys during the time of the decree 
on books and the censor – See enclosed material [Y. 
Mondshein, “Torat Chabad”, page 71. According to the 
article by C. Liberman,” Sha’arei Chabad” no. 52].
Copy lacking title page and first leaf. 2-36, 41-44, [4], 6, [30] 
leaves. Good condition, few stains and wear. Old binding.
Stefansky Chassidut no. 631.

Opening Price: $200

329. Siddur HaAri – Warsaw, 1867  
Seder Tefilla according to HaAri custom, Volumes 1-2. 
Siddur Chabad custom with laws, Chassidic writings 
and kabalistic intentions, by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi and his son Rabbi Dov Ber. [Warsaw, 1866-1867].
Two volumes, lacking copies. Vol. 1: Lacking title page and 
last leaf. Vol 2: Lacking title page and two first leaves. [1], 
153 leaves (originally [2], 154 leaves); 4-62, 94 leaves (origi-
nally: 62, 94 leaves). 22cm. Fair condition, wear, damages 
with lack to several leaves. Stains, primarily to the Passover 
Haggadah . New fabric bindings.

Opening Price: $200

330. Siddur Ha’Meir LaAretz – Chabad 
custom  
Siddur Ha’Meir LaAretz, year round prayers according 
to HaAri custom [Chabad custom], compilations from 
Shulchan Aruch HaRav by the Admor HaZaken of 
Chabad, Rabbi Shneur Zalman of Liadi. Vilnius, 1879. 
Two title pages. Bound with: Zohar HaRakia, commen-
tary on Azharot by the Rashbetz. Vilnius, 1879.
[1], 426 pages; 120 pages. 21cm. Most leaves are in good 
condition. Stains and age marks. Wear and tear with lack 
to first title page and to several other leaves [restored with 
glued paper]. Stamps. Original rubbed semi-leather binding.
This edition is not listed in the Bibliography Institute 
CD and in the Vinograd-Rosenfeld CD.

Opening Price: $250
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332. חסידות חב”ד - שלושה ספרים
זלמן  שניאור  רבי  הזקן  מאדמו”ר  ידים,  ונטילת  הנהנין  ברכת   סדר  ♦

מלאדי. ווארשא, תר”א 1840. )חתימות ורישומי בעלות - בני משפחת 
דונקלמאן מאוזרקוב(.

בער  דוב  רבי  האמצעי[  ]האדמו”ר  מאת  ההתפעלות”,   “קונטרס  ♦
ב”ר שניאור זלמן. כרוך עם “קונטרס קטן מענייני בחירה”, ]זולקווא?, 
1850[. מהדורה שניה. חיקוי של המהדורה הראשונה.   - אחרי תר”י 

333. ספר קב נקי - הקדשת המחבר רבי אברהם דוד לאוואט
 .1868 תרכ”ח  ווארשא,  א-ב.  חלקים  גיטין.  הלכות  על  נקי,  קב  ספר 
ברוך  רבי  האדמו”ר  הסכמת  מהן  רבות,  הסכמות  ראשונה.  מהדורה 

שלום, בנו הבכור של ה”צמח צדק”.
במרכז השער הקדשה נאה בכתב ידו וחתימתו של המחבר - הגאון 

ומג )תקע”ה-תר”ן(, תלמיד ה”צמח צדק”  תרבי אברהם דוד לאוואט 
דולי רבני וחסידי חב”ד. כיהן ברבנות ארבעים שנה בעיר ניקולאייב, 
הזקן,  אדמו”ר  סידור  על  הכולל”  “שער  הספרים  מחבר  חרסון.  פלך 
“קב נקי” ו”בית אהרן והוספות”. נכדתו היא הרבנית חנה שניאורסון, 
אמו של הרבי מליובאוויטש, שההדיר את ספרי זקנו הגדול בהוצאת 

“קה”ת” וכתב שם בהקדמה את תולדות חייו.
]4[, ד-כו, ]1[, כז-נט דף; לט דף. 29 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ובלאי, 

כריכה בלויה.

פתיחה: $200

331. אוסף ספרי חב”ד
]סדילקוב,  רביעי.  וחלק  חיים, חלק ראשון   שלחן ערוך הרב, אורח  ♦

 לקוטי  תקפ”ו 1826[. )עותקים חסרים בתחילה ובסוף. נייר תכלכל(. ♦
 שלחן ערוך הרב,  אמרים תניא. ווילנא, ]תרע”ב[ 1912. )שני עותקים(. ♦
אורח חיים. חלק שני, חלק שלישי וחלק רביעי. יוזפוב, ]תרל”ה[ 1875. 
 שלחן ערוך הרב, יורה דעה חלק חמישי. יוזפוב, ]תרל”ה[  )חתימות(. ♦
נעתק מכ”י  ירושלם, מאמרים על דרך החסידות,  בונה   ספר  ♦  .1875
 “דער שמע ישראל”,  המיוחס לבעל התניא. ירושלים, תרפ”ו ]1926[. ♦
ניו  נקולאי.  גזירות  בזמן  בפטרבורג  צדק  צמח  בעל  האדמו”ר  דברי 
 ספר פסקי הסידור, פסקים מאת רבי שניאור  יורק, תרצ”ט ]1939[. ♦
 .]1937[ תרצ”ז  ירושלים,  נאה.  חיים  אברהם  רבי  התניא.  בעל  זלמן 
ירות נאה.  חיים  אברהם  רבי  בשבת.  חליבה  בדין  החליבה,  קונטרס  ♦ 

 תורת שלום - ספר השיחות, האדמו”ר שלום  שלים, תרצ”ט ]1939[. ♦
)נדפס  סטנסיל.  הדפסת   .]1946 ]תש”ו  ניו-יורק,  דובערמלובאוויטש. 

במספר עותקים מצומצים, עותק מס’ 333(.

11 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250

תאריכים מזוייפים בשערי שני הספרים. 
]תרנ”ט  ווילנא,  הקדוש.  האר”י  נוסח  פי  על  המאורות,  שני   סדר  ♦

עמ’.   138  ,24  ,]3[ )נמצאים:  הסידור  עיקר  ללא  חסר,  עותק   -  .]1899
ו-]27[ עמ’ בסוף. במקור: ]3[, 24, 138, 286, ]45[ עמ’. חסרים: 152 דף(. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

332. Chabad Chassidism – Three Books   
◆ Seder Birkat HaNeHenin and Netilat Yadayim, by 
Rebbe Rabbi Schneur Zalman of Liadi. Warsaw, 1840. 
(Signatures and ownership notations – Dunkelman 
family members of Ozorkow). 
◆ Kuntress HaHitpa’alut, by [Mittler Rebbe] Rabbi 
Dov Ber son of Rabbi Schneur Zalman. Bound with 
“Kuntress Katan Me’Inyanei Bechira”, [Zhovkva?, 
post 1850]. Second edition. Imitation of first edition. 
Forged dates on title pages of both books. 
◆ Seder Shnei HaMe’orot, according to version of the 
Ari. Vilnius, [1899]. Incomplete copy, missing main sec-
tion of prayer book (contains: [3], 24, 138 pages, as well 
as [27] leaves at end. Originally: [3], 24, 138, 286, [45] 
pages. Missing: 152 leaves).
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

331. Collection of Chabad Books  
◆ Shulchan Aruch Harav, Orach Chaim Vol. 1, 4.  
◆ Likutei Amarim Tanya. ◆ Shulchan Aruch Harav, 
Orach Chaim Vol. 2-4. ◆ Shulchan Aruch Harav, Yoreh 
Deah Vol 5. ◆ Boneh Yerushalayim attributed to Ba’al 
HaTanya. ◆ Der Shema Yisrael words of Rebbe author 
of Tzemach Tzedek. ◆ Piskei HaSiddur rulings of Rabbi 
Shneur Zalman, Ba’al HaTanya. By Rabbi Avraham 
Chaim Na’eh. ◆ Kuntress HaChaliva by Rabbi Avraham 
Chaim Na’eh. ◆ Torat Shalom – Sefer HaSichot  
by Rebbe Shalom Dober of Lubavitch.
For further details, see Hebrew description. 
11 books, various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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 – ליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבות  מרכז   – חוברת   .334
ברוקלין, תש”ב – תצלומים

לרגל  שיצאה  חוברת   – ליובאוויטש”  תמימים  תומכי  ישיבות  “מרכז 
חב”ד.  חסידות  של  תמימים”  “תומכי  הישיבות  מרכז  הקמת  חגיגת 

ברוקלין, סיון תש”ב ]1942[. יידיש ואנגלית.
גור-אריה,  שמריהו  רבי  חתנו  של  הריי”צ,  האדמו”ר  של  תצלומים 

ותמונות תלמידים ורבנים בישיבות חב”ד.
]16[ עמ’, מעטפת צבעונית מודפסת. 21 ס”מ. מצב טוב, כתמים. מעטפת 

מנותקת.

פתיחה: $200

- הגהות רבי יהושע נתן גנעסין אב”ד  יורה דעה  שו”ע   .335
פאצעּפ - מגדולי רבני חב”ד

שלחן ערוך יורה דעה, עם פתחי תשובה. ב’ כרכים. ווילנא, תר”ל 1870.
דפאצעּפ”.  מו”צ   - גנעסין  ניסן  אורי  ב”ר  נתן  “יהושע  רבי  חותמות 
אדמו”ר”  מ”דעת  הרבה  מזכיר  הוא  בהן  ידו,  בכתב  הגהות  עשרות 

]משלחן ערוך הרב מלאדי, האדמו”ר רבינו שניאור זלמן[.
הגאון רבי יהושע נתן גנעסין )ת”ר-תרפ”א(, מגדולי רבני חב”ד. ראש 
ישיבה בסטארדוב ומשנת תרמ”ג כיהן כאב”ד קריטשוב. עבר אח”כ 
לכהן ברבנות עדת החסידים בפאצעּפ והקים שם ישיבה חשובה. רוב 

תהרמי”ם בישיבת “תומכי תמימים” שהקים אדמו”ר הרש”ב היו מת
למידיו ורבנים רבים מרבני חב”ד נסמכו על ידו לרבנות. ראה אודותיו 

חומר מצורף.
חלק א: סי’ א-קפב. ]8[, 418 עמ’. חלק ב: סי’ קפג-תג. ]2[, ]419[876- עמ’. 
קצוצות.  מההגהות  חלק  וקרעים.  בלאי  כתמים,  בינוני,  מצב  ס”מ.  כ-22 

כריכות לא מקוריות.

פתיחה: $250

333. “Kav VeNaki” – Dedication of Author 
Rabbi Avraham Lavut  
“Kav VeNaki”, on “Hilchot Gittin”. Sections 1-2. 
Warsaw, 1868. First edition. Many approbations, among 
them the approbation of the Rebbe Baruch Shalom, 
eldest son of the “Tzemach Tzedek”. 
In the center of the title page is a nice dedication hand-
written and signed by the author, Rabbi Avraham David 
Lavut (1815-1890), disciple of the “Tzemach Tzedek” 
and among the most prominent” Chabad” rabbis and 
Hassidim. Served in the rabbinate of Nikolayev in the 
Cherson region for forty years. Author of the books 
“Sha’ar HaKolel” on the composition of “Admor 
HaZaken”, “Kav VeNaki “and “Beit Aharon Vehosafot”. 
His granddaughter is Rabbanit Chana Schneerson 
mother of the Lubavitcher Rebbe. He edited the books 
of his esteemed grandfather and published them, and 
wrote his biography in the introduction.
[4], 4-26, [1], 27-59 leaves; 39 leaves. 29cm. Good-fair con-
dition, stains and wear, worn binding. 

Opening Price: $200

334. Booklet – Lubavitch Tomchei Temimim 
Yeshiva Center – Brooklyn, 1942 – Pictures   
“Lubavitch Tomchei Temimim Yeshiva Center” – 
Booklet published in honor of establishment of Tomchei 
Temimim Yeshiva center of Chabad Chassidism. 
Brooklyn, Sivan [1942]. Yiddish and English. 
Pictures of Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, his son-
in-law Rabbi Shemaryahu Gurary, and students and 
rabbis of Yeshivot of Chabad. 
[16] pages, printed colorful cover. 21cm. Good condition, 
stains. Detached cover. 

Opening Price: $200

334

335



336. הרבי מליובאוויטש - עשרה מכתבים
עשרה מכתבים מרבי מנחם מנדל שניאורסון האדמו”ר מליובאוויטש-

חב”ד, שנשלחו בין השנים תשי”ד-תשכ”ד )1954-1964(. 
כל המכתבים כתובים במכונת כתיבה על נייר רשמי, עם חתימת כתב-

ידו. ברכות שנה טובה ונושאים אחרים.
תהאדמו”ר רבי מנחם מנדל שניאורסון, בן רבי לוי יצחק אב”ד יקטרי

נסלאוו, דור שישי בן אחר בן לבעל הצמח צדק. כבר מילדותו ניכרו 
בו כשרונותיו הגאוניים וכשרון ההנהגה. נשא את בתו של האדמו”ר 
חסידות  את  הנהיג  תש”י  בשנת  חותנו  מפטירת  והחל  הריי”צ 
התורה.  מרחבי  בכל  ספרים  עשרות  חיבר  העולמית.  ליובאוויטש 

האדמו”ר האחרון לבית חב”ד.
10 מכתבים. גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $2000

336. Rabbi of Lubavitch – Ten Letters   
Ten letters by Rabbi Menachem Mendel Schneerson 
Rebbe of Lubavitch-Chabad, sent between 1954-1964. 
All letters typewritten upon official stationery with his 
handwritten signature. Contains “Shana Tova” greet-
ings and other matters. 
Rebbe Menachem Mendel Schneerson son of Rebbe Levi 
Yitzchak Schneersohn, Rabbi of Ekaterinoslav, sixth 
generation descendent of the “Tzemach Tzedek”. In his 

335. “Shulchan Aruch Yoreh Deah” – 
Glosses by Rabbi Yehoshua Nathan Genesin 
Rabbi of Potchep – A leading Lubavitch 
Rabbi  
“Shulchan Aruch Yoreh Deah”, with” Pitchei Teshuva”. 
Two volumes. Vilnius, 1870.
Stamps of Rabbi “Yehoshua Nathan ben Uri Nissan 
Genesin – Rabbi of Potchep”. Dozens of handwritten 
glosses, with frequent mention of the the Rebbe’s opin-
ion [From “Shulchan Aruch HaRav of Liadi”, Rebbe 
Shneur Zalman].
Rabbi Yehoshua Nathan Genesin (1840-1921), a leading 
Lubavitch rabbi, headed the yeshiva in Starodub and 
from 1883 served as rabbi of Kritchev. Later moved to 
serve in the rabbinate of the Chassidic community of 
Potchep where he founded an important yeshiva. Most 
of the rabbis who taught in the “Tomchei Temimim” 
Yeshiva founded by the Rashab (Rabbi Shalom Dov Ber) 
were his disciples and he ordinated many Lubavitch 
rabbis for the rabbinate. See attached material.
Volume 1: Simanim 1-182. [8], 418 pp. Volume 2: Simanim 
183-403. [2], [419] - 876 pp. Approximately 22cm. Fair 
condition, stains, wear and tear. Some cutoff glosses. Non-
original bindings.

Opening Price: $250

childhood his genius and leadership skills were already 
evident. He married the daughter of Rebbe Rabbi Yosef 
Yitzhak Schneerson and after his father-in-law’s death 
in 1950, he led the worldwide” Lubavitch Chassidut”. He 
wrote dozens of books on many topics throughout the 
Torah. Last rebbe of Chabad. 
10 letters. Various sizes, good condition. 

Opening Price: $2000
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Signatures and Dedications

337. ספר שאלות ותשובות מהרח”ש – שאלוניקי, תי”א – העותק של רבינו ה”אור החיים” 
הקדוש

ספר שאלות ותשובות, השייכות לטור אבן העזר, מאת רבי חיים שבתי ]מהרח”ש[. שאלוניקי, תי”א ]1651[.
העותק האישי של רבינו האור החיים הקדוש, שניתן לו כ”משלוח מנות” מהחכם רבי שמעיה מאימראן, כפי 

שעולה מהקדשה משנת תפ”ח )1728( בכתב ידו של רבי שמעיה מאימראן שמופיעה בדף שאחרי השער: 
“הועל קדם חד מן קדמיה ה”ה החכם השלם הותיק גזע ישישים בנן של קדושים אוהב טהור לב ביום פורים 
משנת פת”ח אהל מועד לפ”ק לקיומי ביה מצות שלוח מנות ה”ה ידידנו כמוה”ר חיים ן’ עטר נר”ו לא יכבה, 

מאת נרצע לאהבתו שמעיה מאימראן ס”ט”.
כותב ההקדשה הוא רבי שמעיה מאימראן מחכמי וקציני העיר מכנאס, חותנו של רבי חביב טולידאנו, מרבני 
מכנאס )רבו של הרב המשבי”ר. ראה חומר מצורף(. למיטב ידיעתנו שהה רבינו ה”אור החיים” באותם שנים 
במכנאס. סבו, רבי חיים בן עטר הזקן, נפטר כבר בשנת תפ”א, ומכאן שההקדשה שלפנינו נכתבה לכבוד 

רבינו ה”אור החיים” ולא לכבוד סבו, ומן הסתם ניתנה לו ביום הפורים תפ”ח.
רבינו חיים בן עטר )תנ”ו-תק”ג(, המכונה בפי כל “האור החיים הקדוש” על שם חיבורו המפורסם, מגדולי 
מאוריה של יהדות המערב וארץ ישראל. נולד בעיר סאלי שבמרוקו והתחנך על ברכי סבו רבי חיים בן עטר 
הזקן, שעל שמו נקרא. בנערותו נדד עם משפחתו מעיר הולדתו לעיר מכנאס. אז החל לזרוח אור תורתו 
באמשטרדם  נדפסו  תצ”ב  בשנת  מופת.  ובעל  קדוש  כאיש  נודע  ושמו  וערב,  בוקר  מדי  לרבים  בדרשותיו 
‘חפץ ה’. בשנת תצ”ח עזב את מרוקו ועבר דרך אלג’יר ואיטליה בדרכו לארץ  חידושיו על הש”ס, בספרו 
לארץ  עלה  תק”א  בשנת  התורה.  על  החיים’  ‘אור  המפורסם  חיבורו  את  הדפיס  באיטליה  בהיותו  ישראל. 
ישראל עם קבוצת תלמידים, התיישב תחילה בעכו ובפקיעין ולאחר זמן קצר עבר לירושלים והקים בה את 
ישיבתו. בין התלמידים שהסתופפו בצילו היה גם הגאון החיד”א שמזכירו בספריו פעמים רבות בהערצה 
רבה ]ב’שם הגדולים’ כתב: “ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה ועיני ראו גדולת תורתו עוקר הרי 
הרים וקדושתו הפלא ופלא” וב’ככר לאדן’ כותב עליו: “ואני ראיתי להרב המופלא חסידא קדישא כמהר”ר 
חיים ן’ עטר זלה”ה שהתענה ג’ ימים קודם פורים רצופים לילה ויום...”, וכהנה עוד רבות[. מסופר כי מלבד 
ישיבתו הידועה היתה לו גם ישיבה נסתרת ללימודי חכמת הסוד, וכי הבעש”ט סיפר על קיומה לגיסו רבי 

גרשון מקיטוב לפני עלייתו לארץ ישראל, ואמר לו שישתדל להימנות בין תלמידיה.
ספרו ‘אור החיים’ על התורה התקבל בכל תפוצות ישראל, גדולי החסידות אמרו כי דרגתו כדרגת ספר הזוהר 
שבכוחו לטהר את הנשמה. תלמידו החיד”א מביא את המנהג החסידי ללמוד בליל שבת בספרו הקדוש: 
שהרב  ידי  על  זה  ונתעורר  פעמים,  שני  עוד  ונדפס  הרבה,  אותו  מחשיבים  הם  בפולניא  עתה  כי  “ושמענו 

החסיד מהר”י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת מהר”ח הנזכר”. 
לילה  בכל  כי  עליו  אמר  הבעש”ט  הקדוש.  החיים  האור  רבינו  של  בקדושתו  מאד  הפליגו  החסידות  גדולי 
שומע תורה מפי הקב”ה וכי “היה מיורדי המרכבה וגלוי נשמות ומדריגת רוח הקודש אמיתי”. ואמר עוד 
בן עטר מקדימו בעלייתו  רבי חיים  כי מכל הצדיקים רק  רואה  לילה  כי בשעה שעושה עליית נשמה בכל 
למעלה וכמה שמשתדל ומזדרז אינו מצליח להקדימו. מסופר כי ניסיונו של הבעל שם טוב לעלות ארצה היה 
בעקבות רצונו לפגוש ברבי חיים בן עטר, שהיה “ניצוץ של משיח”, ולהביא על ידי כך את הגאולה. סיפורי 

מופת רבים נכתבו עליו, על נפלאות וישועות שנושעו על ידו בחייו ובמותו.
 ]2[, ריט דף )ללא דפי המפתחות רכ-רכב(. מצב טוב-בינוני. 28 ס”מ. מצב טוב-בינוני.

פגעי עש ובלאי, מעט כתמים, 12 דף אחרונים קרועים בפינה השמאלית-עליונה, עם פגיעה בטקסט. מספר דפים 
חתוכים בשוליים על גבול הטקסט. כריכה בלויה.

337פתיחה: $15,000



337. Book of Responsa by the Maharchash – Thessaloniki, 1651 – 
Copy of the Or HaChaim  
Book of responsa, on Tur Even HaEzer, by Rabbi Chaim Shabtai [Maharchash]. 
Thessaloniki, 1651.
The personal copy of the Or HaChaim HaKadosh, given to him as mishloach manot by 
Chacham Rabbi Shemaya of Meimran, as seen in the dedication from 1728 in the hand-
writing of Rabbi Shemaya of Meimran which appears on the leaf after the title page: 
“Raised as a gift from me to the complete Chacham, son of Kedoshim, pure hearted 
on Purim in the year 1728… as mishloach manot to my dear friend Rabbi Chaim Ebn 
Atar, from one who is tied to his love Shemaya of Meimran”.
The writer of the dedication is Rabbi Shemaya of Meimran a chacham in the city of 
Meknes, father-in-law of Rabbi Chaviv Toledano, a rabbi in Meknes (Teacher of the 
Rabbi the Mashbir. See attached material). To the best of our knowledge, the Or 
HaChaim resided at that time in Meknes. His grandfather, Rabbi Chaim ben Atar the 
elder, died in 1621, so this dedication was written in honor of the Or HaChaim and not 
in honor of his grandfather, and we assume that it was given to him on Purim 1628.
Rabbi Chaim Ben Atar (1596-1643), called by all “The Or Hachaim Hakadosh” after 
his monumental work, one of the leading beacons of Western and Eretz Yisrael Jewry. 
Born in Sale, Morocco and educated by his grandfather Rabbi Chaim ben Atar the 
Elder, after whom he is named. In his youth, he moved with his family from his native 
city to the city of Meknes. There the light of his Torah began to shine in the discourses 
he delivered to many, morning and evening and his name spread as a holy man who 
does wonders. In 1632, his novellae on the Talmud was printed in his book Chefetz 
Hashem. In 1638, he left Morocco and traveled through Algeria and Italy on his way 
to Eretz Yisrael. When sojourning in Italy, he printed his famous work Or HaChaim 
on the Torah. In 1641, he ascended to Eretz Yisrael with a group of disciples, at first 
settling in Acre and Peki’in and after a short while moved to Jerusalem where he estab-
lished his yeshiva. Among the disciples who basked in his presence was the Chida. The 
Chida mentions the Or HaChaim in his books many times with great esteem [in Shem 
HaGedolim he wrote: “And I the young have merited to study in his yeshiva and my 
eyes have seen the greatness of his Torah… and his holiness is a wonder of wonders”. 
In Kikar LaEden the Chida writes: “And I saw the Rabbi…Chaim ebn Atar who fasted 
three days before Purim night and day…”, and many more similar references]. It is 
told that besides for his renowned yeshiva, he had a hidden yeshiva for studying secret 
wisdom and the Ba’al Shem Tov told his brother-in-law rabbi Gershon of Kuty of its 
existence before he ascended to Eretz Yisrael and told him to attempt to be counted 
among its disciples. 
His book Or HaChaim on the Torah was accepted by the entire Jewish world. Chassidic 
leaders claimed that its level is like the Zohar in its ability to purify the soul. His dis-
ciple the Chida brings the Chassidic custom to study his holy book on Shabbat eve: 
“And we have heard that now in Poland it is highly valued and has been printed twice 
more, and this has arisen since the Rabbi the Chassid the Ba’al Shem Tov has told of the 
greatness of the soul of the aforementioned Rabbi Chaim”.
Chassidic leaders have spoken at length of the holiness of the Or HaChaim HaKadosh. 

The Ba’al Shem Tov said that every night the Or HaChaim hears Torah from G-d and 
he “was from those who have plunged the depths of the merkava and the revelation of 
souls and has risen to the level of true Holy Spirit”. And he further said that at the time 
that his soul rises every night, he sees that from all the tzaddikim, only Rabbi Chaim 
ben Atar precedes him and as hard as he tries, he cannot precede Rabbi Chaim. It is 
told that the efforts of the Ba’al Shem Tov to ascend to Eretz Yisrael were to meet Rabbi 
Chaim ben Atar, who was “The spark of the Messiah”, and by this means to bring the 
redemption. Many tales of wonders were written about him and about the salvations he 
performed during his life and after his death.
[2], 219 leaves (without the index leaves 220-222). Good-fair condition. 28cm. 
Moth and wear damages, few stains, 12 last leaves are torn in the upper left corner, with 
damage to text. Several leaves are cut in the margins bordering on the text. Worn binding.

Opening Price: $15,000
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338. טור אבן העזר - ונציה, שכ”ה - חתימת רבי יצחק 
לאמפרונטי

טור אבן העזר, עם פירוש “בית יוסף”. ונציה, שכ”ה ]1565[. דפוס זואן 
שנדפסו  מהמהדורות  הבומבירגי”.  ואותיות  דפוסי  “עם  דיגארא.  די 
“עם  החיים:  בברכת  בשער,  שמו  שמופיע  כפי  המחבר,  מרן  בחיי 
פירושי וחדושי מופת הדור הגאון כמהר”ר יוסף קארו יזיי”א” ]=יראה 

זרע יאריך ימים, אמן[.
בשער הספר הקדשה עצמית בכתיבה איטלקית: “שנת התס”ג יום ה’ 
ב’ לחדש סיון קניתי אני הצעיר יצחק בכ”מ שמואל לאמפרונטי הספר 
הזה מיד ר’ שבתי אלחנן מאדומי’]ם[...”. בראש השער חתימת “יצחק 

בכ”מ אוריאל פינצי ז”ל”. 
רבי יצחק לאמפרונטי )תל”ט-תקי”ז, אוצר הרבנים 10786(, חכם, רופא 
כיהנו  תלמידיו  בפירארה.  ישיבה  וראש  רב  איטליה.  רבני  ומגדולי 
המונומנטלי,  במפעלו  התפרסם  באיטליה.  חשובות  קהילות  כרבני 
הראשונה  ההלכתית  האנציקלופדיה   - יצחק”  “פחד  הספרים  סדרת 
שרק חלקה נדפסה בחייו, מכילה חומר רב בנושאים שונים הקשורים 

תליהדות איטליה, כמו גם תשובות הלכתיות רבות מרבני איטליה שנ
שתמרו רק בה.

רנח דף. 34 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמי רטיבות, סימני עש. עקבות עובש 
במספר דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

רבי  וחתימת  בכת”י  הקדשה  מיעקב,  כוכב   – יעקב  ירך   .339
“ישועה בסיס” ראש רבני תוניס

ספר ירך יעקב, דרושים. כוכב מיעקב, על הש”ס. מרבי יעקב פיתוסי, 
ליוורנו, תר”ב 1842. 

בסיס:  ישועה  רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב  הקדשה  השער  בראש 
מנחה  זלה”ה,  המחבר  מהרב  יתמי  הני  לקטנים  זכיה  ח”מ  ידי  “על 
ע”ה   .]  - קרוע  השם   -[ כמה”ר  הנבון  המשכיל  הנעלה  להגביר  היא 
בסיס  ישועה  רבי  הקדוש  והמקובל  הגאון   – ס”ט”  בסיס  ישועה 
)תקל”ג-תר”ך(, מגדולי חכמי תוניס, כיהן כראב”ד תוניס ובי”ג שנותיו 
האחרונות כיהן במשרת הרב הראשי לתוניסיה. נודע בפקחותו הרבה 
ונתפרסם כפועל ישועות. מעשי פלא וסיפורים רבים נתפרסמו אודות 
ראה  ועוד.  המעופף”,  ההדסים  )“מוכר  ופלא  ניסים  ומעשי  פקחותו 

חומר מצורף(. 
]3[, קיז, ]4[ דף. 30 ס”מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי, חור בדף השער, סימות

נים שונים בכת”י בגליונות הספר. כריכה בלויה.

פתיחה: $300

338. Tur Even Ha’Ezer – Venice, 1565 – 
Signature of Rabbi Yitzchak Lampronti   
Tur Even Ha’Ezer with commentary Beit Yosef. Venice, 
[1565]. “with Bombergi printing blocks and letters”. 
This edition was printed in the life of Rabbi Yosef Karo; 
his name appears on the title page with the blessing of a 
living person: “With commentaries and novellae of the 
generation’s wonder Rabbi Yosef Karo Yazia [acronym 
for “He shall have children and live a long life”].
Title page contains personal inscription in Italian writ-
ing: “Year 1703, Thursday 2nd of Sivan, I, Yitzchak son 
of Rabbi Shmuel Lampronti, have purchased this book 
from Rabbi Shabtai Elchanan of Adomi[m]…”. At head 
of title page signature “Yitzchak son of Uriel Pintzi”. 
Rabbi Yitzchak Lampronti (1679-1757, Otzar 
HaRabbanim 10786), wise personality, doctor and 
among leading rabbis of Italy. Rabbi and Rosh Yeshiva in 
Ferrara. His disciples served as rabbis of prominent com-
munities throughout Italy. Was famous for his monu-
mental enterprise, series of books Pachad Yitzchak – first 
Halachic encyclopedia which contains great content per-
taining to various matters related to Italian Judaism, as 
well as many Halachic responses by rabbis of Italy which 
were observed only there. Only part of the composition 
was printed during his lifetime. 
258 leaves. 34cm. Good-fair condition, mildew stains, moth 
marks. Traces of mildew on several leaves. New binding. 

Opening Price: $1000
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341. הלכה ברורה - חתימת רבי מרדכי יוסף מיוחס בעל 
“שער המים”

 .]1717 ]תע”ז  ווילהרמרשדארף,  ברורה.  הלכה  עם  חיים,  ערוך  שלחן 
בשער חתימה בכת”י מזרחי: “דבר תורה מעות קונות במשיכה, לי אנא 

זעירא, מרדכי יוסף בכ”ר מיוחס”.
הגאון הנודע רבי )משה( מרדכי יוסף מיוחס )תצ”ח-תקס”ו(, מגדולי 
חכמי ירושלים וחברו של החיד”א, בנו של הראשון לציון רבי רפאל 
מיוחס וחתנו של הראשון לציון רבי יום טוב אלגאזי. משנת תקס”ב 
נתמנה אף הוא לרב ראשי של עיה”ק ירושלים. מספריו: שער המים, 

ברכת מים, מים שאל.
]1[, קפו, ]2[ דף. 29.5 ס”מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש קשים.

פתיחה: $300

הרבנית  הקדשת   - תקל”ד  ליוורנו  מקובצת,  שיטה   .340
אלמנת בעל “שער המלך”

רבי  ונזיר.  בתרא  בבא  מסכתות  על  מקובצת  שיטה  זקנים,  אסיפת 
בצלאל אשכנזי. ליוורנו תקל”ד 1774. מהדורה ראשונה. בראש השער 
מאת  שלוחה  “מנחה  מזרחי:  בכת”י  בצידה(  קצוצה  )מעט  הקדשה 
הרבנית אלמנת הרב הכולל יצחק נוניש זלה”ה להחכם ה]--[ המקובל 
של  חותמת  אכי”ר”.  הי”ו  מולכו  שלמה  ופריש]א[  חסידא  הנאמן 

חתימת הראשון-לציון רבי “רפאל מאיר פאניזל ס”ט”.
מהדורה זו נדפסה ע”י הגאון הנודע רבי יצחק נוניש-בילמונטי מחכמי 
לאחר  תרומות  למסע  לאיטליה  שהגיע  המלך”,  “שער  בעל  אזמיר 
1772. באותו הזמן  השריפה הגדולה שהיתה באיזמיר בשנת תקל”ב 
הביא עמו כת”י של רבי בצלאל אשכנזי והחל להדפיסו בליוורנו, אך 
נפטר שם לקראת סיום ההדפסה, כפי שמופיע בהסכמת רבני ליוורנו 

בחודש תמוז תקל”ד, ראה בספר שלפנינו.
מקבל הספר: רבי שלמה מולכו )השני - נפטר בחשון תקמ”ח 1787(, 
בשנת  שאלוניקי,  מחכמי  וגאון  מקובל  קודש”,  משחת  “שמן  בעל 

תק”מ עלה לירושלים ללמוד בישיבת המקובלים “בית אל”.
]2[, צז דף. 33.5 ס”מ. מצב טוב, פגיעות קלות. כריכה ישנה עם גב עור.

פתיחה: $200

340. “Shita Mekubetzet”, Livorno 1774 – 
Dedication by the Rebbetzin Widow of the 
Author of “Sha’ar HaMelech”  
“Aseifat Zekeinim, Shita Mekubetzet” on Tractates 
“Bava Batra” and “Nazir”. Rabbi Bezalel Ashkenasi. 
Livorno, 1774. First editioin. At the top of the title page 
is a dedication (slightly cutoff at the side) in Oriental 
handwriting: “A gift sent from the Rebbetzin widow of 
Rabbi Yitzchak Nunish to the Scholar the Mekubal… 
Shlomo Molcho”. Stamp of the signature of the Rishon 
L’Zion Rabbi “Refael Meir Panizal”.
This edition was printed by Rabbi Yitzchak Nunish-
Bilmonti an Istanbul scholar author of “Sha’ar 
HaMelech” who reached Italy on a journey for collect-
ing donations after the large fire which took place in 
Istanbul in 1772. At that time, he brought Rabbi Bezalel 
Ashkenasi’s manuscript with him and began to print it 
in Livorno but he died near the end of the printing as 
written in the approbation by Livorno rabbis in Tamuz 
5534 [1774], see this book.
The book was received by Rabbi Shlomo Molcho (the 
second – died in Cheshvan 1787), author of “Shemen 
Mishchat Kodesh”, “mekubal” and Torah genius a 
Torah scholar of Thessaloniki, ascended to Jerusalem in 
1780 to study at the yeshiva for “mekubalim” “Beit El”.
[2], 97 leaves. 33.5cm. Good condition, minor damages. Old 
binding with leather back.

Opening Price: $200

339. “Yerech Ya’akov – Kochav MiYa’akov”, 
Dedication Handwritten and Signed by 
Rabbi “Yeshua Basis” Head of Tunisian 
Rabbis  
“Yerech Ya’akov”, homiletics. “Kochav MiYa’akov”, on 
the Talmud. By Rabbi Ya’akkov Pitosi, Livorno, 1842.
At the top of the title page is a dedication handwritten 
and signed by Rabbi Yeshua Basis.
The” Mekubal” Rabbi Yeshaya Basis (1773-1860), a lead-
ing Tunisian rabbi, served as “Ra’avad” of Tunis and the 
last 13 years of his life as Chief Rabbi of Tunisia. Known 
for his ingenuity and renowned as a miracle-worker. 
There are many famous stories and wonders about his 
cleverness and the miracles and wonders he performed 
(The Flying Myrtle Seller, etc. See attached material). 
[3], 117, [4] leaves. 30cm. Fair condition, stains and wear, 
title page with hole, various handwritten marks on book 
sheets. 
Worn binding.

Opening Price: $300
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ספר מר ואהלות - ליוורנו, 1843 - הקדשת המחבר רבי   .342
אברהם ענתיבי אב”ד ארם-צובה

אברהם  רבי  השו”ע.  סדר  על  ותשובות  שאלות  ואהלות,  מר  ספר 
ענתיבי. ליוורנו, ]תר”ג 1843[.

חיים  עץ  מדרש  שם,  של  מדרשו  “...לבית  המחבר  הקדשת  בשער 
המחבר  אברהם  העבד  מאתי  אמשטרדם...  של  ספרדים  של  לק”ק 
“גואל אחרון למד’  יצחק אבאל--”,  “הצעיר  נוספות:  ס”ט”. חתימות 

מע’ הג’... מאיר נתנאל...”.
בית  אב   ,)678 הרבנים  אוצר  )תקכ”ה-תרי”ח,  ענתיבי  אברהם  רבי 
במשך  ומנהיגה  שבסוריה,  )חאלב(  ארם-צובא  של  הראשי  ורבה  דין 

ארבעים שנה. מקובל, פייטן ומחבר ספרים רבים בהלכה ובמוסר.
  ]4[, קנב דף. 30 ס”מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש. כריכה ישנה.

פתיחה: $250

רבי  חתימת   – תקס”א  זולקווא,   – שמואל  אגרת  ספר   .343
שמואל העליר – קוויטל

ספר אגרת שמואל, ביאור על מגילת רות, מאת רבי שמואל אוזידא. 
זולקווא, ]תקס”א 1800[. 

העליר  שמואל  רבי   - העליר”  שמואל  “הק’  חתימת  הספר  בשער 
בחכמות  בקי  בתורה,  גאון   .)19134 הרבנים  אוצר  )תקמ”ו-תרמ”ד, 
ישראל.  לארץ  בעצתו  ועלה  מלובלין”  “החוזה  בבית  נתגדל  ורופא, 

כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה.
של  ]דהוי[  אחר  בכתב-יד  רישומים  בשער  מופיעים  החתימה  לצד 
בן  יצחק  “ליפא  לתשובה”,  חנה  בן  משה  “אברהם  לתפילה  שמות 

צפת  מאדמו”רי  לאחד  כקוויטל  ניתן  והספר  ייתכן  חנה”.  חוואלה 
המוקדמים. חותמות רבי זאב וולף העליר ]חתן רבי שמואל העליר[.

ועקבות  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   23 מ(.  דף  )חסר  דף  מא-סב  לט, 
רטיבות, קרעים ופגעים משוקמים במספר דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

341. “Halacha Berura” – Signature of 
Rabbi Mordechai Yosef Meyuchas Author 
of “Sha’ar HaMayim”  
“Shulchan Aruch Chaim”, with” Halacha Berura”. 
Wilhermsdorf, [1717]. On the title page is a signature in 
Oriental handwriting “…Mordechai Yosef Meyuchas”.
The renowned Rabbi (Moshe) Mordechai Yosef 
Meyuchas (1738-1806), a prominent Torah scholar in 
Jerusalem and the Chida’s companion, son of the Rishon 
L’Zion Rabbi Refael Meyuchas and son-in-law of the 
Rishon L’Zion Rabbi Yom Tov Algasi. In 1802, he too was 
appointed Chief Rabbi of Jerusalem. Some of his books:” 
Sha’ar HaMayim, Breichat Mayim, Mayim Sha’al”.
[1], 186, [2] leaves. 29.5cm. Fair-poor condition, heavy 
moth damages.

Opening Price: $300342. Sefer Mor Ve’Ohalot – Livorno, 1843 
– Inscription by Author Rabbi Avraham 
Antebi, Av Beit Din of Aram Zova (Aleppo) 
Sefer Mor Ve’Ohalot, responsa on the Shulchan Aruch. 
Rabbi Avraham Antebi. Livorno, [1843]. 
Title page contains inscription of author: “…to Beit 
Midrash of Shem, Midrash Etz Chaim, Sephardic 
community of Amsterdam… Avraham the author”. 
Additional signatures: “Yitzchak Abal--“, “last redeem-
er… Meir Netanel…”. 
Rabbi Avraham Antebi (1765-1858, Otzar HaRabbanim 
678), Av Beit Din and chief rabbi of Aram Zova (Haleb) 
in Syria, and its leader for forty years. Kabbalist, poet 
and author of many books in Halacha and ethics. 
[4], 152 leaves. 30cm. Good condition, stains, moth marks. 
Old binding. 

Opening Price: $250

343. Igeret Shmuel – Zholkva , 1800 
– Signature of Rabbi Shmuel Heller 
– Kvittel  
Igeret Shmuel, commentary on Megillat Ruth, by Rabbi 
Shmuel Ozida. Zholkva, [1800].
On the title page is the signature “Shmuel Heller” – 
Rabbi Shmuel Heller (1786-1884, Otzar HaRabbanim 
19134). Torah genius, erudite in other professions and 
a physician, was raised in the home of the Chozeh of 
Lublin and following his counsel ascended to Eretz 
Yisrael. Served as Rabbi of Safed for 60 years.
On the title page beside the signature are inscriptions 
in another handwriting [faded] of names for which to 
pray “Avraham Moshe ben Chana for repentance”, “Lipa 
Yitzchak ben Chavale Chana”. Possibly, the book was given 
as a kvittel to one of the early Safed rebbes. Stamps of Rabbi 
Ze’ev Wolf Heller [son-in-law of Rabbi Shmuel Heller].
39, 41-62 leaves (lacking Leaf 40). 23cm. Good-fair condi-
tion, stains and moisture traces, tears and restored damages 
to several leaves. New binding.

Opening Price: $200 342
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344. Beit HaBechira by the Me’eri – Self-
Dedication by Rabbi Ya’akov Pozna, who 
Received the Book From Baron Rothschild
Beit HaBechira by the Me’eri, Tractates Nedarim, Sota 
and Nazir. Livorno, 1795. One of the earliest printed 
books of the teachings of Rabbi Menachem the Me’eri.
At the top of the title page is a self-dedication handwrit-
ten and signed by Rabbi “Ya’akov ben Rabbi Zalman 
Pozna” who received the book as “A gift from the 
important philanthropist Shimon called Wolff Baron 
von Rothschild” in 1844.
Rabbi Ya’akov Pozna (1772-1849), dayan in Frankfurt 
am Main, who served in the Beit Din of the author 
of Hafla’a and his son, author of Machane Levi. Son 
of Rabbi Yekutiel Zalman Pozna dayan in Offenbach 
and Rabbi of Friedberg (died in 1773). His son is 
Rabbi Eliezer Pozna Rabbi of the Klaus Association in 
Frankfurt am Main (1803-1866) and his grandson is 
Rabbi Gershon Pozna who served for 50 year as dayan 
in Frankfurt. The dynasty of the Posen family that 
began with Ashkenaz leaders continues until today, 
and his descendants serve even today as rabbis in Eretz 
Yisrael, the USA and Europe.
At Rabbi Ya’akov Pozna’s funeral, the community 
committee of Frankfurt became involved and refused 
to allow rabbis who fought the Reform movement eu-
logize him in the cemetery. Hence, the Posen family 
initiated the establishment of the independent Charedi 
community of Rabbi Shimshon Rafael Hirsh in the city. 
This step was financed by Baron Wolff Rothschild who 
was a G-d-fearing Jew and one of the most respected 
members of the Frankfurt am Main community. 
8. 129, [2] leaves. 31cm. Good-fair condition, stains, 
detached leaves, few moth damages, torn and detached 
binding.

Opening Price: $200

345. “Mishpat Shalom” – Signature of the 
Maharshag
“Mishpat Shalom”, on “Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat”, by Rabbi Shalom Mordechai Shwadron, 
the Maharsham, with the pamphlet “Mishmeret 
Shalom” by his son Rabbi Yitzchak Rabbi of Khotymyr. 
Pietrokov, 1902. 
At the top of the title page is the signature of Rabbi 
“Shimon Greenfeld” – the Maharshag, Rabbi of 
Szemihaly (1861-1930), disciple of the “Kol Aryeh”, the 
Maharam Shick and the “Divrei Chaim” of Sanz. Served 
decades in the rabbinate and as head of the “yeshiva” 
in Szemihaly and was esteemed as one of the foremost 
Hungarian rabbis [in that generation people said that the 
three leading rabbis in Hungary are the Maharshag, Rabbi 
Yeshaya Zilberstein of Waitzen and Rabbi Mordechai 
Winkler author of the “Levush Mordechai”]. Left behind 
more than two thousand halachic responsa, most were 
printed in the three volumes of Maharshag Responsa.
Detailed ownership inscription: “…The book with 
the signature of the Holy Gaon ‘Sar HaTorah’ the 
Maharshag of Szemihaly is dear to me”.
[2], 58; 3-200 pages. 31.5cm. Dry brittle paper, good-fair 
condition. Handsome fabric binding.

Opening Price: $300

344. בית הבחירה להמאירי - הקדשה עצמית של רבי יעקב 
פוזנא, שקיבל את הספר מהברון רוטשילד

ספר בית הבחירה להמאירי, נדרים סוטה ונזיר. ליוורנו, תקנ”ה 1795. 
מהספרים הראשונים שיצאו לאור הדפוס, מתורתו של רבינו מנחם 

המאירי.
רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  עצמית  הקדשה  השער  בראש 
“יעקב בלאאמ”ו מוהר”ר זלמן פוזנא ז”ל” שקיבל את הספר “במתנה 
פון  באראן  וואלף  המכונה  שמעון  כ”ה  והנגיד  הגביר  מאת  גמורה 

רוטשילד”, בשנת תר”ד )1844(. 
הגאון רבי יעקב פוזנא )תקל”ב-תר”ט(, דיין בפרנקפורט דמיין, שכיהן 
רבי  בן  לוי”.  “מחנה  בעל  ובנו  ה”הפלאה”  בעל  של  דינו  בבית  עוד 
תקנ”ג(.  )נפטר  פרידברג  ואב”ד  באופיבאך  דיין  פוזנא  זלמן  יקותיאל 
בנו הוא רבי אליעזר פוזנא רב בחברת קלויס בפפד”מ )תקס”ג-תרכ”ו( 
ונכדו הוא רבי גרשון פוזנא שכיהן כחמישים שנה כדיין בפרנקפורט. 
שושלת רבני משפחת פוזן שתחלתה בגדולי אשכנז נמשכת עד היום 
בארה”ב  ישראל  בארץ  כרבנים,  היום  עד  מכהנים  ומצאצאיו  הזה, 

ובאירופה.
בהלוויתו של רבי יעקב פוזנא, התערב וועד הקהילה בעיר פרנקפורט, 
הקברות.  בבית  להספידו  בריפורמה,  שלחמו  לרבנים  לתת  וסירב 
החרדית  הקהלה  להקמת  היוזמת  היתה  פוזן  משפחת  כך,  בעקבות 

345. משפט שלום - חתימת המהרש”ג 
ספר משפט שלום, על שו”ע חושן משפט, מהגאון רבי שלום מרדכי 
יצחק  רבי  מבנו  שלום  משמרת  קונטרס  עם  המהרש”ם,   - שבדרון 

אב”ד חאצמער. פיעטרקוב, תרס”ב 1902.
אב”ד  המהרש”ג,   - גרינפעלד”  “שמעון  רבי  חתימת  השער  בראש 
שיק  המהר”ם  אריה”,  ה”קול  תלמיד  )תרכ”א-תר”ץ(,  סעמיהאלי 
וה”דברי חיים” מצאנז. כיהן עשרות שנים ברבנות ובראשות הישיבה 
]באותו  הונגריה  רבני  מגדולי  לאחד  ונחשב  )סנמיהלי(  בסעמיהאלי 
רבינו  בהונגריה:  הרבנים  גדולי  המה  שלשה  כי  שאמרו,  היו  הדור 
המהרש”ג, רבי ישעיה זילברשטיין מוויטצען ורבי מרדכי ווינקלר בעל 
בהלכה,  תשובות  מאלפיים  למעלה  אחריו  השאיר  מרדכי[.  “לבושי 

שרובם נדפסו בשלשת חלקי “שו”ת מהרש”ג”.
רישום בעלות מפורט: “...חביב בעיני הספה”ק בחתימתו של הגה”ק 

שר התורה המרש”ג מסעמיהאלי”.
]2[, 58; 200-3 עמ’. 31.5 ס”מ. נייר יבש ושביר, מצב טוב-בינוני. כריכת בד 

נאה.

פתיחה: $300

של  במימונו  נעשתה  זו  פעולה  בעיר.  הירש  הרש”ר  של  העצמאית 
קהלת  מנכבדי  שמים  ירא  יהודי  שהיה  רוטשילד,  וואלף  הברון 

פרנקפורט דמיין. 
31 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, דפים מנותקים, מעט  ]2[ דף.  8, קכט, 

נזקי עש, כריכה קרועה ומנותקת.

פתיחה: $200
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346. הגדה של פסח - חתימות רבי מנחם זעמבה בילדותו
הגדה של פסח, ברכת השיר, עם פירושי רבי אריה ליב צינץ. ווארשא, 

]תרמ”ב[ 1882.
מסולסל  בכת”י  וחתימות  כיתובים  האחרון  ובדף  השער  בעמוד 
וילדותי, של רבי מנחם זעמבא: “הק’ מנחם זעמבא מפ”ק ווארשא”; 
]=נכד  נ”ר  זכרונו לברכה[  רבי אלעזר  ]=בן מורנו  ז”ל  “מנחם במור”א 

רבי[ אברהם נ”י זעמבא”. 
בוורשא  נולד  )תרמ”ג-נספה בשואה תש”ג(,  ֶזְמָּבא  רבי מנחם  הגאון 
רבי  סבו  בבית  וגדל  תשע  כבן  בהיותו  התייתם  אלעזר,  רבי  לאביו 
אברהם זעמבא. מילדותו נודע כעילוי ולמדן מופלג. עסק בתורה בבתי 

תהמדרשות בוורשא, בהם העמיד תלמידים רבים. היה המפורסם שב
גאוני פולין בדורו, מראשי “מועצת גדולי התורה” בפולין וחבר “ועד 
גדולתו הלמדנית  על  ופולין עמדו  ליטא  גדולי  כל  בוורשה.  הרבנים” 
כאחד מגדולי הדור. נספה ב”מרד גטו וורשא” בפסח 1943. מחיבוריו 
“תוצאות חיים”, “זרע אברהם” ועוד, רוב חידושי תורתו אבדו בשואה. 
נו דף, 20.5 ס”מ. נייר יבש, מצב בינוני, כתמים ופגימות. בדף אחרון קרעים 

והדבקות גסות. כריכה משופשפת.
תרמ”א  מהדורת  של  נוסף  דפוס  ביבליוגרפית.  ידועה  לא  מהדורה 
 .1882 בינואר   14 מתאריך  צנזור  אישור  לשער  מעבר  אולם   ,1880
1577-1579 מופיעות שלש מהדורות שנדפסו  ב”אוצר ההגדות” מס’ 
עם  שלפנינו  ההגדה  אולם  מ-1880,  צנזור  אישורי  עם   1880 בשנת 

האישור משנת 1882 לא נרשמה. 

פתיחה: $400

346. Passover Haggadah – Signatures 
of Rabbi Menachem Zemba from his 
Childhood
Passover Haggadah , Birkat Shir, with the commentary 
of Rabbi Aryeh Leib Tzinz. Warsaw, 1882. On title page 
and last leaf are Rabbi Menachem Zemba’s inscrip-
tions and signatures in curly childish handwriting: 
“Menachem Zemba from Warsaw”; “Menachem ben 
R’ E. [Rabbi Elazar] grandson of Avraham Zemba”.
Rabbi Menachem Zemba (1883-perished in the 
Holocaust 1943), was born in Warsaw to his father 
Rabbi Elazar, orphaned at age 9, and raised in the 
home of his grandfather Rabbi Avraham Zemba. From 
his childhood was known as a genius and exceptional 
Torah scholar. Studied Torah in Warsaw Batei Midrash, 
where he taught myriad students. The most renowned 
amongst Polish brilliant Torah scholars of his genera-
tion, one of the leaders of Mo’etzet Gedolei HaTorah in 
Poland and member of Va’ad HaRabbanim in Warsaw. 
All Lithuanian and Polish Torah leaders realized his 
outstanding scholarly greatness. Perished in the Warsaw 
Ghetto Uprising on Passover 1943. He authored Totzot 
Chaim, Zera Avraham etc. most of his Torah novellae 
were lost during the Holocaust.
56 leaves, 20.5cm. Dry paper, fair condition, stains and 
damages. The last leaf has tears and coarse gluing. Rubbed 
binding.
Bibliographically unknown edition. Another printing 
of the 1880 edition, however on the reverse side of the 
title page is a censor authorization from January 14, 
1882. In Otzar HaHagadot no. 1577-1579 three editions 
appear which were printed in 1880 with censor authori-
zations from 1880, but this Haggadah with authoriza-
tion from 1882 is not listed.

Opening Price: $400
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347. “Ba’al HaTurim” on the Torah, Two 
Editions – Signatures and Glosses
◆ Torah commentary of Rabbi Ya’akov” Ba’al HaTurim”, 
with “Ittur Bikurim”. Feurth, 1752. Illustrated title 
page. On binding leaves, various inscriptions of Torah 
thoughts and signatures from 1904 of Rabbi “Zvi ben 
Rabbi Gershon Bavitum’.
◆ Torah commentary of Rabbi Ya’akov “Ba’al HaTurim”, 
with “Ittur Bikurim”. Polna, [1814]. Signature on 
title page from 1856 of Rabbi “Meir Yissachar ben 
Rabbi Yisrael Ya’akov who lives in Kliev” – Rabbi 
Meir Yissachar Rabinowitz Rabbi of Kliev (Otzar 
HaRabbanim 13088) ben Rabbi Yisrael Ya’akov ben 
Rabbi Meir disciple of Rabbi Menachem Mendel of 
Visbek. See attached material
2 books, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

חתימות   - מהדורות  שתי  התורה,  על  הטורים  בעל   .347
והגהות

 פירוש התורה לרבי יעקב בעל הטורים, עם עיטור בכורים. פיורדא,  ♦
תקי”ב )1752(. שער מאוייר. בדפי הכריכה: רישומים שונים של דברי 
לב  הפסוק  על  הלצה  עפ”י  “שמעתי  הגואל...”;  לביאת  )“רמז  תורה 
חכם...”( וחתימות משנת תקס”ד של רבי “צבי ב”ר גרשון באוויטום”.

 פירוש התורה לרבי יעקב בעל הטורים, עם עיטור בכורים. פולנאה,  ♦
ישכר  “מאיר  רבי  של  תרט”ז  משנת  בשער  חתימה   .]1814 ]תקע”ד 
” - רבי מאיר ישכר רבית ובהרה”ק ר’ ישראל יעקב נ”י מתגורר בקליעו
נוביץ אב”ד קליעוו )אוצר הרבנים 13088( בן רבי ישראל יעקב בן רבי 

מאיר מתלמידי רבי מנחם מנדל מוויטבסק. ראה חומר מצורף.

2 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

348. ספר אם למסורות וזכרון ירושלים - הקדשת המחבר
ספר אם למסורות, על עניני מסורות כתיבת התורה, מרבי אריה ליב 
חריף. וספר זכרון ירושלים מנכדו רבי שניאור זלמן ב”ר מנחם מענדיל 

)מנדלוביץ(. ירושלים, תרל”ו )1876(. 
על  סקירה  הארץ,  ידיעת  על  נפרד,  שער  עם  ירושלים  זכרון  ספר 

הקהילות, בתי החסד והמקומות הקדושים
של  רבים  ציורים  והדפסי  הארצות  בכל  הנדיבים  רשימות  בא”י, 

מקומות הקדושים בא”י. 
הקדשה נאה בבקשה לגביר “שיעזרני לחופת בני בן זקונים”, בחתימת 
וחותמת המחבר )הכותב את ההקדשה בכתב ספרדי וחותם כספרדי 

“שניאור זלמן ח”ר מנחם ס”ט”(,.
טז דף; כח דף 20 ס”מ. מצב טוב. נקבי עש זעירים. כריכת קרטון עם גב בד.

ש’ הלוי 266.

פתיחה: $200
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348. “Em L’Masorot” and “Zichron 
Yerushalayim” – Author’s Dedication
“Em L’Masorot”, on matters pertaining to traditions of 
writing the Torah, by Rabbi Aryeh Leib Charif. “Zichron 
Yerushalayim” by his grandson Rabbi Shneur Zalman 
ben Menachem Mendel (Mendelovich). Jerusalem, 1876.
“Zichron Yerushalayim” with separate title page, about 
the geography of Eretz Yisrael, summary of communi-
ties, places of “chesed” and holy sites in Eretz Yisrael, 
lists of philanthropists throughout the world and print-
ings of many illustrations of holy sites in Eretz Yisrael.
A nice dedication with a request to a wealthy man “to 
help me marry my youngest son”, signed and stamped 
by the author (who writes the dedication in Sefardic 
writing and signs as a Sefardi “Shneur Zalman son of 
R’ Menachem”).
16 leaves; 28 leaves 20cm. Good condition. Tiny moth holes. 
Cardboard binding with fabric back.
S. HaLevi 266. 

Opening Price: $200

349. ספר נאוה קדש – ליוורנו, תרל”ב – הקדשת המחבר
בערבית- ותרגום  ארמי  תרגום  עם  השירים  שיר  קדש,  נאוה  ספר 
הכהן.  חיים  רבי  הכסף.  ונקודות  זהב  תורי  הפירושים  ועם  יהודית, 

ליוורנו, ]תרל”ב 1872[.
הקדשה ארוכה בכתב יד “ממני המשתדל והמחבר והוא הצעיר חיים 
 ,)6027 )נפטר תרס”ה, אוצר הרבנים  רבי חיים כהן  כהן ס”ט”. הגאון 

אב”ד טריפולי ומחבר ספרים רבים.
רופפים.  דפים  בודדים.  עש  נקבי  טוב.  מצב  ס”מ.   19 דף.   ]1[ א,  קד,  יב, 

כריכה בלויה.

פתיחה: $200

349. Sefer Nava Kodesh – Livorno, 1872 – 
Inscription by Author 
Sefer Nava Kodesh, Shir HaShirim with Aramaic trans-
lation and Jewish-Arabic translation, including com-
mentaries Turei Zahav and Nekudot HaKesef. Rabbi 
Chaim HaCohen. Livorno, [1872]. Lengthy handwritten 
inscription “lobbyist and author Chaim Cohen”. 
The Ga’on Rabbi Chaim Cohen (passed away in 1905, 
Otzar HaRabbanim 6027), Av Beit Din of Tripoli and 
author of many books. 
12, 104, 1, [1] leaves. 19cm. Good condition. Few moth 
holes. Loose leaves. Worn binding. 

Opening Price: $200

350. Five Books of Torah with “Torat 
Gavriel” – Dedication by Author Rabbi 
Gavriel Ze’ev Margaliot
Five Books of Torah. With “Torat Gavriel” commentary, 
by Rabbi Gavriel Ze’ev Margaliot, Jerusalem-New York, 
1910-1926. Colored title pages.
At the beginning of the “Bereshit” volume is a long 
dedication from 1922, handwritten and signed by the 
author, Rabbi Gavriel Ze’ev Margaliot (1848-1935, Otzar 
HaRabbanim 4305) son-in-law of the famous tzaddik 
Rabbi Nechumke of Horodna. A leading preacher in 
his times and a foremost rabbi in the USA. In 1924, he 
founded an independent rabbinical organization called 
“Knesset of Orthodox Rabbis”. 
5 volumes, 25cm. good-fair condition, wear and stains. 

Opening Price: $200

350. חמשה חומשי תורה “תורת גבריאל” - הקדשת המחבר 
רבי גבריאל זאב מרגליות

גבריאל  רבי  מאת  גבריאל,  תורת  פירוש  עם  תורה.  חומשי  חמשה 
שערים   .1910-1926 תר”ע-תרפ”ו  יורק,  ירושלים-ניו  מרגליות,  זאב 

צבעוניים.
וחתימת  בכת”י  תרפ”ב  משנת  ארוכה  הקדשה  בראשית  כרך  בראש 
אוצר  )תר”ח-תרצ”ה,  מרגליות  זאב  גבריאל  רבי  הגאון  המחבר, 
מהורודנא.  נחומק’ה  רבי  המפורסם  הצדיק  של  חתנו   )4305 הרבנים 
הקים  תרפ”ד  בשנת  ארה”ב.  רבני  ומגדולי  בדורו  הדרשנים  מגדולי 

ארגון רבנים עצמאי בשם “כנסת הרבנים האורטודקסיים”.
5 כרכים, 25 ס”מ. מצב טוב-בינוני, בלאי וכתמים.

פתיחה: $200 349
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351. Bikurei Shlomo – Piotrkow, 1894 – 
Inscription by Author to Rabbi Yitzchak 
Elchanan Spektor 
Bikurei Shlomo responsa book, by Rabbi Shlomo 
Avaham Razachta of community of Azrakov. First sec-
tion. Piotrkow, 1894. 
On opposite side of title page printed label by author 
filled in in his handwriting with his signature and 
stamp, dedicating the book to “my beloved prominent 
and famous rabbi… rabbi of the entire Diaspora Rabbi 
Yitzchak Elchanan Spektor Av Beit Din of Kovno…”. In 
his signature he requests that Rabbi Yitzchak Elchanan 
“have me in mind in his prayers during the holy days”. 
Signatures “bibliotheca of Kollel Kovno”. 
Rabbi Shlomo Avraham Razachta – The Ga’on of 
Azrakov (1843-1928, Otzar HaRabbanim 18677), 
righteous genius, among greatest rabbinical authori-
ties of his generation, corresponded with giants of his 
generation. In this book he presents responses and 
correspondences from the famous Torah giants, Rabbi 
Yosef Zecharia Stern, Rabbi Yitzchak Shmelkish, Rabbi 
Eliyahu David Rabinowitz Te’omim [the Aderet], Rabbi 
Mordechai Gimpel Yaffe, the Sdei Chemed and more. 
The Ga’on Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor, whose 
response appears in the book, is included among the 
many who offered their approbation for the book.
10, 5-174 leaves. 34cm. (wide margins). Good-fair condi-
tion, stains and tears. New binding. 

Opening Price: $200

351. בכורי שלמה - פיעטרקוב, תרנ”ד - הקדשת המחבר לרבי 
יצחק אלחנן ספקטור

רזעכטע  אברהם  שלמה  מרבי  שלמה,  בכורי  ותשובות  שאלות  ספר 
מק”ק אזארקאוו. חלק ראשון. פיעטרקוב, ]תרנ”ד[ 1894.

מעבר לשער תווית-נייר מודפסת מאת המחבר עם מילוי בכתב ידו, 
חתימתו וחותמתו, המקדיש את הספר ל”אוהבי ה”ה הרב האי גאון 
ופרשיו...  ישראל  רכב  התורה,  שר  תבל,  בקצוי  המפורסם  המובהק 
רשכבה”ג כו’ כקש”ת מו”ה יצחק אלחנן שליט”א אב”ד קאוונא....”. 

בימים הקדו “להזכירני לטובה  יצחק אלחנן  תבחתימתו מבקש מרבי 
שים הבעל”ט”. חותמות “ביבליותיקה של כולל קאוונא”. 

אוצר  )תר”ג-תרפ”ח,  מאוזרקוב  הגאון   - רזכטא  אברהם  שלמה  רבי 
עם  התכתב  בדורו,  המשיבים  מגדולי  וחסיד,  גאון   ,)18677 הרבנים 
מהגאונים  והתכתבויות  תשובות  מובאות  זה  בספרו  דורו.  גאוני 
האדר”ת,  שמלקיש,  יצחק  רבי  שטרן,  זכריה  יוסף  רבי  המפורסמים 
אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  ועוד.  חמד”  ה”שדי  יפה,  גימפל  מרדכי  רבי 
המסכימים  בין  גם  נמנה  בספר,  מופיעה  ממנו  שתשובה  ספקטור, 

הרבים על הספר.
י, ה-קעד דף. 34 ס”מ )שוליים רחבים(. מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $200

352. טיב קידושין למהרא”ל צינץ - חתימת רבי צבי הירש 
ספקטור-רבינוביץ אב”ד קובנה

רבי  להגאון  קידושין,  קידושין, על שו”ע אבן העזר הלכות  טיב  ספר 
אריה ליב צינץ. ווארשא, תרט”ז 1856. מהדורה ראשונה.

חתימות שונות, חותמות של ה”ביבליותיקה של כולל קאוונא”. בדף 
ראבינאוויץ  הירש  “צבי  רבי  הגאון  של  ידו  בכתב  חתימה  האחרון 

מקאוונא בהגאון מ’ יצחק אלחנן נ”י”.
הגאון רבי צבי הירש רבינוביץ ספקטור-רבינוביץ )תר”ח-תר”ע(, בנו 
כיהן  קובנה.  של  רבה  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  של  הגדול 
אביו  פטירת  לאחר  בווילנא.  ומגיד  וכמו”צ  )קורלנד(  מיטווי  ברבנות 
ובראשות ה”כולל” בעיר. היה מראשי  קובנה  עלה על כסאו ברבנות 

מנהיגי היהדות במדינה ונודע כאחד מגדולי דורו.
]1[, ל, לג-צט, ]1[ דף. 33 ס”מ. מצב טוב. כריכה קרועה ומנותקת.

פתיחה: $200

352. “Tiv Kiddushin” by Maharel Tzinz 
– Signature of Rabbi Zvi Hirsh Spector-
Rabinowitz Rabbi of Kovne
“Tiv Kiddushin”, on “Shulchan Aruch Even HaEzer 
Hilchot Kiddushin”, by Rabbi Aryeh Tzinz. Warsaw, 
1856. First edition.
Various signatures, stamps of the “Bibliotika of Kovne 
Kollel”. On the last leaf is a signature in the handwriting 
of Rabbi “Zvi Hirsh Rabinowitz of Kovne ben Rabbi 
Yitzchak Elchanan”.
Rabbi Zvi Hirsh Rabinowitz Spector-Rabinowitz 
(1848-1890), the oldest son of Rabbi Yitzchak Elchanan 
Spector Rabbi of Kovne. Served in the Mitav (Courland) 
rabbinate and rabbi and preacher in Vilnius. After his 
father’s death, he succeeded him in the Kovne rabbinate 
and as head of the Kovne Kollel. He was a leader of the 
country’s Jewry and was known as one of the outstand-
ing Torah leaders of his generation.
[1], 30, 33-99, [1] leaf. 33cm. Good condition. Torn, de-
tached binding.

Opening Price: $200
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353. זכרון למשה / שירת משה - הקדשה
רבי  ובנו  סופר”  מה”חתם  שירים  חדש,  שיר   - משה  שירת   ספר  ♦

שמעון סופר וצוואת ה”חתם סופר”. בודפסט, תרס”ב 1902. הקדשה 
רבי  תרס”ה.  משנת  החת”ס,  נכד  מסערט  סופר  עקיבא  מרבי  בכת”י 
עקיבא סופר מסערט הקים יחד עם אביו רבי שלמה אלכסנדרי סופר, 

את ישיבת וויזניץ בעיר סערט. נהרג בשואה תש”ה 1945.
 ספר זכרון למשה, ספר זכרון ליובל המאה לפטירת ה”חתם סופר”.  ♦

1938. רישות  רבי יוסף הכהן שווארץ. )אראדעא( גראסוורדיין, תרח”צ
מים שונים בכת”י וחותמות ביהמ”ד ייטב לב בגראסוורדיין.

 כרוך עם: ספר עבודת שיר, פירושים על התורה, במליצת שיר. רבי  ♦
אפרים ספרא. גראסוורדיין, תרצ”ט 1939. 

3 ספרים ב-2 כרכים. גודל משתנה. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים.

פתיחה: $200

354. ארבעה ספרים עם הקדשת המחבר רבי משה פיינשטיין
משה,   אגרות  ♦  .1961 תשכ”א  ניו-יורק,  העזר,  אבן  משה,   אגרות  ♦

 דברות משה, בבא קמא, חלק  חושן משפט, ניו-יורק, תשכ”ד 1964. ♦
ניו- א’.   דברות משה, בבא מציעא, חלק  ♦  .1953 ניו-יורק, תשי”ג  ב’. 

יורק, תשכ”ו 1966. 

רבי  הגאון  המחבר  של  וחתימתו  בכתב-ידו  הקדשות  הכרכים  בכל 
בארצות  ההלכה  פוסקי  גדול  )תרנ”ה-תשמ”ו(,  פיינשטיין  משה 

הברית, מנהיג היהדות החרדית וראש “מועצת גדולי התורה”.
4 ספרים, מצב טוב, כריכות מקוריות. 

פתיחה: $800

353. “Zikaron L’Moshe” / “Shirat Moshe” 
– Dedication
◆ “Shirat Moshe – Shir Chadash”, poems by the “Chatam 
Sofer” and his son Rabbi Shimon Sofer and the “Chatam 
Sofer”’s testament. Budapest, 1902. Handwritten dedica-
tion from 1905 by Rabbi Akiva Sofer of Seret, grandson 
of the “Chatam Sofer”. Rabbi Akiva Sofer of Seret estab-
lished the Vizhnitz Yeshiva in the city of Seret together 
with his father Rabbi Shlomo Alexandri Sofer. Was mur-
dered in the Holocaust in 1945.
◆ “Zikaron L’Moshe”, memorial book on the hundredth 
anniversary of the “Chatam Sofer”’s death. Rabbi Yosef 
HaCohen Shwartz. (Oradea) Grosswardien, 1938. 
Various handwritten inscriptions and stamps of “Beit 
Midrash Yitav Lev” in Grosswardien.
◆ Bound with “Avodat Shir”, Torah commentary in 
verse. Rabbi Efraim Safra. Grosswardien, 1939.
3 books in 2 volumes. Varied size. Good-fair condition. 
Wear and stains.

Opening Price: $200

354. Four Books with Dedication by Author 
Rabbi Moshe Feinstein
◆ “Igrot Moshe, Even HaEzer”, New York, 1961. 
◆ “Igrot Moshe, Choshen Mishpat”, New York, 1964. 
◆ “Dibrot Moshe, Bava Kama”, Volume 2. New York, 1953. 
◆ “Dibrot Moshe, Bava Metzia”, Volume 1. New York, 
1966.
All volumes have dedications handwritten and signed 
by the author, Rabbi Moshe Feinstein (1895-1986), the 
leading “posek” in the US, leader of “Charedi “Jewry 
and head of “Mo’etzet Gedolei HaTorah”. 
4 books, good condition, original bindings.

Opening Price: $800
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355. BeSha’ar HaMelech – Tel Aviv, 1960 
– Inscription of Author Rabbi Chaim 
Kanievsky  
BeSha’ar HaMelech, on introduction of the Rambam, 
by Rabbi Shmaryahu Yosef Chaim Kanievsky. Tel Aviv. 
[1960]. 
Second printed composition of the Ga’on Rabbi Chaim 
Kanievsky. First composition, Kiryat Melech, contains 
notations and comments on the Rambam, appendix 
to the Rambam’s Mishneh Torah, Pardes Publishing 
House, Jerusalem 1958. This pamphlet, containing no-
tations on introduction of the Rambam was originally 
composed as part of Kiryat Melech, however for reasons 
stated in author’s introduction was printed separately. 
Title page contains heartfelt inscription in handwriting 
and signature of Rabbi Chaim Kanievsky: “Av 1960, gift 
to exceptional Bar Mitzvah young man, Mr. Avraham 
Dov son of Rabbi Raphael Levine; may you merit to 
earnestly study the Torah for the glory of your family. 
Chaim Kanievsky”. 
47, [1] pages. 24cm. Good condition. Pen notations on spine 
of cardboard binding. 

Opening Price: $400

הקדשת   – תש”ך  אביב,  תל   – המלך  בשער  קונטרס   .355
המחבר רבי חיים קנייבסקי

קונטרס בשער המלך, על הקדמת הרמב”ם, מאת שי”ח = רבי שמריהו 
יוסף חיים קנייבסקי. תל-אביב, ]תש”כ 1960[.

זהו חיבורו השני של הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א שבא בדפוס. 
החיבור הראשון הוא ‘קרית מלך’, ציונים והערות על הרמב”ם, נספח 
תשי”ח.  ירושלים  פרדס,  בהוצאת  להרמב”ם  תורה  משנה  למהדורת 
הקונטרס שלפנינו, המכיל ציונים על הקדמת הרמב”ם, חובר במקור 
בהקדמת  המובאות  מסיבות  בנפרד  נדפס  אך  מלך’,  מ’קרית  כחלק 

המחבר.
חיים  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  לבבית  הקדשה  השער  בעמוד 
קנייבסקי: “מנ”א תש”ך מתנה להבחור המצויין הבר מצוה מר אברהם 
בתוה”ק  לעסוק  תזכה  שליט”א,  לוין  רפאל  ר’  הגאון  הרב  בן  נ”י  דב 

לשמה לתפארת בית אבותיך. חיים קנייבסקי”. 
מז, ]1[ עמ’. 24 ס”מ. מצב טוב. רישומים בעט בגב כריכת הקרטון.

פתיחה: $400
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356. “Chikrei Lev” Part 12 / “Sefer HaMikne” 
– Signatures and Stamps
* “Chikrei Lev”, Part 12. Novellae on Tractate 
“Shevuot” and explanations on other tractates, Rabbi 
Refael Yosef Chazan. Jerusalem, 1875. First edition. (S. 
HaLevi, no. 236).
* “Sefer HaMikne”, on laws of “kinyanim”. Rabbi 
Zusman Eliezer Sofer. Pressburg, 1877.
Both books have stamps, signatures and ownership 
inscriptions of Rabbi “Chaim Meshulam Kaufman 
HaCohen”. “Rabbi of Pultusk” and “Rabbi of Gostynin”. 
On title page is the signature of Rabbi “Meir Yechiel 
Book-seller in Grodzisk”. 
Rabbi Chaim Meshulam Kaufman HaCohen Aterman 
(1861-1924) an outstanding Torah scholar in Poland. 
Rabbi of Gostynin and Pultusk. Disciple of Rabbi Meir 
Yechiel of Ostrovtse. Wrote many books.
2 books, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

357. Be’er Yitzchak – Livorno, 1864 – A Self-
Dedication and Signatures of Rabbi Chaim 
Sithon
Be’er Yitzchak, explanations on the commentary of 
Rabbi Avraham Ebn Ezra on the Torah, by Rabbi 
Yitzchak Shrim [Torah scholar from Aleppo]. Livorno, 
[1864].
The Ebn Ezra’s commentary surrounded by the 
explanations.
On the book’s title page is a self-dedication in Rashi 
script by Rabbi Chaim Sithon who writes that he re-
ceived the book from the author’s son. On the last leaf 
of the book is a rabbinical signature of Rabbi Chaim 
Sithon. Several corrections in his handwriting.
Rabbi Chaim Sithon (1871-1918; L’Kedoshim Asher 
Ba’Aretz, 348; Otzar HaRabbanim 6100). Rabbi of 
Safed, author of Eretz Chaim, son of Rabbi Menashe 
Matlev Sithon, Rabbi of Aleppo and Safed.
3, 159 leaves. Approximately 12cm. Good condition, whole 
leaves. Stains and age stains. Detached binding.

Opening Price: $200

356. חקרי לב חלק י”ב / ספר המקנה - חתימות וחותמות
איזה  על  ונימוקים  שבועות  מסכת  חידושי  י”ב.  חלק  לב,   חקרי  ♦

מהדורה   .)1875( תרל”ה  ירושלים,  חזן.  יוסף  רפאל  רבי  מסכתות, 
ראשונה. )ש’ הלוי, מס’ 236(. 

פרסבורג,  סופר.  אליעזר  זוסמן  רבי  קנינים.  דיני  על  המקנה,   ספר  ♦

תרל”ז 1877.
“חיים  רבי  של  בעלות  ורישומי  חתימות  חותמות,  הספרים:  בשני 
גאסטית ו”אב”ד  פאלטוסק”  “אבדק”ק   .” הכה קויפמאן  ןמשולם 
ספרים  מוכר  יחיאל  “מאיר  רבי  חתימת  המקנה  ספר  בשער  נין”. 

בגראדזיסק”.
)תרכ”א-תרפ”ד(  אטערמן  הכהן  קויפמאן  משולם  חיים  רבי 
יחיאל  מאיר  רבי  תלמיד  ופולטוסק.  גוסטינין  אב”ד  פולין.  מגאוני 

מאוסטרובצה. חיבר ספרים רבים.
2 ספרים, גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $200

עצמית  הקדשה   - תרכ”ד  ליוורנו,   - יצחק  באר  ספר   .357
וחתימות של רבי חיים סתהון

ספר באר יצחק, ביאורים על פירוש רבי אברהם אבן עזרא על התורה, 
מאת רבי יצחק שרים ]מחכמי ארם-צובא[. ליוורנו, ]תרכ”ד 1864[. 

ביאור האבן-עזרא וסביבו הפירוש.
בשער הספר הקדשה-עצמית בכתב רש”י מרבי חיים סתהון הכותב 
שקיבל את הספר מבן המחבר: “הרי זה עולה ומנחה, זכה וברה, מתנה 
טובה, מאת בן מזה, הרב המחבר הזה... כמה”ר רחמים שרים יחש”ל 
לי הצעיר וזעיר מאדם העיר חיים בכמהר”ר מנשה  ]יחי שמו לעד[... 
סתהון זצ”ל ס”ט”. בדף האחרון של הספר חתימה רבנית של רבי חיים 

סתהון. מספר תיקונים בכתב-ידו.
הגאון רבי חיים סתהון )תרל”א-תרע”ח; לקדושים אשר באר”ץ, אות 
שמח; אוצר הרבנים 6100(. רבה של צפת, בעל “ארץ חיים”, בנו של 

רבי מנשה מטלב סתהון, רבה של ארם צובה וצפת.
ג, קנט דף. כ-12 ס”מ. מצב טוב, דפים שלמים. כתמים וכתמי זמן. כריכה 

מנותקת.

פתיחה: $200
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359. אוסף ספרים עם הקדשות מחברים
 ספר דודאי ראובן, על התורה, מאת רבי ראובן כ”ץ מסטוויסק ]בעל  ♦

וחותמת  בכת”י  הקדשה   -  .]1928[ תרפ”ח  פיעטרקוב,  ראובן[.  דגל 
המחבר מעבר לשער.

 – הכהן  אהרן  רבי  בראשית, מאת  ספר  על  באור  פרחי אהרן,   ספר  ♦

המחבר  הקדשת   -  .]1930[ תר”ץ  תל-אביב,  חיים.  החפץ  בעל  חתן 
בכתב-ידו.

 שני גליונות “ספר המגיד”, שנה שביעית, חלק ח’ וחלק ט’. סטמאר,  ♦

מעניינת  הקדשה  ח’  גליון  של  האחורית  במעטפת   –  .]1931[ תרצ”א 
מהמו”ל רבי שלום יצחק לעוויטאן משוועקשנא ל”האדמו”ר האב”ד 

עיה”ק שליט”א”.
ספר הגיוני א”ב, חידושים ופלפולים, מאת רבי אברהם דובער גולדת ♦ 

נזון. ווארשא, תרנ”ט 1898. - הקדשת המחבר.
על  – שו”ת  והשכל  ]חלק שני[, עם ספר דע”ה  ישכיל עבדי,   שו”ת  ♦

תרצ”ה  ירושלים,  הדאיה.  עובדיה  רבי  המקובל  מאת  הנסתר,  דרך 
]1935[. מעבר לשער, הקדשת המחבר בכתב-ידו וחתימתו. 

 שו”ת לבוש מרדכי, מאת רבי משה מרדכי עפשטיין. ירושלים, תש”ו  ♦

ניתן  הנראה  ]כפי  שליט”א”  מסטמר  האדמו”ר  “כ”ק  רישום   .]1946[
במתנה מהמו”ל להאדמו”ר בעל דבר יואל מסטמאר[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

359. Collection of Books with Authors’ 
Dedications
◆ Duda’ei Reuven, on the Torah, by Rabbi Reuven Katz 
of Stavisk [author of Degel Reuven].
◆ Pirchei Aharon, commentary on Bereshit, by Rabbi 
Aharon HaCohen son-in-law of the Chafetz Chaim.
◆ Two sheets of Sefer HaMagid, 7th year, Vol. 8-9.
◆ Hegyonei Aleph Bet, novellae and Torah pilpul, by 
Avraham Duber Goldenson.
◆ Yaskil Avdi, [Vol 2], with the book Deah V’Haskel – 
responsa from the hidden Torah, by the mekubal Rabbi 
Ovadia Hadaya.
◆ Levush Mordechai, By Rabbi Moshe Mordechai 
Epstein.
For complete description, see Hebrew list.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

358. ספר הזהר – פרמישלא, תר”ם – שני כרכים עם חתימות 
רבי שלום הדאיה ובנו רבי עזרא הדאיה

עם  ויקרא,  ספר   – שלישי  וחלק  שמות,  ספר   – שני  חלק  הזהר,  ספר 
 .]1880[ תר”ם  פרמישלא,  יעקב.  קהלות  והגהות  מקדש מלך,  פירוש 
יאלוש  יעקב  רבי  מאת  יעקב’  ‘קהלות  הגהות  של  ראשונה  מהדורה 

בעל ‘מלא הרועים’. 
שלום  הצעיר  מעשר  ממעות  “קניתיו  חתימות  הכרכים  שני  בשערי 

הדאיה ס”ט” ו”לי לשמי עזרא הדאיה”. 
הרבנים  אוצר  )תרכ”ב-תש”ה,  הדאיה  שלום  רבי  המקובל  הגאון 
18135(, מחכמי ארם-צובא ו”זקן המקובלים” בירושלים, משנת תרפ”ז 

תראש ישיבת המקובלים “בית אל” ומשנת תר”ץ אב”ד ירושלים. חיבו
ריו: שה לבית אבות, שלום לעם, ודובר שלום.

שימש  וצדיק,  גאון  )תר”ע-תש”מ(,  הדאיה  עזרא  רבי  הגאון  בנו, 
בתחילה כדיין בבד”ץ עדת הספרדים בירושלים וכרב שכונת נחלאות, 

ולאחר מכן אב”ד העיר חיפה עד פטירתו. מחבר שו”ת נחלת עזרא.
שני כרכים, מצב טוב-בינוני, כתמים, מעט סימני עש. קרעים בשער אחד 

הכרכים ובמספר דפים ]משוקמים בהדבקה[.

פתיחה: $250

358. HaZohar – Przemysl , 1880 – Two 
Volumes with Signatures of Rabbi Shalom 
Hadaya and his Son Rabbi Ezra
HaZohar, Vol. 2 – Shemot, and Vol. 3 – Vayikra, with 
the Mikdash Melech commentary, and Kehillot Ya’akov 
glosses. Przemysl , 1880. First edition of Kehillot 
Ya’akov glosses by Rabbi Ya’akov Yalish author of Melo 
HaRo’im. 
On the title pages of both volumes are signatures “I have 
bought it from tithes money Shalom Hadaya” and “Ezra 
Hadaya”. 
The Torah genius mekubal Rabbi Shalom Hadaya (1862-
1945, Otzar HaRabbanim 18135), a Torah scholar from 
Aleppo and the “eldest of the mekubalim” in Jerusalem, 
from 1927 was head of the Beit El Yeshiva of Mekubalim 
and from 1930 Av Beit Din in Jerusalem. His works: Se 
L’Veit Avot, Shalom La’Am and Dover Shalom.
His son, Rabbi Ezra Hadaya (1910-1980), a Torah genius 
and tzaddik, first served as dayan in the Badatz of the 
Sefardi community of Jerusalem and as Rabbi of the 
Nachlaot neighborhood, later as Av Beit Din of Haifa 
until his death. Author of Nachalat Ezra responsa.
Two volumes, good-fair condition, stains, few moth marks. 
Tears to title page of one volume and to several leaves [re-
stored with tape].

Opening Price: $250
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360. Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Fürth, 1691-1692 – Copy of 
Rabbi Shmuel Kauder, Many Signatures and Glosses 
Sefer Torat Kohanim, Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with commentary Me’irat 
Einayim and Siftei Kohen. Fürth, [1691-1692]. 
Ownership notations and signatures as well as birth listings from 18th century: “Simcha 
known as Bunim son of Rabbi Yitzchak Shalit…”; “belongs to the exceptional Rabbi 
Chaim”; “this book belongs to the esteemed Rabbi Chaim Av Beit Din of congregation 
of Miestetz”. Glosses by several writers from that period on margins of sheets. Last leaf 
contains wording of bill of transaction with addition of laws. 
This copy was presented as a wedding gift to Rabbi Shmuel Kauder Av Beit Din of Prague, 
who signs several times throughout the book, and states: “This book… has been given 
to me as a gift by my close friends, exalted and exceptional…”. A list of 19 names ap-
pears; apparently referring to his classmates from the Yeshiva in Prague or Kelin. 
Rabbi Shmuel Kauder (1766-1838), “The Ga’on of Prague”, prominent disciple of Rabbi 
Michael Bacharach Av Beit Din of Prague and later on disciple of Rabbi Elazar Kalir 
author of Or Chadash in Kelin. Closely associated with Rabbi Betzalel Rensburg and 
member of his Beit Din in Prague. Resided in Kalady and from 1812 served as Av Beit 
Din of communities of Tábor and Budweis in Bohemia. In 1835 was appointed as chief 
Av Beit Din of community of Prague, taught Torah and was known as a prominent rab-
binical authority. From his many compositions only Olat Shmuel Responsa (on section 
Orach Chaim), Sefer Ahavat Emet (sermons) and Sefer Zichron BaSefer (on tractate 
Megillah) were printed. For additional information related to him see attached material. 
[4], 502, 12 leaves. 33cm. Good-fair condition. Stains and tears. Moth stains. Wood and 
leather binding, damaged. Clasp remnants.

Opening Price: $400

360. שולחן ערוך חושן משפט - פיורדא, תנ”א-תנ”ב – הטופס של רבי שמואל קוידער, חתימות 
רבות והגהות 

ספר תורת כהנים, שולחן ערוך חושן משפט, עם הביאור “מאירת עיניים” ו”שפתי כהן”. פיורדא, ]תנ”א-תנ”ב 
.]1691-1692

הת”ק:  משנות  ולידות  בעלות  ורישומי  חתימות  תקופה.  מאותה  כותבים  ממספר  הגהות  הגליונות  בשולי 
“הקטן שמחה יכונה בונם בא”א כהר”ר יצחק שליט..”; “שייך להמופלא מוהר”ר חיים נר”ו”; “הספר הלז שייך 

לא”א האלוף מו”ה חיים נר”ו אב”ד דק”ק מעסטיץ”. בעמוד האחרון נוסח שטר עסקא עם הוספות דינים.
טופס זה ניתן כמתנת חתונה להגאון רבי שמואל קוידער אב”ד פראג, החותם מספר פעמים בספר, וכותב: 
“הספר הזה... ניתן לי לדורון דרשה מאת אחי ורעי הבח’ המופלאים ומופלגים המובחרים ומיוחדים ה”ה...”, 

כאן באה רשימה של 19 שמות, כפי הנראה חבריו לספסל הלימודים בישיבה בפראג או בקעלין. 
רבי שמואל קוידער )תקכ”ו-תקצ”ח(, “הגאון מפראג”, תלמיד מובהק לרבי מיכאל בכרך אב”ד פראג ולאחר 
ידידו הקרוב של רבי בצלאל רנשבורג וחבר  מכן תלמידו של רבי אלעזר קאליר בעל “אור חדש” בקעלין. 
בבית דינו בפראג. התגורר בכפר קאלדי ומשנת תקע”ב אב”ד קהילות טאבור ובודוויז שבבוהמיה. בשנת 
תקצ”ה נתקבל לראב”ד קהילת פראג, הרביץ תורה לתלמידים ונודע כפוסק חשוב. מכתביו הרבים נדפסו רק 
שו”ת “עולת שמואל” )על חלק או”ח(, ספר “אהבת אמת” )דרשות( וספר “זכרון בספר” )על מסכת מגילה(. 

ראה אודותיו חומר מצורף.
]4[, תקב, יב דף. 33 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים. סימני עש. כריכת עץ ועור, פגומה. שרידי אבזם.

פתיחה: $400

הגהות בכתב יד
Handwritten Glosses
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שאג, רבי אברהם פרישטאדט, רבי שאול רוזנברג ורבי עמרם 

רוזנברג
חתימות   .1823 ]זולקווא[,  ושני.  ראשון  חלק  ביהודה,  נודע  שו”ת 
מבעלים שונים: רבי “אברהם פרישדאט”; “הק’ אברהם שאג מפ”ק”; 
אבדק”ק  רויזענבערג  “שאול  רבי  מטארצאל”;  רב  הירש  צבי  “הק’ 

ראצפערטא” ובנו רבי “עמרם ראזענבערג”.
הגהות למדניות רבות: חלקן בכתב-ידו של רבי אברהם שאג ]החותם 
רבי  של  בכת”י  ההגהות  מן  חלק  כו/2[,  בדף  הגהה  ראה  מהן,  בכמה 
הגהות  וחלקן  הספר[,  של  הראשון  ]הבעלים  פרישטדאט  אברהם 
בכתב-ידם וחתימתם של רבי שאול רוזנברג ובניו רבי עמרם רוזנברג 
ורבי מרדכי רוזנברג. בדפי הפורזץ רישומים שונים בכתב-ידו של רבי 
לרבי  שייך  שהיה  הספר  את  שקנה  טארצאל,  אב”ד  ר”ב  הירש  צבי 

אברהם שאג אבדק”ק קאבערסדארף שיצא לארץ הקודש.
תלמידי  מגדולי  )תקס”א-תרל”ג(,  שאג-צוובנר  אברהם  רבי  הגאון 
ה”חתם סופר” ומגדולי דורו. גר בפרויענ-קירכען ]הנזכרת בחתימתו - 
מפ”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.
הגאון רבי אברהם פרישטאדט )נפטר תק”צ(, תלמיד רבי משולם איגרא 
מאד  העריכו  סופר  החתם  קאמארן.  אב”ד  תקס”ג  משנת  בפרשבורג, 

ועמד עמו בקשרי מכתבים )ראה: אישים בתשובות חת”ס, עמ’ ל(.
הגאון רבי צבי הירש רוזנברג אב”ד טארצאל ובאטור, בשנת תרל”ה 
עלה לכהן על מקום אביו רבי מרדכי רוזנברג אב”ד טארצאל )תלמיד 

רבי אברהם שאג(. בסוף ימיו כיהן ברבנות בפעסט.
תלמיד  )תרכ”ה-ת”ש(,  רוזנברג  מרדכי  ב”ר  שאול  רבי  הגאון  אחיו 
מהר”ם שיק וה”קול אריה”. בשנת תרס”ד עלה לכהן ברבנות רצפרט 
אב”ד  פרנקל  הירצקא  נפתלי  רבי  האדמו”ר  אביו-חורגו  מקום  על 
רצפרט. מחשובי הרבנים בהונגריה והעמיד תלמידים הרבה. מנערותו 
היה חסיד מקושר לרבי צבי הירש מליסקא. והיה מחסידיו הגדולים 
של האדמו”ר מוהרי”ד מבעלזא. שרידי חידושיו נדפסו בספר “חמדת 

361. “Nodah B’Yehuda” – Signatures and 
Scholarly Glosses by Rabbi Avraham Shag, 
Rabbi Avraham Frishtadt, Rabbi Shaul 
Rosenberg and Rabbi Amram Rosenberg
“Nodah B’Yehuda” responsa, Vol. 1-2. [Zholkva], 
1823. Signatures of various owners: Rabbi “Avraham 
Frishtadt”; “Avraham Shag”; “Zvi Hirsh Rabbi of 
Tertsal”; Rabbi “Shaul Rosenberg Rabbi of Ratzfert” and 
his son “Rabbi Amram Rosenberg”. 
Many scholarly glosses: Some in the handwriting of 
Rabbi Avraham Shag [who signed some of the glosses, 
see Gloss on Leaf 26/2], some in the handwriting of 
Rabbi Avraham Frishtadt [first owner of the book], and 
some glosses were written and signed by Rabbi Shaul 
Rosenberg and his sons Rabbi Avraham and Rabbi 
Mordechai Rosenberg. On the forsatz leaves are various 
inscriptions in the handwriting of Rabbi Zvi Hirsh Rabbi 
of Tertsal, who bought the book from Rabbi Avraham 
Shag Rabbi of Kobersdorf who left for Eretz -Yisrael. 
Rabbi Avraham Shag-Zwebner (1801-1873), an out-
standing disciple of the Chatam Sofer and a prominent 
Torah scholar in his times. Lived in Frauenkirchen 
[mentioned in his signature]. From 1827, served in 
the Shattelsdorf rabbinate and from 1852 as Rabbi of 
Kobersdorf. In 1873, he ascended to Jerusalem together 
with his great disciple Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld. 
Rabbi Avraham Frishtadt (died 1830), disciple of Rabbi 
Meshulam Igra of Pressburg, from 1803 served as Rabbi 
of Komarin. The Chatam Sofer held him in great esteem 
and corresponded with him (see “Ishim B’Tshuvot 
Chatam Sofer”, page 30). 
Rabbi Zvi Hirsh Rosenberg Rabbi of Tertsal and Bater, 
succeeded his father, Rabbi Mordechai Rosenberg as 
Rabbi of Tertsal (disciple of Rabbi Avraham Shag) in 
1875. At the end of his days, served in the Pest rabbinate.
His brother Rabbi Shaul ben Rabbi Mordechai 
Rosenberg (1865-1939), disciple of the Maharam Shick 
and author of” Kol Aryeh”. In 1904, succeeded his 
stepfather Rebbe Naftali Hirtzka Frankel as Rabbi of 
Ratzfert. A prominent Hungarian rabbi, he had many 
disciples. From his youth he was a “Chassid” attached 
to Rabbi Zvi Hirsh of Liska and one of the greatest 
“Chassidim” of Rebbe Yissachar Dov of Belz. His re-
maining novellae were printed in the two volumes of the 

רבי  בנו  תשד”מ(.  וירושלים,  תשכ”ט.  )ירושלים,  חלקים  ב’  שאול” 
עמרם רוזנברג עלה בשנת ת”ש לכהן על מקום אביו כאב”ד רצפרט 

ונספה בשואה בשנת תש”ד.
פגיעות  בלאי.  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   35.5 דף.  קח   ,]1[ דף;  ו  ו,  עב,   ,]1[
במספר דפים. חלק מהגהות רבי אברהם שאג, מעט קצוצות. כריכת עור 

עתיקה וקרועה.
מהדורה שלא נרשמה בתקליטורי הביבליוגרפיה. 

פתיחה: $1200

book “Chemdat Shaul” (Jerusalem, 1969 and Jerusalem, 
1984). His son Rabbi Amram Rosenberg succeeded his 
father in 1940 as Rabbi of Razfert and perished in the 
Holocaust in 1944. 
[1], 72, 6, 6 leaves; [1], 108 leaves. 35.5cm. Good-fair con-
dition, wear. Damages to several leaves. Some of the Rabbi 
Avraham Shag’s glosses are slightly cutoff. Antique and torn 
leather binding.
This edition is not listed in the Bibliograph CD. 

Opening Price: $1200
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362. תלמוד ירושלמי, סדר מועד – שקלוב, תקע”ב – הגהות 
רבי אליעזר שמחה רבינוביץ אב”ד לומז’ה

תלמוד ירושלמי, סדר מועד, עם פירוש קרבן העדה ותוספות המכונים 
שירי קרבן ]מאת רבי דוד פרנקל[. שקלוב, ]תקע”ב 1812[.

מפעל  בתקליטור  הנרשם  מן  במעט  שונה  זה  בכרך  המסכתות  סדר 
ראש  סוכה,  שקלים,  יומא,  פסחים,  עירובין,  ]שבת,  הביבליוגרפיה 

השנה, ביצה, תענית, מגילה, חגיגה ומועד-קטן[.
ידו האופייני  בכל המסכתות עשרות הגהות למדניות ארוכות בכתב 
של הגאון רבי אליעזר שמחה רבינוביץ. בחלקן מפלפל בארוכה בדברי 

ה”שיירי קרבן”. רישומי בעלות שהספר שייך לו.
מנחם  רבי  בן  )תקצ”ב-תרע”א(,  רבינוביץ  שמחה  אליעזר  רבי  הגאון 
מענדל )מענדלי( אב”ד קובנה. מרבני ליטא הנודעים, וממנהיגי יהדות 
השעה.  בענייני  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  לימינו של  שעמדו  רוסיה 
אב”ד בסובלק ולאחר מכן בלומז’ה ]על מקומו של המהרי”ל דיסקין[. 
 – ראזין  יוסף  רבי  הגאון  התבטא  שעליו  בתורה,  מופלג  ובקי  גאון 
הרוגוצ’ובר: “ער איז דאך דער ש”ס אליין” ]=הרי הוא הש”ס בעצמו[. 
היו  שבספרייתו  והספרים  התורה  מקצועות  בכל  חידושים  כתב 
גדושים בהגהותיו. חידושיו והערותיו נדפסו בשני כרכי “חידושי רבי 
אליעזר שמחה” )מכון ירושלים, תשנ”ג-תשנ”ח(, והגהותיו על שו”ת 
עין יצחק ]לרי”א ספקטור[ נדפסו במהדורת מכון י-ם של שו”ת זה. גם 
בהגהות שלפנינו משתקפת גאונותו האדירה של רבי אליעזר שמחה, 
הירושלמי.  חיבור שלם על סדר מועד של התלמוד  כעין  והן מהוות 

ככל הידוע לנו, ההגהות לא נדפסו.
]1[, פא; לה; כב; יד, ]1[; ל ]צ”ל: לב[; כט ]צ”ל: לא[; ג-ח, ח-ט; י דף )שני דף 
חסרים במסכת חגיגה(. 33 ס”מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. קרעים במספר 

דפים. כריכה פגומה.

פתיחה: $750

362. Jerusalemite Talmud, Seder Mo’ed – 
Shklov, 1812 – Glosses Rabbi Eliezer Simcha 
Rabinowitz Av Beit Din of Łomża 
Jerusalemite Talmud, Seder Mo’ed, with commentary 
Korban HaEdah and additional notes known as Shirei 
Korban [by Rabbi David Frankel]. Shklov, [1812]. 
Order of tractates in this volume differ slightly from 
listing in Bibliography Institute CD [Shabbat, Eruvin, 
Pesachim, Yoma, Shekalim, Sukkah, Rosh HaShanah, 
Beitzah, Ta’anit, Megillah, Chagigah and Mo’ed-Katan]. 
All tractates contain dozens of lengthy erudite 
glosses in handwriting typical of Rabbi Eliezer Simcha 
Rabinowitz. In some he deeply delves into a longwinded 
debate with the Sheyarei Korban. Ownership notations 
stating that book belongs to him.
The Ga’on Rabbi Eliezer Simcha Rabinowitz (1832-1911), 
son of Rabbi Menachem Mendel (Mendli) Av Beit Din 
of Kovno. Among well-known rabbis of Lithuania, and 
leaders of Russian Jewry; right-hand of Rabbi Yitzchak 
Elchanan Spektor in dealing with pertinent matters. Av 
Beit Din in Suwałki and later on in Łomża [succeed-
ing the Maharil Diskin]. Exalted genius proficient in 
Torah; the Ga’on Rabbi Yosef Razin – the Rogatchover 
referred to him as: “Indeed, he is the Shas itself”. Wrote 
Chidushim in all facets of the Torah and the books in his 
library were filled with his glosses. His Chidushim and 
comments were printed in two volumes of “Chidushei 
Rabbi Eliezer Simcha” (Machon Yerushalayim, 1993-
1998), and his glosses on Ein Yitzchak Responsa [by 
Rabbi Yitzchak Elchanan Spektor] were printed in the 
Machon Yerushalayim edition of this responsa. These 
glosses, as well, demonstrate the enormous extent of 
Rabbi Eliezer Simcha’s genius, and they practically 
constitute an entire composition on Seder Mo’ed of the 
Jerusalemite Talmud. To the best of our knowledge, the 
glosses were not printed. 
[1], 81; 35; 22; 14, [1]; 30 [instead of: 32]; 29 [instead of: 
31]; 3-8, 8-9; 10 leaves (two leaves missing from tractate 
Megillah). 33cm. Good condition, stains and wear. Tears on 
several leaves. Damaged binding. 

Opening Price: $750
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363. Shulchan Aruch Choshen Mishpat – 
Signatures and Glosses by Rabbi Noach 
Yitzchak Diskin Rabbi of Łomża
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with the Gra’s com-
mentary, Part 2 Simanim 122-427. Konigsberg, [1855]. 
First edition with the Gra’s commentary.
Various signatures. Ownership inscriptions and signa-
tures of Rabbi Noach Yitzchak Diskin. Dozens of short 
handwritten glosses on sheet margins. Inscriptions of 
Torah thoughts on cover leaves.
Rabbi Noach Yitzchak Diskin (died 1908), younger 
brother of the Maharil Diskin, sons and disciples of 
Rabbi Binyamin Diskin Rabbi of Horodna. Appointed 
Rabbi of Lomźe after his brother the Maharil left the 
Lomźe rabbinate. An outstanding Torah genius and 
wonder-worker. He ordained many rabbis who served in 
the rabbinate in his generation. (See attached material).
[2], 342; 8; 9 leaves. [Leaves 83-86 are lacking from the 
printing and were replaced with handsome handwriting]. 
39cm. Fair condition, wear and moth damage. Torn leather 
binding.

Opening Price: $300

יצחק  נח  רבי  והגהות  חתימות   - משפט  חושן  שו”ע   .363
דיסקין ראב”ד לומז’ה

שלחן ערוך חושן משפט, עם ביאור הגר”א, חלק ב’ סימנים קכב-תכז. 
קניגסברג, ]תרט”ו 1855[. מהדורה ראשונה של ביאור הגר”א.

יצחק  נח  רבי  הגאון  של  וחתימות  בעלות  רישומי  שונות.  חתימות 
דיסקין. עשרות הגהות קצרות בכת”י בשולי הגליונות. רשימות דברי 

תורה בדפי הכריכה.
המהרי”ל  של  הצעיר  אחיו  תרס”ח(,  )נפטר  דיסקין  יצחק  נח  רבי 
הורודנא.  דיסקין אב”ד  בנימין  רבי  ותלמידיו של הגאון  בניו  דיסקין, 
הרבנות  את  עזב  המהרי”ל  שאחיו  לאחר  לומז’ה  לראב”ד  התמנה 
ידו  על  נסמכו  דורו  מרבני  רבים  מופת.  ואיש  מופלג  גאון  בלומז’ה. 

לרבנות. )ראה חומר מצורף(.
]2[, שמב; ח; ט דף. ]דפים פג-פו חסרים בדפוס והושלמו בכת”י נאה[. 39 

ס”מ. מצב בינוני, בלאי ונזקי עש. כריכת עור קרועה.

פתיחה: $300

364. משניות טהרות, וינה תקנ”ז - עם מאות הגהות למדניות
פירושי  עם  טהרות,  סדר  ומשניות  בבלי  מתלמוד  נדה  מסכת 
יאזעף  דפוס   ,]1797 ]תקנ”ז  וינה,  והרא”ש.  משאנץ  הר”ש  הרמב”ם 

הראשאנצקיא.
בסדר טהרות מאות הגהות למדניות ארוכות וקצרות בכת”י אשכנזי 
מתקופת ההדפסה. ההערות הם על רוב המסכתות שבסדר טהרות. 

לפי תוכן ההערות ניכר שכותבם היה תלמיד חכם מופלג.
טוב-בינוני,  מצב  איכותי,  נייר  ס”מ.   37 דף.  ב-קצט   ,]1[ דף;  ב-פט   ,]1[

כתמים ובלאי. כריכה קרועה.

פתיחה: $400

364. Mishnayot Taharot, Vienna, 1797 – 
Hundreds of Erudite Glosses 
Tractate Niddah of the Babylonian Talmud and 
Mishnayot Seder Taharot, with commentaries of the 
Rambam, Rabbi Shimshon of Schantz and the Rosh. 
Vienna, [1797]. 
Seder Taharot contains hundreds of lengthy and brief 
erudite glosses in Ashkenazi handwriting from period 
of printing. The comments pertain to majority of trac-
tates in Seder Taharot. Content of remarks indicate that 
writer of comments was an exalted Torah scholar. 
[1], 2-89 leaves; [1], 2-199 leaves. 37cm. Quality paper, 
good-fair condition, stains and wear. Torn binding. 

Opening Price: $400
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מאות   - תע”ז  ברלין,   - הסמ”ע  ביאור  עם  ערוך  שלחן   .365
הגהות

שלחן ערוך, עם ביאור מאירת עינים ]סמ”ע[ לרבי יהושע ולק הכהן. 
ברלין, ]תע”ז 1717[. 

מאות הגהות ארוכות בכתיבה אשכנזית עתיקה ]שנות הת”ק[, מכותב 
לא מזוהה. לפנינו כעין חיבור-הגהות שלם, שעיקרו בירור מקור הדין 
המחבר  בהכרעת  דיון  עם  הראשונים,  גדולי  ודעות  הש”ס  בסוגיות 
בשלחן ערוך וב”בית יוסף”. מן ההגהות עולה גאונותו ובקיאותו של 

הכותב. מספר הגהות מכותב אחר.
בדף נז/2 שתי הגהות על מניין השמיטה: “ועתה בזמנינו דהאי שתא 
שנת תקכ”ג הוא שמיטה...”, “ועתה בזמנינו האי שתא שנת תקמ”ד 
פה  כתבתי  תקנ”א...  הבע”ל  בשנת  במהרה  עוד  ותהי  שמיטה  הוא 

תאייזגרוב יום ג’ לה’ למב”י תק”ן לפ”ק”. ]אייזגרוב היא עיירה ליד ני
קולשבורג. המהר”ם בנעט ישב בה בהסכימו לספר ‘בן ימיני’ שנדפס 

בוינה תקפ”ד[.
רישומי בעלות בדפי הכריכה ביניהם רישום שהספר שייך ל”האשה 
החשובה מרת שרל... החותם למטה הק’ אברהם... לומד פה תחת צל 
בנה אמ”ו הרב הגאון הגדול... מה”ו חיים צבי מאנהיימער אב”ד דק”ק 

ווערבא...”. 
ג-כח, לג-קס, קסו-רפ, ]1[, רפח-שכ, יח דף. )חסרים: דף השער ושני דפים 
דפים  בין  דפים כט-לב, קסא-קסה(. ספירת עמודים משובשת  שאחריו, 
רפ-רפח. 30 ס”מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי, פגעי רטיבות ועקבות 
מחיתוך  מעט  נפגעו  מההגהות  חלק  עמודים.  במספר  קרעים  עובש. 

השוליים.

פתיחה: $1000

365. Shulchan Aruch with Sma 
Commentary – Berlin, 1717 – Hundreds of 
Glosses
Shulchan Aruch, with Me’irat Einayim commentary 
[Sma] by Rabbi Yehoshua Falk HaCohen. Berlin, [1717].
Hundreds of long glosses in ancient Ashkenasi writing 
[1700s], unidentified writer. This is comparable to a 
whole work of glosses, primarily dealing with examining 
the origin of the law of Talmud treatises and opinions of 
the leading Rishonim, with discussions on the Mechaber’s 
decisions in the Shulchan Aruch and the Beit Yosef. The 
glosses portray the genius and breadth of knowledge of 
the writer. Several glosses by another writer.
On Leaf 57/2 are two glosses on the counting of the 
Shemita years: “And now this year 1763 is shemita…”, 
“And now in our times, this year 1884 is shemita and 
will be quickly in our times 1891… I have written here 
in Eisgrub…” [Eisgrub is a village near Nikolsburg. The 
Maharam Bennet lived there when he gave the approba-
tion to Ben Yemini printed in Vienna in 1824].
Ownership inscriptions on the cover leaves including 
an inscription that the book belongs to “The important 
woman Ms. Sarel… signed below Avraham… who stud-
ies here in the shadow of Rabbi the Great Gaon… my 
Teacher Chaim Zvi Manheimer Rabbi of Verba…”. 
3-28, 33-160, 166-180, [1], 288-320, 18 leaves. (Lacking: 
title page and the next two leaves, Leaves 29-32, 161-165). 
Mistaken page numbering of Leaves 280-288. 30cm. Fair-
good condition. Stains and wear, moisture damage and 
mildew traces. Tears to several pages. Some glosses were 
slightly damaged by margin cutting.

Opening Price: $1000
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366. Shulchan Aruch with Sefer Me’irat 
Einayim – Signatures and Glosses
“Shulchan Aruch Choshen Mishpat”, with “Me’irat 
Einayim” (Sma). Berlin, 1717.
Many glosses in Ashkenasic handwriting from the 
time of printing. Signatures in Oriental handwriting of 
Rabbi “Shlomo Farchi”.
[2], 2-320; 18 leaves. 29.5cm. Fair condition, wear and tear, 
stains, most glosses are slightly cutoff.

Opening Price: $200

366. שו”ע עם סמ”ע - חתימות והגהות
שלחן ערוך חשן משפט, עם ספר מאירת עינים )סמ”ע(. ברלין, תע”ז 

.1717
הגהות רבות בכת”י אשכנזי מתקופת ההדפסה. חתימות בכת”י מזרחי 

של רבי “שלמה פרחי ס”ט”.
רוב  כתמים,  וקרעים,  בלאי  בינוני,  מצב  ס”מ.   29.5 דף.  יח  ב-שך;   ,]2[

ההגהות מעט קצוצות.

פתיחה: $200

367. שו”ע מגיני ארץ - אמשטרדם, תקי”ד - הגהות למדניות
ספר מגיני ארץ, שו”ע אורח חיים, עם מגן אברהם, טורי זהב, פרי חדש 

ואבן העוזר. אמשטרדם, תקי”ד )1754(.
חתימות בעלים רבות: “הק’ אבוש בן... שמשון הכהן”; “הק’ זעקיל”; 
]ישן?[”;  אב”ד  בר”א  וואלף  זאב  מו”ה  מורי  אבי  אדוני  לכבוד  “שייך 
“שייך למ”ה מאיר בן הרב הג’ המפורסם מ”ה יעקב”; “אברהם בה”ר 
ורישומים  בעלות  חותמות  חתימות,  ועוד  מראוויטש”;  זצ”ל  ליב 

שונים.
הגהות למדניות רבות בכת”י אשכנזי משנות הת”ק ]המאה ה-18-19[. 
קושיות וביאורים: “לא זכיתי להבין”; “צ”ע על דין זה”. בתוך ההגהות 
הוא מביא דברים ששמע מאחרים: “מגדול אחד שמעתי ליישב” )דף 

עב/1(; “שמעתי רמז על דין זה” )דף סה/2(. 
]2[, א-שלח דף. )במקור: ]3[, לו, ]4[, לז-שלח דף. חסרים: השער המאוייר, 
]4[ דף אחרי דף לו ודף שלז(. 36 ס”מ. מצב בינוני, קרעים בלאי וכתמים. 

חלק מההגהות קצוצות. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $300

367. Shulchan Aruch Maginei Eretz – 
Amsterdam, 1754 – Erudite Glosses  
Sefer Maginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim, 
with Magen Avraham, Turei Zahav, Pri Chadash and 
Even Ha’Ozer. Amsterdam, (1754).
Many ownership notations: “Abush son of… Shimshon 
HaKohen”; “Zekel”; “belongs to my father and mentor 
Rabbi Zev Wolf… Av Beit Din [old?]”; “belongs to Meir 
son of Rabbi G… Ya’akov”; “Avraham son of Rabbi Leib 
of Ravitch”; additional signatures, ownership stamps 
and various notations. 
Many erudite glosses in Ashkenazi handwriting from 
18th-19th century. Queries and resolutions: “I did not 
merit to comprehend”; “this law needs further study”. 
Throughout the glosses he presents sayings which he 
heard from others: “One Torah giant told me to resolve” 
(leaf 72/1); “I heard something alluding to this law” (leaf 
65/2). 
[2], 1-338 leaves. (Originally: [3], 36, [4], 37-338 leaves. 
Missing: Illustrated title page, [4] leaves following leaf 36 
and leaf 337). 36cm. Fair condition, wear and tear, stains. 
Some glosses cut off. Unoriginal binding. 

Opening Price: $300

368. שו”ע מגיני ארץ - דיהרנפורט, תק”ג - הגהות רבות
שולחן ערוך אורח חיים, “מגיני ארץ”. ]דיהרנפורט, תק”ג 1743[.

מוקדם  בכת”י  ותיקונים,  למדניים  ביאורים  של  הגהות,  עשרות 
מתקופת ההדפסה ]המאה ה-18[, משנים או שלשה כותבים. באחת 
ההגהות הוא מביא דברים “בשם אד]מ”ו[ מ”ה ליבש נ”י” )דף צג/1(. 
ליבש  יודא  “הק’  בחתימת  בעלות  רישומי  שכ/2-שכא/2  בדפים 
ברמז”ל” הכותב שהספר שייך ל”הרבני המופלג הישיש הקצין ונדיב... 

כבוד מו”ה מרדכי יצ”ו”.
שכב דף )במקור ]3[, שכב דף. חסר השער ודפי ההסכמות(. רוב ההגהות 
קצוצות מעט או הרבה. מצב בינוני, בלאי וכתמים, נזקי עש קלים. כריכת 

חצי-עור, בלויה ופגומה.

פתיחה: $300
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368. Shulchan Aruch Maginei Eretz – 
Dyhernfurth, 1743 – Many Glosses 
Shulchan Aruch Orach Chaim, Maginei Eretz. 
[Dyhernfurth, 1743]. 
Dozens of glosses, erudite explanations and corrections, 
in early handwriting from period of printing [18th cen-
tury], by two or three writers. In one of the glosses he 
presents sayings “in the name of our rabbi and mentor 
Rabbi Leibish (leaf 93/1). Leaves 320/2-321/2 contain 
ownership notations signed “Yuda Leibish” who notes 
that the book belongs to “the exalted elderly rabbi, leader 
and philanthropist… the honorable Rabbi Mordechai”. 
322 leaves (originally [3], 322 leaves. Missing title page and 
leaf of approbations). Majority of glosses cut off to various 
extents. Fair condition, wear and stains, slight moth damage. 
Worn and damaged half-leather binding. 

Opening Price: $300

369. שו”ע אשלי רברבי – ווילהרמשדורף, תצ”ז - עשרות 
הגהות

 .1737 תצ”ז  ווילהרמשדורף,  רברבי”.  “אשלי  דעה  יורה  ערוך  שלחן 
שער מצוייר.

חתימות בעלים מתקופות שונות: “הק’ פייביל בכ”ה חיים”; “שייך לי 
וזה שמי, יחזקאל בכ”ה מרפ”ל”; “קבלתי במתנה מאדוני אבי החבר 
כ”ה צבי הירש הערמאנן” וחתימה נוספת לא מפוענחת, כנראה של 

כותב ההגהות.
]המאה  הת”ק-ת”ר  משנות  בכת”י  וארוכות  קצרות  הגהות  עשרות 

ה-19[. בחלקם ביאורים וחידושים, וחלקם סיכומי הדינים.
בשער  פגימות  וכתמים,  בלאי  בינוני,  מצב  ס”מ.   34.5 דף.   ]3[ שנב,   ,]2[

ובמספר דפים. כריכת עץ ועור עתיקה, פגומה.

פתיחה: $300

369. Shulchan Aruch Eshle Ravreve – 
Wilhelmsdorf, 1737 – Dozens of Glosses 
Shulchan Aruch Yore De’ah “Eshle Ravreve”. 
Wilhelmsdorf, 1737. Illustrated title page. 
Ownership signatures from various periods: “Feivel 
son of Rabbi Chaim”; “belongs to me, Yechezkel son of 
Rabbi Marfel [initials]”; “I have received it as a gift from 
my dear father Rabbi Tzvi Hirsch Herman”; additional 
undeciphered signature, apparently by writer of glosses. 
Dozens of brief and lengthy handwritten glosses 
from 19th century. Some contain explanations and 
Chidushim, and some summaries of laws.
[2], 352, [3] leaves. 34.5cm. Fair condition, wear and stains, 
damage on title page and several leaves. Ancient wood and 
leather binding, damaged. 

Opening Price: $300

370. ספר אמת ליעקב - קושטא, תקכ”ד - הגהות רבי שמואל 
אלקלעי

ספר אמת ליעקב, דיני כתיבת וקריאת ספר תורה, מאת רבי ישראל 
יעקב אלגאזי. קושטא, ]תקכ”ד 1764[. 

עשרות  הספר,  בדפי  אלקלעי”.  אברהם  בכ”ר  “שמואל  רבי  חתימות 
הגהות בכתב-ידו הזעיר. 

אלקלעי  אברהם  רבי  של  בנו  טבריה,  מרבני  אלקלעי,  שמואל  רבי 
ועוד  לאברהם”  ו”זכור  לאברהם”  “חסד  בעל  )בולגריה(,  מדובניצה 
]מוזכר בהקדמה לספר ‘חסד לאברהם’ שאלוניקי תקע”ג[. חתום עם 
]ראה  תקצ”א  משנת  נחמד  יהודה  רבי  השד”ר  כתב  על  טבריה  רבני 

חומר מצורף[.

370. Emet L’Ya’akov – Constantinople, 1764 – 
Glosses of Rabbi Shmuel Alkalai
Emet L’Ya’akov, laws of writing and reading a Sefer 
Torah, by Rabbi Yisrael Ya’akov Elgazi. Constantinople, 
[1764].
Signatures of Rabbi “Shmuel ben Avraham Alkalai”. 
The book leaves have dozens of glosses in his tiny 
handwriting.
Rabbi Shmuel Alkalai, a rabbi of Tiberias, son of 
Rabbi Avraham Alkalai of Dupnitsa (Bulgaria), author 
of Chesed L’Avraham and Zechor L’Avraham etc. 
[mentioned in the introduction to Chesed L’Avraham 
Thessaloniki 1813]. In 1831, Rabbi Yehuda Nechmad 
was among the Tiberias rabbis who signed the emissary 
letter [see attached material].
[2], 154 leaves. 15cm. Good condition, stains and slight 
wear. Tear with lack on title page. Several loose leaves. 
Original leather binding, damaged.

Opening Price: $250

]2[, קנד דף. 15 ס”מ. מצב טוב, כתמים ובלאי קל. קרע חסר בדף השער. 
מספר דפים רופפים. כריכת עור מקורית, פגומה.

פתיחה: $250
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371. Collection of Books from the Library 
of The Rav HaMapah – Rabbi Moshe Pardo
◆ “Ginat Veradim, Orach Chaim and Yoreh Deah”. 
Constantinople, [1717]. Glosses signed “Mapah”. 
◆ “Chikrei Lev, Choshen Mishpat”, Vol. 2. 
Thessaloniki, [1832]. Scholarly glosses written by two 
people. Some are signed: “HaMapah, “Mapah”. On Leaf 
16 is a gloss signed “I the writer, Avraham ben Nun”. 
◆ “Nachalat Avot”, about the testament of Minister 
Nissim Shemama. Livorno, [1877]. Dedication to Rabbi 
Moshe Pardo handwritten and signed by the author 
Rabbi “Yehuda Jermon” Tunisian rabbi, 1708-1891). 
◆ “Urim V’Tumim, Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat”. Volumes 1-2. Ostrog, 1834. Inscriptions and 
signatures of Rabbi Shlomo Chazan (died 1856) and 
an inscription handwritten and signed fully by Rabbi 
“Moshe Pardo” who bought the book from “the inheri-
tance of Rabbi Shlomo Chazan”.
HaMapah, Rabbi Moshe Pardo (1794-1888) an out-
standing scholar of Jerusalem, served as rabbi in the 
“Beit Din” of the “Rishon L’Zion” Rabbi Avraham 
Ashkenazi together with the author of “Kapei Aharon”. 
In 1867, he was appointed “Av Beit Din” in Jerusalem. In 
1870, he went as an emissary to Africa and on his return 
via Egypt was appointed as rabbi of Alexandria where 
he served with great honor for 18 years. Amongst his 
books: “Tzedek U’Mishpat”, “Shemo Moshe” etc. Many 
of his writings are still in manuscript form.
4 books, various sizes and conditions, two have moth dam-
ages. Some glosses are cutoff.

Opening Price: $500

372. Sefer HaZohar – Izmir, 1862 – Glosses 
Sefer Zohar on the Torah, section one of Sefer Shemot, 
with glosses of the Chida. Izmir, [1862]. 
Hundreds of glosses in Oriental [Turkish?] writing, 
from unidentified writer. The writer numerously 
presents Gematriot [assignation of numeric values to 
Hebrew letters] and allusions, and in a few instances 
critiques the glosses of the Chida. Title page of book 
contains signature “Yitzchak Moshe Baruch” [appar-
ently from Jerusalem, son-in-law of the Ra’abad Rabbi 
Ya’akov Tzadik]. 
[1], 3-251, 11 [instead of: 15] leaves. 26cm. Good condition, 
stains, moth stains. Old binding. 

Opening Price: $200

371. אוסף ספרים מספרית הרב המפ”ה – רבי משה פארדו
 גנת ורדים, חלק או”ח ויו”ד. קושטא, ]תע”ז 1717[. הגהות חתומות  ♦
 חקרי לב, חלק חשן משפט, ח”ב. שאלוניקי, ]תקצ”ב  “מפ”ה ס”ט”. ♦
חתומות:  מההגהות  חלק  כותבים.  משני  למדניות  הגהות   .]1832
 “המפ”ה”, “מפ”ה”. בדף טז הגהה חתומה “אני הכותב אברהם בן נון”. 
]תרל”ז;  ליוורנו,  שמאמא.  נסים  השר  צוואת  אודות  אבות,   נחלת  ♦
1877[. הקדשה לרבי משה פארדו בכת”י וחתימת המחבר רבי “יהודה 
 אורים ותומים, שו”ע חשן  ג’רמון” )מרבני תוניס, תקס”ח-תרע”א(. ♦
משפט. חלקים א-ב. אוסטרהא, תקצ”ה 1834. רישומים וחתימות רבי 
שלמה חזן )נפטר תרט”ז( ורישום בכתב ידו וחתימתו המלאה של רבי 

“משה פארדו” שקנה את הספר “מעזבון הרב כמוהר”ש חזן זצ”ל”.
מגדולי  )תקע”ד-תרמ”ח(,  פארדו  משה  רבי  הגאון   – המפ”ה  הרב 
חכמי ירושלים, שימש כדיין בבית דינו של הראשון-לציון רבי אברהם 
לאב”ד  נתמנה  תרכ”ז  בשנת  אהרן”.  “כפי  הרב  עם  יחד  אשכנזי 
חזרה  ובדרכו  אפריקה  בערי  לשליחות  יצא  תר”ל  בשנת  בירושלים. 
אותו  תפקיד  )אלכסנדריה(  נא-אמון  של  לרבה  נתמנה  מצרים  דרך 
ועוד,  משה”  “שמו  ומשפט”,  “צדק  מספריו:  שנה.  י”ח  ברמה  נשא 

כתבים רבים ממנו נותרו בכת”י.
מההגהות  חלק  עש.  פגעי  מהם  בשניים  משתנים,  ומצב  גודל  ספרים,   4

קצוצות.

פתיחה: $500

372. ספר הזהר - אזמיר, תרכ”ב - הגהות
ספר זהר על התורה, חלק ראשון מספר שמות, עם הגהות החיד”א. 

אזמיר, ]תרכ”ב 1862[. 
מאות הגהות בכתיבה מזרחית ]טורקיה?[, מכותב לא מזוהה. הכותב 
מרבה להביא גימטריאות ורמזים, ובכמה מקומות משיג גם על הגהות 
]כנראה  ברוך”  משה  יצחק  “הצעיר  חתימת  הספר  בשער  החיד”א. 

מירושלים, חתנו של הראב”ד רבי יעקב צדיק[. 
]1[, ג-רנא, יא ]צ”ל: טו[ דף. 26 ס”מ. מצב טוב, כתמים, סימני עש. כריכה 

ישנה.

פתיחה: $200

373. מרכבת המשנה – אזמיר, 1755 - חתימות והגהות מחכמי 
טבריה

אלפא אהרן  רבי  אהבה[,  ]מדע,  הרמב”ם  על  המשנה,  מרכבת  תספר 
הגהות  מאוייר.  שער  יחידה.  מהדורה   .]1755 ]תקט”ו  אזמיר,  נדארי. 

למדניות בגליונות הספר בכת”י מזרחי, משני כותבים.
חתימות ורישומי בעלות בכת”י מזרחי: “דוד אמאדו” ]מחכמי אזמיר, 
תר”ב- טבריה,  ]מחכמי  ס”ט”  טולידאנו  “ברוך  תקל”ז-תקצ”ב[; 

תרס”א[; “של בית המדרש של הרב המובהק מאיר כברק גזע ישישים 
כמוהר”ר יצחק אבועלפיא”; “בי מדרשא רבא דטבריא ת”ו”; “קניתיו 

מיורשי הרב חיים אלחדיף... יעקב חי זריהן”; ועוד חתימות.
]1[, קכב, ]1[ דף. 31 ס”מ. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים. סימני רטיבות 

ופגעי עש. פגמים )משוקמים(. כריכה חדשה.

פתיחה: $300
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373. Merkavat HaMishna – Izmir, 1755 – 
Signatures and Glosses by Scholars of 
Tiberias
Sefer Merkavat HaMishna on the Rambam [Mada, 
Ahava], Rabbi Aharon Alfandari. Izmir, [1755]. Only 
edition. Illustrated title page. Erudite glosses on sheets 
of book in Oriental handwriting by two writers. 
Ownership notations and signatures in Oriental hand-
writing: “David Amado” [among scholars of Izmir, 1777-
1832]; “Baruch Toledano” [among scholars of Tiberias, 
1842-1901]; “of Beit Midrash of prominent… Rabbi 
Yitzchak Abulafia”; “Bei Midrasha Rabba D’Tveria”; “I 
have purchased it from heirs of Rabbi Chaim Alchadif… 
Ya’akov Chai Zrihen”; additional signatures.
[1], 122, [1] leaves. 31cm. Good-fair condition. Wear and 
stains. Mildew and moth damage. Damage (restored). New 
binding. 

Opening Price: $300

374. ספר יסוד עולם - שאלוניקי, 1756 - הגהות 
אלגאב’ה.  אהרן  בן  משה  רבי  וחידושים.  ליקוטים  עולם,  יסוד  ספר 

שאלוניקי, תקט”ז ]1756[. 
בשער:  חתימות  מזוהה.  לא  מכותב  נאה,  מזרחית  בכתיבה  הגהות 
“שלי הצעיר יוסף די בוטון” )העברת קו למחיקה(, “משה בכ”ר יצחק 

הלוי”. 
]2[, ל דף. 20 ס”מ. מצב טוב. כתמים, בלאי ומעט קרעים. תו ספר וחותת
מות ספריה )“אסיפת הספרים” של “ישיבת אחי יאודה” בסופיה(. כריכת 

קרטון, חסרה בחלקה.

פתיחה: $200

374. Sefer Yesod Olam – Thessaloniki, 1756 
- Glosses
Sefer Yesod Olam, collection and Chiddushim. Rabbi 
Moshe ben Aharon Algabe. Thessaloniki, [1756].
Glosses in fine Oriental writing by unidentified writer. 
Signatures upon title page: “Yosef Di Boton” (crossed 
out), “Moshe son of Yitzchak HaLevi”. 
[2], 30 leaves. 20cm. Good condition. Stains, wear and some 
tears. Ex-libris and library ink-stamps (“book treasury” of 
“Yeshivat Achei Ye’uda” in Sofia). Cardboard binding, par-
tially missing. 

Opening Price: $200
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375. Ein Yisrael / Beit Yisrael – Venice, 1625 – Signatures and 
Glosses by Rabbi Chaim Sagari and his Family
Ein Yisrael – Vol. 1, and Beit Yisrael – Vol. 2. Rabbi Ya’akov Ebn Chaviv. Two volumes. 
Venice, 1625.
The book Ein Ya’akov by Rabbi Ya’akov Ebn Chaviv, was burned at the burning of 
the Talmud in Italy (in 1653-1654). After efforts, the Jews were permitted to print the 
book but with its name changed to Ein Yisrael. The first volume on Tractates Berachot-
Chagiga was called Ein Yisrael, and the second volume on Tractates Yevamot-Ukzin 
was called Beit Yisrael.
On the first volume are signatures of members of the Sigari family: “I Chaim Sigari 
bought it in Livorno on the 28th of Adar 1667”, “This book is mine Ya’akov Sigari 
ben --- Eliezer Sigari”, “David Binyamin Sigari”. Many handwritten comments in the 
handwriting of Rabbi Chaim Sigari who bought the book in 1667.
Rabbi Chaim Sigari (Otzar HaRabbanim 6088), a leading rabbi in Italy. Rabbi of Vercelli. 
Father of a dynasty of rabbis and bankers. In 1666, Rabbi Chaim was sent at the head of a 
delegation of rabbis from Italy, to inquire about the conduct of the false Messiah Shabtai 
Zvi (Girondi, History of Jewish Leaders in Italy, page 107). According to the opinion of 
Shulvas (Rome and Jerusalem p. 120), at that time Rabbi Chaim was still one of Shabtai 
Zvi’s admirers. Margin cutting damaged some of the comments, but most of the com-
ments are complete.
Vol. 1: 195 leaves. Vol. 2: 190 leaves (index leaves at end are missing). 28cm. Good condition, 
stains, wear to edges of several leaves, minor moth marks, professional restoration of title 
pages. Handsome new bindings.

Opening Price: $1400

375. ספר עין ישראל / ספר בית ישראל - ונציה, שפ”ה - חתימות והגהות רבי חיים סגרי 
ומשפחתו

ספר עין ישראל - חלק ראשון, וספר בית ישראל - חלק שני. רבי יעקב ן’ חביב. שני כרכים. ונציה, שפ”ה 1625. 
לאחר  שי”ג-שי”ד(.  )בשנים  באיטליה  התלמוד  בשריפת  המוקד  על  עלה  חביב,  ן’  למהר”י  יעקב  עין  ספר 
השתדלות הותר ליהודים להדפיס את הספר, אך בשינוי שמו ל”עין ישראל”. החלק הראשון על מסכתות 

ברכות-חגיגה נקרא “עין ישראל”, והחלק השני על מסכתות יבמות-עוקצין נקרא “בית ישראל”.
בכרך הראשון, חתימות בני משפחת סגרי: “אני חיים סגרי קניתיהו בליגורנא ]ליוורנו[ כ”ח אייר תכ”ז לפ”ק 
---”, “זה ספר שלי יעקוב סגרי בן --- אלי]ע[זר סגרי”, “דוד בנימין סגרי”. הערות רבות בכתב ידו של רבי חיים 

סגרי שקנה את הספר בשנת תכ”ז )1667(.
רבי חיים סגרי )אוצר הרבנים 6088(, מגדולי רבני איטליה. רבה של וירצ’לי. אבי שושלת הרבנים והבנקאים 
ולדרוש  לתור  מאיטליה,  רבנים  משלחת  בראש  חיים  רבי  נשלח   )1666( תכ”ו  בשנת  סגרי.  משפחת  לבית 
הליכות משיח השקר שבתי צבי )גירונדי, תולדות גדולי ישראל באיטליה עמ’ 107( לדעת שולוואס )רומא 
וירושלים עמ’ 120( באותה תקופה עדיין היה רבי חיים אחד ממעריציו של שבתי צבי. חיתוך השוליים פגע 

בחלק מההערות, אך רוב ההערות שלמות.
כרך ראשון: קצה דף. כרך שני: קצ דף )חסרים דפי המפתחות בסוף(. 28 ס”מ. מצב טוב, כתמים, בלאי בשולי מספר 

דפים, סימני עש קלים, שיקום מקצועי של השערים. כריכות חדשות נאות.

פתיחה: $1400
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377. שו”ת הרדב”ז – ונציה, תק”ט - הגהות
תק”ט  ]ונציה,  זמרא.  בן  דוד  רבי  א.  חלק  הרדב”ז,  ותשובות  שאלות 

.]1749
מספר הגהות בכתיבה מזרחית ]שנות הת”ק, טורקיה?[ מכמה כותבים. 
שתי הגהות פותחות במילים “אמר יצחק”, הגהה אחת פותחת: “אמר 

שמואל לבית הלוי ס”ט...”.
קכז דף )במקור: ]2[, קכט דף; חסרים דף השער ודף ההסכמות שאחריו, 

ושני דפים בסוף(. מצב בינוני, כתמים, פגעי עש רבים. כריכה פגומה.

פתיחה: $200

 – תמ”ב  דמיין,  פרנקפורט   – מהרש”א  אגדות  חידושי   .376
חתימות והגהות

אידלש  אליעזר  שמואל  רבי  הש”ס.  על  אגדות  חידושי  ספר 
]המהרש”א[. פרנקפורט דמיין, ]תמ”ב 1682[. 

חתימות בשער: “שלי ראובן משה מודונה”, “לה”ו שלי יעקב חיים ן’ 
יחייא” ]הגאון רבי יעקב חיים ן’ יחייא, מרבני איטליה. תלמידו וחבר 
כתב  אמת”.  “זרע  בעל  ממודינה  הכהן  ישמעאל  רבי  של  דינו  בית 
הקדמה לספר של רבו[. עשרות הגהות ארוכות בכת”י איטלקי ]של 
רבי יעקב חיים ן’ יחייא?[. הכותב מזכיר בקביעות את הספרים “שני 
לוחות הברית” ו”תאוה לעינים” לרבי שלמה אלגאזי )“כתב הת”ל...”(. 
ספירת דפים משובשת. ]2[, נ, נב-סג, סו-קמא; לו, לח-מו, ]7[ דף. 31 ס”מ. 
מצב בינוני, כתמים ובלאי, עקבות עש, קרעים בדף השער ובדף שאחריו. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $600

376. “Chiddushei Aggadot Maharsha” – 
Frankfurt Am Main, 1682 - Signatures and 
Glosses 
“Chiddushei Aggadot” on the Talmud. Rabbi Shmuel 
Eliezer Eidels [Maharsha]. Frankfurt am Main, [1682].
Signatures on title page: “Reuven Moshe Modena”, 
“Ya’akov Chaim Ebn Yichye” [Rabbi Ya’akov Chaim 
ebn Yichye, an Italian rabbi. Disciple and companion 
of Rabbi Yishmael HaCohen of Modena author of “Zera 
Emet”. Wrote the introduction his teacher’s book]. 
Dozens of lengthy glosses in Italian handwriting [by 
Rabbi Ya’akov Chaim ebn Yichye?]. The author repeat-
edly alludes to the books “Shnei Luchot HaBrit” and 
“Ta’ava LaEinayim” by Rabbi Shlomo Algazi. 
Faulty pagination. [2], 50, 52-63, 66-141; 36, 38-46, [7] 
leaves. 31cm. Fair condition, stains and wear, moth traces, 
tears on title page and on following leaf. New binding. 

Opening Price: $600

377. Radvaz Responsa – Venice, 1749 
– Glosses
Radvaz responsa, Vol. 1. Rabbi David ben Zimra. 
[Venice, 1749].
Several glosses in Oriental handwriting [1840s, Turkey?] 
by several writers. Two glosses start with the words 
“Yitzchak says”, one gloss starts with: “Shmuel says the 
Beit HaLevi…”.
127 leaves (originally: [2], 129 leaves; title leaf followed by 
approbation leaf, and the two last leaves are lacking). Fair 
condition, stains, many moth damages. Damaged binding.

Opening Price: $200 376
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378. Two Books with Signatures and Glosses
1-2. “Sefer Ha’Aroch MiShach”, with “Minchat 
Aharon”, on “Tur Yoreh Deah”. Wien, 1809. Ancient 
Owner’s signature and dozens of scholarly glosses.
Bound with: “Shalmei Nedava”, on the Talmud. Rabbi 
Yechiel Michel Kitze, Pressburg, 1838. Approbation by 
the “Chatam Sofer”.
70 leaves; 65 leaves. 34cm. Good-fair condition, damages to 
lower margins. Some glosses are slightly cutoff. Binding has 
worn leather back.
3. “Sha’arei Chochma – Shev Shemat’ta”, with 
“Sha’arei Yirah”. By Rabbi Elazar Lev author of “Shemen 
Rokach”. Prague, 1807. Signed “Matityahu Dushinsky” 
and other signatures. Long scholarly glosses by two 
writers, apparently one is Rabbi Matityahu Dushinsky 
(1864-1892), the eldest brother and teacher of the 
Maharitz Dushinsky, outstanding disciple of Rabbi 
Moshe Pollack in the Bonihad Yeshiva, and disciple 
of Maharam Shick and the “Shevet Sofer”. Died at the 
young age of 28 and left a large Torah yield, part was 
printed in his brother the Maharitz Dushinsky’s books. 
(See attached material).
[1], 82, [7] leaves. 32cm. Good-fair condition, stains, dam-
ages to title page and other leaves. Most glosses are slightly 
cutoff. Worn semi-leather binding.

Opening Price: $300
378. שני ספרים עם חתימות והגהות

ווין,  דעה.  יורה  טור  על  אהרן,  מנחת  עם  מש”ך,  הארוך  1-2. ספר 
תקס”ט 1809. חתימת בעלים עתיקה ועשרות הגהות למדניות.

כרוך עם: ספר שלמי נדבה, על ש”ס. רבי יחיאל מיכל קיצע, פרעסבורג, 
תקצ”ח 1838. הסכמת ה”חתם סופר”.

חלק  למטה.  בשוליים  פגעים  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   34 דף.  סה  דף;  ע 
מההגהות קצוצות מעט. כריכה עם גב-עור בלויה. 

רבי  מאת  יראה.  שערי  עם  שמעתתא,  ש”ב   - חכמה  שערי  3. ספר 
אלעזר לעוו בעל “שמן רוקח”. פראג, תקס”ו ]תקס”ז 1807[. חתימת 
“הק’ מתתי’ דושינסקיא” וחתימות נוספות. הגהות למדניות וארוכות 
מתתיהו  רבי  הגאון  הוא  הכותבים  שאחד  כנראה  כותבים,  משני 
דושינסקי )תרכ”ד-תרנ”ב(, אחיו הבכור ורבו של המהרי”ץ דושינסקי, 
ותלמיד  בוניהאד,  בישיבת  פאלאק  משה  רבי  של  הגדול  תלמידו 
המהר”ם שיק וה”שבט סופר”. נפטר בגיל צעיר בן כ”ח שנה והותיר 
אחריו יבול תורני רב, שחלקו נדפס בספרי אחיו המהרי”ץ דושינסקי. 

)ראה אודותיו חומר מצורף(.
השער  בדף  פגיעות  כתמים,  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   32 דף.   ]7[ פב,   ,]1[

ובדפים נוספים. רוב ההגהות קצוצות מעט. כריכת חצי-עור בלויה.

פתיחה: $300

379. ספר נודע ביהודה - שטעטין, תרכ”א - הגהות
שאלות ותשובות נודע ביהודה, ארבעה חלקים בכרך אחד: מהדורא 
קמא, חלק ראשון ושני. מהדורא תניינא, חלק ראשון ושני. שטעטין, 

תרכ”א ]1861[. שער נפרד לכל חלק.
]בחלקם טשטוש מהתפשטות  רישומי בעלות. מספר הגהות בכת”י 
דיו בנייר[ חותמות בית הכנסת הראשי בחרבין )סין( וחותמות נוספות. 
]1[, עו, ]7[; ]1[, קכג, ]16[; ]5[, ה-קטז; קכא, 13 דף. 34 ס”מ. מצב טוב-

קדמית  כריכה  מנותקים.  דפים  מספר  עש,  סימני  ובלאי,  כתמים  בינוני, 
]מנותקת[, ללא שדרה וגב.

פתיחה: $200

379. Nodah B’Yehuda – Szeczin, 1861 
– Glosses
Nodah B’Yehuda responsa, four parts in one volume: 
Kama edition, Parts 1-2. Tanina edition, Parts 1-2. 
Szeczin, 1861. Separate title page for each part.
Ownership inscriptions. Several handwritten glosses 
[some blurred from ink spread on paper], stamps of 
Chief Synagogue of Harbin (China) and other stamps.
[1], 76, [7]; [1], 123, [16]; [5], 5-116; 121, 13 leaves. 34cm. 
Good-fair condition, stains and wear, moth marks, several 
detached leaves. Front cover [detached], no spine and back.

Opening Price: $200
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380. תלמוד בבלי – וינה, תרכ”א – הגהות רבי יצחק טייטלבוים 
מבארדיוב

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא ומסכת בבא מציעא ]בכרך אחד[. וינה, 
תרכ”א ]1861[. 

בשער מסכת בבא מציעא חתימת רבי “יצחק טייטלבוים מליסקא”. 
מספר הגהות בכתב-ידו.

אברהם  רבי  נכד   ,)10687 הרבנים  )אוצר  טייטלבוים  יצחק  רבי  הגאון 
“דברי  חיבורו  את  לאור  ]הוציא  בארדיוב  אב”ד  בורנשטיין  חיים 
אברהם”[ ובן אחיינו של רבי משה טייטלבוים מאוהעל בעל “ישמח 
משה”. תלמיד מובהק של המהר”ם שיק וכותב שיעוריו, שימש כדיין 

ומו”ץ בבארדיוב )בארטפלד, סלובקיה(. נספה בשואה.
מן הספר נקרעו דפים בגסות, ונראה כי הדבר נעשה כהשחתה מכוונת 

בעבר.
עותק חסר. מסכת בבא קמא, חסרה בתחילתה ונמצאים הדפים: מח-קפד 
)במקור קפד דף. חסרים: דפים א-מז(. מסכת בבא מציעא: א-קכה, קסז-

קעד, קעח-רו )במקור רו דף. חסרים: דפים קכו-קסו, קעה-קעז(. 34 ס”מ. 
מצב טוב-בינוני, כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

380. Babylonian Talmud – Vienna, 1861- 
Glosses by Rabbi Yitzchak Teitelbaum of 
Bardejov 
Babylonian Talmud, tractate Bava Kamma and tractate 
Bava Metzia [in one volume]. Vienna, [1861]. Title page 
of Bava Metzia contains signature Rabbi “Yitzchak 
Teitelbaum of Liska”. Several glosses in his handwriting. 
The Ga’on Rabbi Yitzchak Teitelbaum (Otzar 
HaRabbanim 10687), grandson of Rabbi Avraham 
Chaim Bernstein Av Beit Din of Bardejov [published 
his composition Divrei Avraham] and son of nephew 
of Rabbi Moshe Teitelbaum of Ujhel author of Yismach 
Moshe. Prominent disciple of the Maharam Schick and 
compiler of his teachings, served as Dayan and rabbini-
cal authority of Bardejov (Bartfeld, Slovakia). Perished 
in the Holocaust. 
Leaves coarsely torn out of the book as an act of 
vandalism.
Incomplete copy. Tractate Bava Kamma missing at begin-
ning and contains leaves: 48-184 (originally 184 leaves. 
Missing: Leaves 1-47). Tractate Bava Metzia: 1-125, 167-
174, 178-206 (originally 206 leaves. Missing: Leaves 126-166, 
175-177). 34cm. Good-fair condition, stains. New binding. 

Opening Price: $400

381. שולחן ערוך – וילנא, תרנ”ה - הגהות רבי יחזקאל סג”ל 
יונגרייז

אשלי רברבי - שולחן ערוך עם מפרשים, יורה דעה – חלק שני. ווילנא, 
תרנ”ה 1894.

יונגרייז”. הגהות  “יחזקאל בהגמוהרי”צ סג”ל  וחותמות רבי  חתימות 
בכתב ידו, בחלקן חותם: “יח”י” ]=יחזקאל יונגרייז[. 

נח  רבי  חתן   ,)9044 הרבנים  )אוצר  יונגרייז  סג”ל  יחזקאל  רבי  הגאון 
חמיו  לצד  בפרעשוב  דומ”ץ  )סלובקיה(,  פרעשוב  אב”ד  פישר  ברוך 
ומאוחר יותר לצד הרב משה חיים לאו שמילא את מקום חותנו. נספה 

בשואה בשנת תש”ד. 
]3[, ב-קפב; סב דף. 40 ס”מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל, סימני עש. כריכת 

עור נאה.

פתיחה: $200

381. “Shulchan Aruch” – Vilnius, 1894 – 
Glosses by Rabbi Yechezkel Segal Jungreis 
“Eshle Ravreve – Shulchan Aruch” with commentar-
ies,” Yoreh De’ah”– second section. Vilnius, 1894.
Signatures and stamps Rabbi “Yechezkel son of Rabbi 
Segal Jungreis”. Glosses in his handwriting, some 
signed: “Y.J” [=Yechezkel Jungreis].
The “Ga’on” Rabbi Yechezkel Segal Jungreis (Otzar 
HaRabbanim 9044), son-in-law of Rabbi Noach Baruch 
Fischer “Av Beit Din” of Prešov (Slovakia), rabbinical 
authority in Prešov together with his father-in-law and 
later on with Rabbi Lau who succeeded his father-in-
law. Perished in the Holocaust in 1944.
[3], 2-182; 62 leaves. 40cm. Good condition. Stains and 
slight wear, moth stains. Fine leather binding. 

Opening Price: $200
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383. “Midrash Tanchuma Nachalat 
Binyamin” – With Glosses by Rabbi Yosef 
Feimer
“Midrash Tanchuma”, with “Nachalat Binyamin” com-
mentary by Rabbi Binyamin Epstein. Zhitomir, 1898. 
Only edition. Approbations by “Rebbe Dov Twersky of 
Gornostaypol”, Griz (Rabbi Yosef Zecharya) Stern and 
the Maharil (Rabbi Yehoshua Leib) Diskin. 
Ownership stamps of Rabbi “Baruch Zilberfarb Rabbi 
of Zhitomir” and Rabbi “David Ya’akov Zilberfarb Rabbi 
of Zhitomir”. Stamps of Rabbi “Yosef ben Rabbi Meir 
Feimer of Slutsk” and dozens of glosses in his handwrit-
ing. He brings things from the “glosses of my father 
Rabbi Meir Feimer of Slutsk” in his writings. On Leaf 
210, he writes, “and this matter was hidden from some 
people, see my book and uncountable hidden matters”. 
Rabbi Yosef Feimer (1874-1939, Otzar HaRabbanim 
8500), son of Rabbi Meir Feimer and grandson of Rabbi 
Yosef Feimer of Slutsk [disciple of Rabbi Chaim of 
Volozhin]. Served as rabbi of the “baalei batim” in his 
native city of Slutsk (where his father and grandfather 
served as rabbis) for twenty years until his immigration 
to Brooklyn in 1925.
8, 512 pp. 21.5cm. Good-fair condition. Few tears and moth 
marks.

Opening Price: $200

382. “Shulchan Aruch Yoreh De’ah” – 
Mukachevo, 1913 – Glosses  
“Eshle Ravreve – Shulchan Aruch Yoreh De’ah”; laws 
of salting, meat and milk and “Ta’arovot” [mixtures], 
including” Shach” and “Taz” and glosses of “Dagul 
Merevava”. Mukachevo, 1913. 
Many handwritten glosses on margins of sheets by un-
identified writer. Cut off on several leaves. 
68 leaves. 20cm. Good-fair condition. Stains and tears. New 
binding. 

Opening Price: $200

יוסף  רבי  הגהות  עם   - בנימין”  “נחלת  תנחומא  מדרש   .383
פיימר

תספר מדרש תנחומא, עם ביאור נחלת בנימין מאת רבי בנימין עפש
טיין. זיטאמיר, תרנ”ח 1898. מהדורה יחידה. הסכמות האדמו”ר “רבי 
מרדכי דוב טווערסקי מגארנאסטאייפאל”, הגרי”ז שטערן והמהרי”ל 

דיסקין.
זיטאמיר”  בפה  מו”צ  זילבערפארב  “ברוך  רבי  של  בעלות  חותמות 
ורבי “דוד יעקב זילבערפארב רב בזיטאמיר”. חותמות של רבי “יוסף 
בהגאון רבי מאיר פיימער, מסלוצק” ועשרות הגהות בכתב-ידו. בתוך 
הדברים הוא מביא “מהגהות אבי הג”ר מאיר ז”ל פיימער מסלוצק”. 

תבדף רי הוא כותב: “ודבר זה נעלם מכמה מחברים, עיין בספרי והעל
מות אין מספר”.

הגאון רבי יוסף פיימר )תרל”ד-תרצ”ט, אוצר הרבנים 8500(, בן הגאון 
רבי מאיר פיימר ונכד הגאון רבי יוסף פיימר מסלוצק ]תלמיד רבי חיים 
כיהן  מסמארגון.  שפירא  אברהם  חיים  רבי  הגאון  ונכד  מוואלוז’ין[ 
)בה  סלוצק  מולדתו  בעיר  בתים”  ה”בעלי  כרב  שנה  כעשרים  במשך 

כיהנו אביו וסבו כרבני העיר(, עד הגירתו לברוקלין בשנת תרפ”ה.
8, 512 עמ’. 21.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני. מעט קרעים וסימני עש.

פתיחה: $200

ר’  – הגהות   1862 – ברלין,  משניות עם תפארת ישראל   .384
חיים מיכל מיכלין

משניות, סדר מועד וסדר נשים ]שני כרכים[, עם פירוש רבי עובדיה 
מהדורה   .]1862[ תרכ”ב  ברלין,  ישראל.  תפארת  ופירוש  מברטנורא, 
רבי  המחבר,  מבן  הוספות  עם  ישראל”,  “תפארת  פירוש  של  שניה 
מו”ל  נוסף שער של  זו  ]לחלק מטפסי מהדורה  ליפשיץ.  יצחק  ברוך 

מוורשא, עם פרט השנה תרכ”ג[.
בשני הכרכים חתימות רבי “חיים מיכל מיכלין” ועשרות הגהות בכתב 

תידו )רובן חתומות בראשי התיבות של שמו “חמ”מ”(. הערות ופירו
שים בסגנונו המקורי, כולל השוואות לשפה הערבית וכדומה. באחד 
המקומות מביא גימטריה ששמע “מפי הגרי”ח זוננפלד” ודברים בשם 

רבו הגאון רבי משה נחמיה כהנוב. 
תרבי חיים מיכל מיכלין )תרכ”ז-תרצ”ט(, תלמיד חכם מעסקני ובוני ירו

שלים המפורסמים, שימש במשך שנים כמזכיר ישיבת עץ חיים ובית 
החולים “ביקור חולים”, והיה מזכירם האישי של רבני ירושלים רמ”נ 
כהנוב ורבי שמואל סלנט. בשנת תרנ”ג נוצר קרע בינו לבין רבני העדה 

382. שולחן ערוך יורה דעה - מונקאטש, תרע”ג - הגהות
אשלי רברבי - שולחן ערוך יורה דעה, על הלכות מליחה, בשר בחלב 
ותערובות, עם הש”ך והט”ז והגהות דגול מרבבה. מונקאטש, ]תרע”ג[ 

.1913
נקצצו  מזוהה.  לא  מכותב  הגליונות,  בשולי  בכת”י  רבות  הגהות 

במספר דפים.
סח דף. 20 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וקרעים. כריכה חדשה.

פתיחה: $200
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384. Mishnayot with Tiferet Yisrael – 
Berlin, 1862 – Glosses by Rabbi Chaim 
Michel Michlin
Mishnayot, Seder Mo’ed and Seder Nashim [two vol-
umes], with commentary Rabbi Ovadia of Bartenura, 
and commentary Tiferet Yisrael. Berlin, [1862]. 
Second edition of Tiferet Yisrael commentary, with 
additions from son of author, Rabbi Baruch Yitzchak 
Lifshitz. [Some copies of this edition contain an ad-
ditional title page by the publisher from Warsaw, with 
detail of year 1863]. 
Both volumes contain signatures Rabbi “Chaim Michel 
Michlin” and dozens of glosses in his handwriting 
(most of which are signed with his initials “C. M. M.”). 
Comments and commentaries in his original style, in-
cluding comparisons to the Arabic language etc. In one 
instance he presents a Gematria [assignation of numeric 
values to Hebrew letters] which he heard from Rabbi 
Yosef Chaim Sonnenfeld and sayings in the name of his 
mentor, the Ga’on Rabbi Moshe Nechemia Kahanov. 
Rabbi Chaim Michel Michlin (1867-1939), Torah schol-
ar among famous community activists and founders 
of Jerusalem; served as secretary of Etz Chaim Yeshiva 
and Bikur Cholim Hospital for an extended period of 
time, and was personal secretary of rabbis of Jerusalem 
– Rabbi Moshe Nechemia Kahanov and Rabbi Shmuel 
Salant. In 1893 a rift developed between him and rabbis 
of the Ashkenazi sect and he was dismissed from his 
positions, together with his father-in-law Rabbi Michel 
HaKohen; he was then appointed as secretary of Chief 
Rabbi, Rabbi Ya’akov Shual Elyashar, as member and 
manager of Committee of Sephardic Jews and as chief 

secretary of Misgav 
LaDach Hospital. 
Two volumes, Mo’ed: 
[1], 56; [1] 305 leaves. 
Nashim: [1], 15, [1] 
leaves. 22cm. Good 
condition, stains. 
Damage to binding. 

Opening Price: $200

האשכנזית והוא הודח מתפקידיו, יחד עם חותנו ר’ מיכל הכהן, ועבר 
לכהן כמזכירו של הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר, כחבר וגבאי 
“משגב  החולים  בית  של  הראשי  וכמזכיר  הספרדית  העדה  ועד  של 

לדך”, שהוקם אז ע”י חותנו רבי מיכל הכהן. 
שני כרכים, מועד: ]1[, נו; ]1[ שה דף. נשים: ]1[, קפג; ]1[, טו, ]1[ דף. 22 

ס”מ. מצב טוב, כתמים. פגמים בכריכות.

פתיחה: $200

385. שלושה ספרים - הגהות
עם:  כרוך   .1858 ]תרי”ח[  לבוב,  אשכנזי.  צבי  רבי  צבי.  חכם   שו”ת  ♦

שו”ת נודע ביהודה, מהדורה תניינא. רבי יחזקאל לנדא. לבוב, ]תרי”ח[ 
1858. - מספר הגהות ארוכות בכתב-ידו של רבי גדליה וועסטיל אב”ד 

מוינעשט ]חתומות בשמו[, עם דף דברי תורה בכתב-ידו וחתימתו.
סיריליאו.  רבי שלמה  פירוש  ברכות, עם  - מסכת  ירושלמי   תלמוד  ♦

בהוצאת רבי מאיר להמן. מגנצא ]מיינץ[, תרל”ח ]1878[. - חותמות 
סילאש- יראים  דקהל  אב”ד  קליין  יוסף  בח”ר  צבי  “אברהם  רבי 

באלהאש”. מספר הגהות בכתב-ידו ]חלקן קצוצות[. 
וולף  זאב  רבי  פירוש על משניות מסכת עדיות.  שושן עדות,   ספר  ♦

הלוי בוסקוביץ. פאקש, תרס”ג ]1903[. )]6[ דף של מפתחות ורשימת 
כרוך  הביבליוגרפיה(.  במפעל  נרשמו  לא  הספר,  בסוף  פערנומראנטן 
לבנימין אמר, ביאור על אגדות רבב”ח, מאת רבי זאב וולף  עם: ספר 
הלוי בוסקוביץ. פאקש, תרס”ה ]1905[. - רישומי בעלות, חתימת רבי 
הכריכה  בדף  בכתב-ידו  ארוכה  הגהה  הורוויץ”,  איש  הלוי  “אברהם 

האחורית )חתומה: א”ה(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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386. Four Books – Glosses 
◆ Sefer Ha’Orah attributed to Rashi; rulings and 
Halachot. Sections 1-2. Lvov, [1905]. ◆ Midrash Tehillim 
– Shocher Tov, sections 1-2. Vilnius, 1891. ◆ Sefer Reshit 
Chochma. Rabbi Eliyahu Vidas. [Unidentified edi-
tion, 19th century] (incomplete at beginning and end). 
◆ Sefer Nezer Yisrael, section one – laws of Shabbat. 
Includes Sefer Mikra Kodesh. Section two – laws of 
holiday and Chol HaMo’ed. By Rabbi Yisrael Matityahu 
Auerbach. Biłgoraj, 1909. 
All books contain handwritten glosses by unidentified 
writer. Ink-stamp “Zev Yedidya” and ownership nota-
tion “Yishaya son of Yitzchak Ya’akov”. 
Various sizes and conditions. Three books missing bindings. 

Opening Price: $200

387. Collection of Books with Glosses
For complete list, see Hebrew description. 
4 books, various sizes and conditions.

Opening Price: $200

385. Three Books – Glosses 
◆ Chacham Tzvi Responsa. Rabbi Tzvi Ashkenazi. 
Lvov, 1858. Bound with: Noda B’Yehuda responsa, 
Tanina edition. Rabbi Yechezkel Landau. Lvov, 1858. 
Several lengthy glosses in handwriting of Rabbi Gedalia 
Vestil Av Beit Din of Moineşti [signed by him], with leaf 
of Divrei Torah in his handwriting and signature. 
◆ Jerusalemite Talmud – Tractate Berachot, with 
commentary Rabbi Shlomo Sirilio. Published by Rabbi 
Meir Lehmann. Mainz, [1878]. Stamps Rabbi “Avraham 
Tzvi son of Yosef Klein Av Beit Din of Silash-Balash”. 
Several glosses in his handwriting [some cut off]. 
◆ Sefer Shushan Edut, commentary on the Mishnayot, 
tractate Eduyot. Rabbi Zev Wolf Boskowitz. Paks, [1903]. 
(6 index leaves and list of subscribers at end of book 
unlisted in Bibliography Institute). Bound with: Sefer 
LeBinyamin Amar, commentary on Agadot Rabbah Bar 
Bar Chana, by Rabbi Zev Wolf HaLevi Boskowitz. Paks, 
[1905]. Ownership notations, signature Rabbi “Avraham 
HaLevi Ish Horowitz”, lengthy gloss in his handwriting 
upon back binding leaf (signed: A.H.). 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

386. ארבעה ספרים – הגהות
 ספר האורה המיוחס לרש”י, פסקי דינים והלכות. חלקים א-ב. לבוב,  ♦

ווילנא,  א-ב.  חלקים  טוב,  שוחר   – תהלים   מדרש  ♦  .]1905[ תרס”ה 
 ספר ראשית חכמה. רבי אליהו ווידאש. ]מהדורה לא  ]תרנ”א[ 1891. ♦
 ספר נזר ישראל, חלק  ♦ מזוהה, שנות הת”ר[ )חסר בתחילה ובסוף(. 
ראשון – על הלכות שבת. עם ספר מקרא קודש, חלק שני - על הלכות 
בילגורייא,  אוירבאך.  מתתיהו  ישראל  רבי  מאת  וחוה”מ.  טוב  יום 

תרס”ט 1909.
בכל הספרים הגהות בכת”י מכותב לא מזוהה. חותמות “זאב ידידיה” 

ורישום בעלות של “ישעי’ בר יצחק יעקב עסיק מאכער”. 

גודל ומצב משתנים. שלושה מהספרים ללא כריכות.

פתיחה: $200

387. אוסף ספרים עם הגהות
התורה.  על  החיים  אור  עם:  כרוך  התורה.  על  חיים,  מים   באר  ♦
ווארשא, תר”ס-תרס”א. חותמות רבי ישראל פריינד, אב”ד סאסרגען. 
 משניות סדר קדשים, עם תפארת  הגהות בכת”י על ה”אור-החיים”. ♦
שוורת שלום  רבי  של  בלועזית  חותמת   .1891 תרנ”ב ווילנא,   ישראל. 
התורה.  על  התוספות,  בעלי   רבותינו  ♦ רבות.  למדניות  הגהות  צמן. 
הגהות  דייטש.  לייב  יודא  משה  רבי  חתימת   .1890 תרמ”ט  ווארשא, 
הגהות   .1882 תרמ”ב  ווארשא,  החדש.  הגדולים   שם  ♦ בכת”י.  רבות 

רבות בכת”י של הוספות ביבליוגרפיות ל”מערכת ספרים”.

4 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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388. מכתב רבי משה זכות - מנטובה, תמ”ב
מכתב אישור בכתב יד קדשו וחתימתו של המקובל רבי משה זכות - הרמ”ז. מנטובה, ז’ תשרי תמ”ב ]1681[. 
]מהקהילת קודש ישראל[  יצ”ו ליטרין חמש מאות לחשבון שכרי מהקק”י  נורצי שלם  “קבלתי מהגבירים 
מג’ חדשים שכבר עברו שהם תמוז אב אלול משנת התמ”א, ולראיה חתמתי שמי, פה מנטובה, משה בכה”ר 
מרדכי זכות זלה”ה”. אחריו חתום הגאון רבי יהודה בריאל ]חבר בית דינו של הרמ”ז, ממלא מקומו ברבנות 

מנטובה וגדול חכמי איטליה בזמנו - ראה חומר מצורף[.
חכמת  ממוסרי  אלוקים.  איש  ומקובל.  גאון   ,)14674 הרבנים  אוצר  )שע”ב-תנ”ח,  זכות  משה  רבי   - הרמ”ז 
הקבלה באיטליה ובארצות אירופה. נולד באמשטרדם ולמד אצל רבי שאול מורטירה. למד בפולין עם רבי 
יצחק מפוזנא ורבי אלחנן מווילנא. קיבל מהם בתורה ובחכמת האמת. את עיקר תורתו בקבלה קיבל מפי 
המקובל רבי בנימין הלוי תלמיד מגורי האר”י )יש אומרים שהוא המחבר “חמדת ימים” - ראה “אוצר חמדת 

ימים”(.
גור אריה הלוי ממנטובה העיד ששמע את  לו מגיד מן השמים. הרב  החיד”א בשם הגדולים מביא שהיה 

המלאך הדובר בו.
כיהן ברבנות בויניציאה יחד עם רבי עזריה פיג’ו. משנת תל”ג רב במנטובה עד פטירתו בסוכות שנת נח”ת 

)1697( - שנת לידת הבעל שם טוב.
מתלמידיו: רבי בנימין הכהן )הרב”ך( חותנו של ר”י באסאן מרבותיו של הרמח”ל, ורבי אברהם ריווגיו.

מספריו: שו”ת רבי משה זכות, קול הרמ”ז על משניות, אגרות הרמ”ז )שרובם נכתבו לתלמידו הרב”ך(, שודא 
דדייני, ביאורים על ספר הזהר, תפתה ערוך, יסוד עולם, תיקון שובבי”ם ועוד. חיבר פיוטים רבים וסידר הרבה 

מסדרי התפילות והתיקונים עפ”י הקבלה, הנהוגים עד היום - ראה עוד אודותיו בחומר מצורף.
דף, 9.5 ס”מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול, קרע )ללא פגיעה בטקסט(. נתון בקופסת עור מפוארת במיוחד, בצבעי 

כחול ואדום והטבעות מוזהבות, עם חלונית זכוכית להגנה. 

פתיחה: $10,000

388



388. Letter by Rabbi Moshe Zacuto – Mantua, 1681
Letter of authorization in holy handwriting and signature of Kabbalist Rabbi Moshe 
Zacuto – The Ramaz. Mantua, 7 Tishrei [1681]. 
“I have received… five hundred on account of the wages due to me from the holy 
congregations for the past three months; Tamuz, Av and Elul of 1681, and I have 
signed my name attesting to this here in Mantua, Moshe son of Rabbi Mordechai 
Zacuto”. Followed by signature of Rabbi Yehuda Briel [member of Beit Din of the 
Ramaz, successor to him in the rabbinate of Mantua and leading Torah scholar of Italy 
during that period – see attached material]. 
The Ramaz – Rabbi Moshe Zacuto (1612-1698, Otzar HaRabbanim 14674), divine genius 
and Kabbalist. Among transmitters of wisdom of Kabbalah in Italy and throughout 
countries of Europe. Native of Amsterdam; studied Kabbalah by Rabbi Shaul Mortira. 
Studied in Poland with Rabbi Yitzchak of Poznan and Rabbi Elchanan of Vilnius 
under whom he grew tremendously in Torah. He received the essence of the wisdom 
of Kabbalah from Kabbalist Rabbi Binyamin HaLevi, among disciples of the Ari (some 
ascribe him as author of Chemdat Yamim – see “Chemdat Yamim Treasury”). 
In Shem HaGedolim, the Chida notes that he was granted a heavenly spirit. Rabbi Gur 
Aryeh HaLevi of Mantua testified that he heard the inner spirit speak from within him. 
Served in the rabbinate of Venice together with Rabbi Azarya Figo. From 1673 served as 
rabbi in Mantua until his death on Sukkot (1697) – year of birth of the Ba’al Shem Tov.
His disciples include: Rabbi Binyamin HaKohen (the Rabach) father-in-law of Rabbi 
Yeshaya Basan among rabbis of the Ramchal, and Rabbi Avraham Reggio. 
His books include: Rabbi Moshe Zacuto Responsa, Kol HaRamaz on the Mishnayot, 
Igrot HaRamaz (most of which were written to his disciple the Rabach), Shoda Dedeina, 
commentaries on Sefer HaZohar, Tifteh Aruch, Yesod Olam, Tikun Shovevim and 
more. Composed many poems and arranged many of the prayers which are custom-
ary until today according to Kabbalah – for additional information related to him see 
attached material. 
9.5cm. leaf. Very good condition. Folding marks, tear (not damaging text). Placed in especially 
elegant blue and red leather case with gilded imprints and protective glass cover. 

Opening Price: $10,000
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389. Two Halachic Rulings – Signed by 
Rabbi Zvi Hirsh Rabbi of Tarnów – 1773
Two halachic rulings concerning estates, signed by the 
city rabbis Rabbi “Zvi Hirsh [of Pres---?] Tarnów”, Rabbi 
Reuven ben Ma’azal [Arenfreind?]”, Rabbi “David ben 
Shemaya” and Rabbi “Yitzchak Isaac”. Tarnów, 1773.
One ruling refers to a Badatz ruling in regard to 
distribution of the estate in the keeping of the Rabbi of 
Chodzieź. 
Leaf 34.5cm. Signed by Rabbi Zvi Hirsh and signatures of two 
dayanim. Leaf 21cm. with signatures of three dayanim, and 
four handwritten lines with the signature of Rabbi Zvi Hirsh 
the city rabbi. Good-fair condition, wear and light tears.

Opening Price: $250

טרנוב  אב”ד  הירש  צבי  רבי  בחתימת   - דין  פסקי  שני   .389
- תקל”ג

הירש  “צבי  רבי  העיר  רבני  בחתימת  עזבון,  בעניני  דין  פסקי  שני 
]ארנפרוינד?[”, רבי  “ראובן במאז”ל  ]מפרש---?[ חופ”ק טרנוב”, רבי 

“דוד בן כ”ה שמעיה”, ורבי “יצחק איצק”. טרנוב, תקל”ג )1773(.
באחד מפסקי הדין מוזכר הפסק מבד”צ בענין חלוקת העזבון, המונח 

אצל הרב אב”ד דק”ק חאדזש.
דף 34.5 ס”מ. עם חתימת הרב צבי הירש וחתימות שני דיינים. דף 21 ס”מ, 
צבי  רבי  של  וחתימתו  בכת”י  שורות  וארבע  דיינים,  שלשה  חתימת  עם 

הירש רב העיר. מצב טוב-בינוני, בלאי וקרעים קלים.

פתיחה: $250

390. מכתב סמיכה רבי יצחק אלחנן אב”ד קובנא
ידו וחתימתו של רבי יצחק אלחנן, לרבי שרגא  מכתב סמיכה בכתב 

מאיר לייזרוביץ. קאוונא, תרמ”ה )1885(.
הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור )תקע”ז-תרנ”ו(, גדול רבני דורו, נודע 
בגאונותו בהתמדתו ובצדקותו הרבה. נחשב בדורו כסמכות התורנית 
העליונה והנהיג את יהדות ליטא ורוסיה במשך שנים בתבונה ובנועם. 
נתמנה  תרכ”ד  בשנת  בערך.  תקצ”ז  משנת  צעיר  מגיל  ברבנות  כיהן 

תלרבנות העיר קובנא, ונודע שמו בכל קצוות תבל כאחד מגדולי הפו
סקים. תשובותיו וחידושיו נדפסו בסדרת ספריו: “באר יצחק”, “נחל 

יצחק” ו”עין יצחק”.
ת”ר  בשנת  בקעלם  נולד  לייזרוביץ,  מאיר  שרגא  רבי  הסמיכה  מקבל 
לייב  רבי  אלישוב,  שלמה  רבי  ליטא:  מקובלי  של  נעורים  ידיד  בערך. 

390. Letter of Ordination by Rabbi 
Yitzchak Elchanan Rabbi of Kovno
Letter of ordination handwritten and signed by Rabbi 
Yitzchak Elchanan, to Rabbi Shraga Meir Leizerowitz. 
Kovno, 1885. 
Rabbi Yitzchak Elchanan Spector (1817-1896), a fore-
most rabbi of his generation, known for his genius, dili-
gence and tremendous righteousness. Considered the 
top Torah authority of his generation who led Lithuania 
and Russian Jewry for many years with wisdom and 
serenity. Served in the rabbinate at a young age, from c. 
1837. In 1864, was appointed Rabbi of Kovno, where he 
became famous all over the world as one of the greatest 
“poskim”. His responsa and novellae were printed in 
his series of books: “Be’er Yitzchak”, “Nachal Yitzchak” 
and “Ein Yitzchak”.
The recipient of the ordination is Rabbi Shraga Meir 
Leizerovitz, born in Kelm in c. 1940. A childhood friend 
of Lithuanian “mekubalim”, Rabbi Shlomo Elyashiv, 
Rabbi Leib Lipkin and Rabbi Aharon Shlomo Maharil. 
In c. 1890, he reached England and served there in 
the “Chevrat Shas” rabbinate for many years. Died in 
Jerusalem in 1929.
Leaf 20cm. good-fair condition. Wear and tear, pasted on 
paper for conservation.
Enclosed is a copy of the “semicha” writ, in the hand-
writing of the bibliography of Vilnius and London Mr. 
Eliyahu Eliezer Skolsky (died 1951).

Opening Price: $3000

ליפקין ורבי אהרן שלמה מהריל. בשנת תר”ן בערך הגיע לאנגליה וכיהן 
בה שנים רבות ברבנות “חברת ש”ס”. נפטר בירושלים שנת תרפ”ט.

דף 20 ס”מ, מצב טוב-בינוני. קרעים ובלאי, מודבק על נייר לשימור.
תמצורף העתק כתב הסמיכה, בכתב-ידו של הביבליוגרף מווילנה ולונ

דון מר אליהו אליעזר סקולסקי )נפטר תשי”א(.

פתיחה: $3000
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391. מכתב סמיכה מרבי בצלאל הכהן מווילנא )רבו של ה”חפץ חיים”(
מכתב סמיכה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי בצלאל הכהן מווילנא, לרבי שרגא מאיר לייזרוביץ. נכתב על 

אם הדרך לווילנא, תרל”ה )1874(.
הן בעברינו היום דרך מסילות הברזל, ההולכת לקהילתינו, נזדו “המכתב נכתב בפונדק תחנת הרכבת לווילנא: 

מננו בפונדק אחד”. הוא כותב על רבי שרגא מאיר: כי ידיו רב לו לדון ולהורות בדיני יורה דעה וחושן משפט 
“ונראה כי עסק הרבה בדברי הפוסקים הראשונים והאחרונים ז”ל לידע... ולהשיב כהלכה... בקי בדברי הפוסקים 

האחרונים ז”ל, מתוך מקורם מן הש”ס והראשונים... ובלי ספק כי יהיה אי”ה כאחד מגדולי הדור יצ”ו”.
רבי בצלאל הכהן מווילנא )תק”פ-תרל”ח(, מגדולי רבני דורו, נודע מילדותו כגאון מופלג. בסעודת הבר מצוה 
שהיתה גם סעודת נישואיו, עשה “סיום” על כל הש”ס ונשא דרשת “הדרן” שהפליאה את כל גדולי ווילנא. 

391. Letter of Ordination by Rabbi Bezalel HaCohen of Vilna (Rabbi 
of the “Chafetz Chaim”)
A letter of ordination handwritten and signed by Rabbi Bezalel HaCohen of Vilna, to 
Rabbi Shraga Meir Leizerovitz. Written on a journey to Vilnius, 1874.
The letter was written at the inn at the train station to Vilnius: “While passing today 
on the iron rails which go to our community, we chanced in one inn”. He writes of 
Rabbi Shraga Meir: He has great capability to judge and rule the laws of “Yoreh Deah” 
and “Choshen Mishpat” and “Apparently, he has spent much time studying the words 
of the earlier and later ‘poskim’ to know… and to respond according to ‘halacha’… 
well-versed in the words of the later ‘poskim’ and their sources in the Talmud and 
‘Rishonim’… Undoubtedly, he will be one of the generation’s Torah leaders”. 
Rabbi Bezalel HaCohen of Vilna (1820-1878), an outstanding rabbi in his generation, 
known from his childhood as an exceptional genius. At his bar-mitzvah meal which 
was also his marriage feast, he made a “siyum” on the whole Talmud and gave a homily 
that astonished all of Vilnius’s great Torah scholars. At the age of 18, the author of 
“Mishkenot Ya’akov” already sent him his book to look over. At 23, he was appointed 
rabbi of his city, Vilnius (at a time when it was full of exceptional outstanding Torah 
geniuses), and for decades he was the chief posek and spiritual leader of the Vilnius 
community. Some of his renowned disciples: his younger brother Rabbi Shlomo 
HaCohen of Vilna, author of “Cheshek Shlomo” and Rabbi Yisrael Meir HaCohen, 
author of the “Chafetz Chaim”. He wrote the “Reshit Bikurim” responsa, his glosses 
“Mareh Cohen” printed in the Vilna Talmud and in the Vilna “Shulchan Aruch”; the 
“Minchat Bikurim” glosses on the “Tosefta”, etc. 
32cm. Fair condition, much wear to paper folds, pasted on paper for preservation.
A copy of the “semicha” writ is enclosed, in the handwriting of Mr. Eliyahu Eliezer 
Sakolsky from Vilnius and London (died 1951).

Opening Price: $1800

כשהיה בן 18 כבר שלח אליו בעל ה”משכנות יעקב” את ספרו שיעבור עליו. בגיל 23 נתמנה למו”צ בעירו 
וילנא )בזמן שהיו שם גאונים אדירים ומופלגים(, ובמשך עשרות שנים היה המו”ץ הראשי ומנהיגה הרוחני 
ורבי  שלמה”,  “חשק  בעל  מווילנא  הכהן  שלמה  רבי  הצעיר  אחיו  הנודעים:  מתלמידיו  וילנא.  קהילתו  של 
ישראל מאיר הכהן בעל ה”חפץ חיים”. בעל שו”ת ראשית בכורים. הגהות “מראה כהן” שנדפסו בש”ס ווילנא 

ובשו”ע וילנא, הגהות “מנחת בכורים” על התוספתא, ועוד ספרים.
32 ס”מ. מצב בינוני, בלאי רב בקפלי הנייר, מודבק על נייר לשימור.

מצורף העתק כתב הסמיכה, בכתב-ידו של הביבליוגרף מווילנא ולונדון מר אליהו אליעזר סקולסקי )נפטר 
תשי”א(. 

פתיחה: $1800
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392. מכתב רבי זלמן סנדר כהנא שפירא אב”ד מאלטש וקריניק
מכתב רבי שלמה זלמן סנדר כהנא שפירא אל ד”ר אברהם אליהו הרכבי. מאלטש, תרס”א ]1901[. כתב ידו 

וחתימתו, עם חותמתו וחותמת הישיבה.
פניה לד”ר הרכבי שנודע בקשריו והשפעתו לעזור בביסוס הישיבה שהקים במאלטש. 

חיים  רבי  של  נינו  המופלאים.  ליטא  מגאוני  )תרי”א-תרפ”ג(,  שפירא  כהנא  סנדר  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
מוולוז’ין, תלמיד הנצי”ב ובעל ה”בית הלוי”. גדולי התורה וראשי הישיבות בליטא העריצוהו הערצה בלתי 
רגילה. בשנת תרמ”ה נבחר לרבה של מאלטש והקים בה את ישיבתו “ענף עץ חיים” ]על שם ישיבת “עץ 
חיים” בוולוז’ין שנסגרה באותה עת[, שהפכה לאחת הישיבות החשובות בליטא. בשנת תרס”ג עבר לכהן 
כרב בקריניק והעביר לשם את ישיבתו. בנו הוא רבי אברהם דובער שפירא בעל “דבר אברהם” אב”ד קובנה. 
כרכי  שני  נדפסו  מחידושיו  קצר.  זמן  כעבור  ונפטר  בירושלים  התיישב  ישראל,  לארץ  עלה  תרפ”א  בשנת 

“חידושי הגרז”ס” )מכון ירושלים, תשנ”ג(.
28 ס”מ. מצב טוב, כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $750

392. Letter by Rabbi Zalman Sender Cahane Shapira Rabbi of 
Malsch and Krinek
Letter by Rabbi Shlomo Sender Cahane Shapira to Dr. Avraham Eliyahu Harkabi. 
Malsch, 1901. His handwriting and signature, with his stamp and the yeshiva stamp.
An application to Dr. Harkabi known for his connections and influence to help 
strengthen the yeshiva that Rabbi Cahane established in Malsch.
Rabbi Shlomo Zalman Sender Cahane Shapira (1851-1923), one of the most phenom-
enal Torah geniuses of Lithuania. Great-grandson of Rabbi Chaim of Volozhin, disciple 
of the Netziv and of the author of Beit HaLevi. Lithuanian Torah leaders and heads 
of yeshivas held him in unusually high esteem. In 1885, he was chosen as Rabbi of 
Malsch where he established his yeshiva Anaf Etz Chaim [named for the Etz Chaim 
Yeshiva in Volozhin which closed at that time], which became one of the most impor-
tant yeshiva in Lithuania. In 1903, he moved to serve as Rabbi of Krinek and moved 
his yeshiva there. His son is Rabbi Avraham Dober Shapira, author of Dvar Avraham 
Rabbi of Kovne. In 1921, he moved to Eretz Yisrael, settled in Jerusalem and died after 
a short while. From his novellae, the two volumes of Chidushei HaGarzas were printed 
(Machon Yerushalayim, 1993).
28cm. Good condition, stains and folding marks.

Opening Price: $750
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393. A Letter by Rabbi Yosef Zundel Hutner Rabbi of Deretchin 
and Eišiškės
Letter of Torah thoughts and rabbinical matters, by Rabbi Yosef Zundel Hutner. 
Deretchin, 1887.
The letter was sent to his brother-in-law the renowned Rabbi Chaim Aryeh Leib 
Rottenberg-Mishkovsky, Rabbi of Stavisk (1836-1898), a renowned Lithuanian Torah 
genius and tzaddik. The letter begins with a halachic discussion regarding treifot of the 
sinews. Further in the letter, Rabbi Hutner discusses a recommendation for attaining a 
rabbinic position for “My brother, dear as my own self, the great rabbi famous for his 
sharp mind and his breadth of knowledge, learns Torah in depth and has straight 
logic and a dear soul Rabbi Avraham Ya’akov”.
Rabbi Yoseph Zundel Hutner (1846-1899), a great Lithuanian Torah genius. Was a 
learning partner of Rabbi Meir Simcha HaCohen for several years. When Rabbi Yoseph 
Zundel was offered the rabbinate of his native city, Dvinsk, he feared that the rabbinate 
of such a large city may hinder his studies, so he passed the offer on to his companion, 
author of Or Same’ach. From 1881, Rabbi Yoseph Zundel served in the rabbinate of 
Deretchin and from 1897, as Rabbi and Head of Yeshiva in Eišiškės. He wrote Chevel 
Yoseph [a general name for his renowned books on the four parts of the Shulchan 
Aruch, Ulam HaMishpat, Chedrei Deah, Ginzei Chaim and Chukei 
Ha’Azara]. His father-in-law was rabbi Avraham Kretchmer, emis-
sary of the Volozhin Yeshiva, who was also the father-in-law of the 
recipient of this letter Rabbi Chaim Leib of Stavisk. 
The Chafetz Chaim admired him as a holy man and often sent people 
who turned to him for advice and salvation to Rabbi Yosef Zundel 
saying, “He is a great tzaddik – go to him and he will pray for you”. 
A famous story is told about the Chafetz Chaim who sent a special 
emissary to Rabbi Yoseph Zundel for a blessing on behalf of the 
Chafetz Chaim. The emissary did not understand the meaning of the 
blessing and therefore he feared delivering Rabbi Yoseph Zundel’s 
blessing who blessed the Chafetz Chaim that he merit going bare-
foot and carrying stones [e.g. that he should merit being a Cohen 
Gadol who carries the stones of the choshen and goes barefoot in 
the Beit HaMikdash]. When the Chafetz Chaim heard the blessing, 
he responded that even one of the blessings is sufficient, meaning he 
should merit serving in the Beit HaMikdash as a regular Cohen… 
The Chafetz Chaim even asked him for an approbation for his 
book Likutei Halachot.
2 pages, 21cm. More than 20 lines in his handwriting and with his signa-
ture. Fair condition. Wear and tear. Pasted on paper. Stains.

Opening Price: $800

393. מכתב מרבי יוסף זונדל הוטנר אב”ד דרעטשין ואיישישוק
מכתב בדברי תורה ועניני רבנות, מהגאון רבי יוסף זונדל הוטנר. דרעטשין, תרמ”ז )1887(. 

המכתב נשלח לגיסו הגאון המפורסם רבי חיים אריה ליב רוטנברג-מישקובסקי, אב”ד סטאוויסק )תקצ”ו-
המשך  הגידין.  טריפות  בענין  הלכתי  בנידון  המכתב  תחילת  המפורסמים.  ליטא  וצדיקי  מגאוני  תרנ”ח(, 
המכתב הוא אודות המלצה להשגת משרת רבנות עבור “אחי חביבי כנפשי הרב הגדול המפורסם בחריפותו 

ובקיאותו, עמקן גדול ובעל סברא ישרה, ונפש יקרה מו”ה אברהם יעקב נ”י”.
רבי יוסף זונדל הוטנר )תר”ו-תרע”ט(, מגדולי גאוני ליטא. למד בחברותא מספר שנים עם רבי מאיר שמחה 
הכהן, וכשהציעו לרבי יוסף זונדל את רבנות עיר מולדתו דווינסק, חשש שעול רבנות עיר גדולה יפריעהו 
מלימודו, והעביר את ההצעה לרעו בעל “אור שמח”. כיהן משנת תרמ”א ברבנות דרעטשין ומשנת תרנ”ז 
אב”ד ור”מ איישישוק. מחבר ספרי “חבל יוסף” ]שם כולל לספריו הנודעים על ארבעה חלקי שו”ע, “אולם 
המשפט”, “חדרי דעה”, “גנזי חיים” ו”חוקי העזרה”[. חותנו היה רבי אברהם קרצ’מער, שד”ר דישיבת וולוז’ין, 

שהיה גם חותנו של מקבל המכתב רבי חיים ליב מסטאוויסק.
נערץ כאיש קדוש אצל בעל ה”חפץ חיים”, שהיה רגיל לשלוח אליו אנשים שפנו אליו לעצה וישועה, באמרו 
כי “הוא צדיק גדול - סעו אליו והוא יתפלל בעדכם”. מפורסם הסיפור שה”חפץ חיים” שלח אליו שליח מיוחד 
שיברכהו, והשליח לא הבין וחשש להשיב את ברכתו של רבי יוסף זונדל, שברך את החפץ חיים כי יזכה לילך 
יחף ולסחוב אבנים ]כלומר שיזכה להיות כהן-גדול הנושא את אבני החושן והולך יחף בעבודת בית המקדש[. 
כששמע החפץ חיים את הברכה, אמר כי די לו גם בברכה האחת, כלומר שיזכה לעבוד בבית המקדש ככהן 

הדיוט... החפץ חיים אף ביקש ממנו הסכמה לספרו “לקוטי הלכות”.
2 עמ’, 21 ס”מ. למעלה מ-20 שורות בכתב ידו וחתימתו. מצב בינוני. קרעים ובלאי. מודבק על גבי נייר. כתמים.

פתיחה: $800
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מכתב רבי חיים אלעזר וואקס בעל ה”נפש חיה” - עם   .394
תשובה ארוכה מרבי יוסף חיים קרא 

וואקס אב”ד  חיים אלעזר  רבי  וחתימתו של הגאון  ידו  מכתב בכתב 
ישראל. קאליש, תרל”ג  “נפש חיה”, בענין אתרוגי ארץ  קאליש בעל 

.)1873(
רבי  הגאון  המכתב  מקבל  של  וחתימתו  בכת”י  קצר  מכתב  הדף  על 
האחרים  העמודים  ובשלושת  וולאצלאוועק.  אב”ד  קרא  חיים  יוסף 
טיוטא בכתב ידו של רבי יוסף חיים קרא, של מכתב תשובה מעניין 
יענעווע,  אתרוגי  של  מעלתם  ועל  ישראל,  ארץ  אתרוגי  מעלת  על 

המיוחסים יותר מאתרוגי האי קורפו ואיים אחרים.
רבי חיים אלעזר וואקס )תקפ”ו-תרמ”ט(, מגדולי רבני דורו, וממנהיגי 
יהדות פולין. כיהן ברבנות בטארניגראד קאליש ופיעטרקוב, אך נודע 
בעיקר בשם “הרב מקאליש”, ולדורות נודע על שם ספרו “נפש חיה”. 
ויחד  “ישועות מלכו”  יהושע מקוטנא בעל  היה חתנו של הגאון רבי 
עמו פעל רבות לטובת הישוב בארץ ישראל. משנת תרכ”ט היה נשיא 
“כולל פולין” לעניי ארץ ישראל. אף קנה אדמות בכפר חאטין ]חיטין[ 
שליד טבריה, ונטע פרדסי אתרוגים, כדי להעמיד בסיס כלכלי ליישוב 
היהודי בארץ ישראל. מתלמידיו הנודעים: רבי מאיר דן פלוצקי אב”ד 

דווהארט בעל “כלי חמדה” .
)תקס”ג- יוסף חיים קרא  רבי  וכותב התשובה: הגאון  מקבל המכתב 
)צפון-פולין(.  פרייסן-פולין  רבני  מזקני  וולאצלאוועק,  אב”ד  תרנ”ה(, 
נודע על שם ספריו “קול אומר קרא”, “יורה ומלקוש”, “מנחת שבת” 

ו”טבוח והכן”, שנדפסו במהדורות רבות.
4 עמ’, 22 ס”מ. מצב טוב-בינוני, כתמי חלודה ודיו, בלאי בקפלי הנייר.

פתיחה: $1200

394. Letter by Rabbi Chaim Elazar Wachs 
Author of Nefesh Chaya – Includes 
Lengthy Response by Rabbi Yosef Chaim 
Kara 
Letter in handwriting and signature of the Ga’on Rabbi 
Chaim Elazar Wachs Av Beit Din of Kalush author 
of Nefesh Chaya, regarding citrons of Land of Israel. 
Kalisz, 1873. 
Leaf contains brief letter in handwriting and signature 
of recipient of letter, the Ga’on Rabbi Yosef Chaim Kara 
Av Beit Din of Włocławek. Other three pages contain 
draft in handwriting of Rabbi Yosef Chaim Kara con-
sisting of an interesting response letter regarding value 
of citrons of Land of Israel, and virtue of citrons of 
Geneva, which are superior to citrons of island of Corfu 
and other islands. 
Rabbi Chaim Elazar Wachs (1826-1889), among Torah 
giants of his generation and leaders of Jewry of Poland. 
Served in rabbinate of Tarnogród, Kalush and Piotrkow, 
however was mainly known as “Rabbi of Kalisz”, and 
was eventually known by the name of his book Nefesh 
Chaya. Was son-in-law of the Ga’on Rabbi Yehoshu’a 
of Kutna author of Yeshu’ot Malko and together were 
active for the benefit of settlement of Eretz Israel. From 
1869 served as president of Poland Kollel for poverty-
stricken of Eretz Israel and even purchased plots of 
land in village of Chitin near Tiberias, and planted 
orchards of citrons, in order to establish an economic 
basis for Jewish settlement in Eretz Israel. Among his 
famous disciples: Rabbi Meir Dan Plotsky Av Beit Din 
of Devhart author of Kli Chemda. 
Recipient of letter and writer of response: The Ga’on 
Rabbi Yosef Chaim Kara (1803-1895), Av Beit Din of 
Włocławek and among elderly rabbis of Prussian-Poland 
(North-Poland). Known for his books “Kol Omer Kara”, 
“Minchat Shabbat” and “Tavo’ach Ve’Hachen”, which 
were printed in many editions. 
4 pages, 22cm. Good-fair condition, foxing and ink stains, 
wear on folds. 

Opening Price: $1200

394



395. Letter by Rabbi Chaim Ozer 
Grodzinski to Rabbi Shmuel Salant – 
Vilnius, 1903 
Lengthy and interesting letter in handwriting and 
signature of the Ga’on Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. 
Vilnius, Isru-Chag Pesach 1903. 
Letter sent to the Ga’on Rabbi Shmuel Salant, rabbi 
of Jerusalem, concerning monetary matters of the 
“Kollelim” in Jerusalem. In the letter he harshly op-
poses sending money in a manner which directly passes 
through the hands of a specific individual, and he notes: 
“Regarding the funds sent to a specific individual, I 
am requesting that in the future they avoid doing so 
and we will refuse to accept them, because eventu-
ally it will be unclear who the money belongs to”. He 
forewarns of rumors spread by other sects opposing the 
collection of funds for Rabbi Meir Ba’al HaNess, which 
negatively affects fundraising. “This obstacle arises 
from those searching for a pretext who wish to use the 
fund of Rabbi Meir Ba’al HaNess for other matters, 
or by those who have futile dreams and make use of 
the fund of Rabbi Meir Ba’al HaNess, and therefore 
fabricate tales about the emissaries and claim that 
they will send them directly…”. 
2 pages, 20.5cm. More than 25 lines in his handwriting and 
signature. Fair condition, scorching on leaf margins without 
damage to text. 

Opening Price: $1200

396. Letter by Rabbi Chaim Ozer Grodzinski 
– Recommendation for Veterinarian
Letter of request by Avraha Vigdorchik of Vilnius, 
to Rabbi Aryeh Lavit the veterinarian of the Tel Aviv 
Municipality to employ his son the veterinarian Dr. 
Mordechai Avigdori. Vilnius, 1935.
On the reverse side is a letter by Rabbi Chaim Ozer 
Grodzensky, in his handwriting and with his signature, 
joining the letter of recommendation: “I shall be happy 
to ask about the wellbeing of my friend and relative… 
at the same time I shall request for Dr… Vigdorchik to 
recommend him to be accepted as a doctor, I hope that 
you will do kindness to a resident of your city…”.
Leaf, 27cm. Good condition, stains, wear to margins and 
folding marks.

Opening Price: $1000

שמואל  רבי  אל  גרודזנסקי  עוזר  חיים  מרבי  מכתב   .395
סאלאנט - ווילנא, תרס”ג 

עוזר  חיים  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  ומעניין  ארוך  מכתב 
גרודזנסקי. ווילנא, אסרו-חג פסח תרס”ג )1903(.

המכתב נשלח ל”סבא דארעא קדישא” הגאון רבי שמואל סלנט רבה 
של ירושלים, ועוסק בעניני כספי ה”כוללים” בירושלים. במכתב הוא 
כותב בתקיפות נגד אלו השולחים כסף באופן שהוא מיועד ישירות 
השלוחים  המעות  “ע”ד  כותב:  והוא  מסוים,  ממונה  דרך  לעבור 
נא  יואלו  כי  או ע”ש הממונים שיחיו,  כוללנו ע”ש הדר”ג  ממקומות 
בשום  נקבלו  לא  להבא  אך  הפעם,  להשיב  אין  הנעשה  כי  להשיבם, 
אופן וענין, כי עי”ז יתרופף המעמד במשך הימים ויהיה כממון שאין 
נגד  אחרים  חוגים  שהפיצו  השמועות  על  מתריע  הוא  תובעים”.  לו 

396. מכתב רבי חיים עוזר גרודזנסקי – המלצה לוטרינר
לויט  אריה  ד”ר  אל  מוילנה,  ויגדורצ’יק  אברהם  מאת  בקשה  מכתב 
ד”ר  הוטרינר  בנו  את  לעבודה  לקבל  תל-אביב  עירית  של  הוטרינר 

מרדכי אביגדורי. וילנה, תרצ”ה ]1935[.
מעבר לדף מכתב הגאון רבי חיים עוזר גרודזנסקי, בכתב-ידו וחתימתו, 
המצטרף להמלצה וכותב: “אשמח לדרוש את שלום ידידי שארי שי’... 
יחד עם זה אבקש בגלל הד”ר... וויגדארצק להיות לפה ולמליץ לטובתו 

בהערי’]ה[ לקבלו בתור רופא, אקוה כי יגמול חסד עם בן עירו...”.
דף, 27 ס”מ. מצב טוב, כתמים, בלאי בשוליים וסימני קיפול.

פתיחה: $1000

המגביות:  לחורבן  שגורם  מה  רמבעה”ן,  קופות  של  הגביה  מוסדות 
בלבם  ואשר  תואנה,  המבקשים  אלה  מסבת  בא  הלזה  “והמכשול 

החול מהחדשים  או  אחרים,  לענינים  רמבעה”נ  קופת  להסב  ורוצים 
יבדו מלבם  כן  ועל  וחותרים חתירה לרמבעה”נ,  מים חלומות בהקיץ 

עלילות על המשולחים, ואומרים שישלחו ישר...”.
2 עמ’, 20.5 ס”מ. למעלה מ-25 שורות בכת”י וחתימתו. מצב בינוני, פגעי 

שריפה בשולי הנייר, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $1200
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397. שני מכתבי המלצה מראשי ישיבות בקרמנצוג, תר”פ 
1920 - אחד מהם נשלח ל”חפץ חיים” ולחתנו

בישיבת  שנתיים  שלמד  טראכטמאן  בנימין  לבחור  המלצה   מכתב  ♦

“שערי תורה” בקרמנצוג )אוקראינה(. בכתב-ידו ובחתימתו של ר”מ 
הישיבה הגאון רבי שלמה היימאן. אלול תר”פ.

הגאון הנודע רבי שלמה היימאן )תר”ן בערך-תש”ה(, תלמיד ישיבת 
כר”מ  כיהן  הלוסק.  בישיבת  ליבוביץ  בער  ברוך  רבי  ותלמיד  ראדין 

מס הראשונה  העולם  במלחמת  כשגלתה  בער  ברוך  רבי  תבישיבת 
חיים”  ה”חפץ  ורבו  מורו  ע”י  נקרא  מכן  לאחר  לקרמנצוג.  לבודקה 
שהחפץ  לאחר  ווסרמן.  אלחנן  רבי  ע”י  שנפתחה  סמילוביץ  לישיבת 
חיים וישיבותיו חזרו לליטא, חזר רבי שלמה להרביץ תורה בקרמנצוג 
פריט  הוא  שלפנינו  המסמך  ברמן[  יצחק  אליעזר  רבי  גיסו  ]בישיבת 
חשוב ונדיר מאותה תקופה עלומה בתולדותיו. כשחזר לליטא נתמנה 
בשנת תרפ”ג לר”מ בישיבתו של רבי אלחנן ווסרמן בברנוביץ. לאחר 
מכן עבר לווילנא ועמד בראשות ישיבת “ראמיילעס”, בשנת תרצ”ה 
נדפסו  חידושיו  בארה”ב.  ודעת”,  “תורה  ישיבת  בראש  לעמוד  עבר 

רא מתקופת  תלמידו  ]שהיה  ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  הגאון  תע”י 
מיילעס[, בשני כרכי “חידושי רבי שלמה”. 

 מכתב המלצה לבחור “המוכ”ז”, שנשלח לרבי צבי הירש לעווינסאן  ♦

חתן ה”חפץ חיים”, מאת “תלמידו”. קרמנצוג, ]אלול תר”פ[.
המכתב אינו חתום ]כנראה מפני “עינא בישא” של השלטונות[. נכתב 
רבי  ברוסית( של הרב הצדיק  )המודפס  נייר מסמכים  גבי  על  בכת”י 
“חיים בער גרינגראס מקרמנצוג” ]מנכבדי קהילתו של רבי ברוך בער 
יעקב  אברהם  רבי  הרכבי,  שלמה  רבי  של  חותנם,  היה  בקרמנצוג. 
גורדון, רבי ברוך יעקב זמודזאק, ושל רבי דוד רפופורט בעל “מקדש 
אביה  פטירת  לאחר  תרצ”א,  בשנת  הצעירה  בתו  את  שנשא  דוד”, 
בשנת תרפ”ח[. במכתב מוזכר שהבחור למד בישיבתו של הגאון רבי 

אליעזר יצחק ברמן בקרמנצוג. 
ו”דורש  ורבו,  בסיום המכתב דורש הכותב בשלום כל משפחת מורו 
ישראל  ר’  קש”ת  כבוד  קדישא  סבא  רשכבה”ג  אדמו”ר  בשלום  אני 

מאיר נ”י הכהן שליט”א”.
ִבי )תר”ן בערך- ַהְרכָּ מסתבר שהכותב הוא הגאון הצדיק רבי שלמה 
בקרמנצוג  שנשא  ראדין,  ישיבת  של  מובהק  תלמיד  בשואה(,  נספה 
את בתו הבכורה של רבי חיים בער גרינגרס, והרביץ תורה בקרמנצוג. 
ישיבת “שער התורה”  היה במשך כעשרים שנה מנהלה הרוחני של 
הגדולים  המוסר  מאישי  לאחד  ונחשב  שקאפ,  הגר”ש  של  בגרודנה 

בישיבות ליטא. 

שני מכתבים, 21 ס”מ. מצב טוב עד בינוני, פגמי בלאי בקפלים ובשוליים.

פתיחה: $400

397. Two Letters of Recommendation by 
Rashei Yeshivot in Kremenchuk, 1920 – One 
Sent to Chofetz Chaim and Son-In-Law
◆ Letter of recommendation to young man Binyamin 
Trachtman who studied in Sha’arei Torah Yeshiva 
in Kremenchuk (Ukraine) for two years. Letter in 
handwriting and signature of the Ga’on Rabbi Shlomo 
Hyman among teachers of Yeshiva. Elul 1920. 
The well-known Ga’on Rabbi Shlomo Hyman (c. 1890-
1945), disciple of Radin Yeshiva and disciple of Rabbi 
Baruch Ber 
Leibowitz in Halosk Yeshiva. Served as teacher in 
Yeshiva of Rabbi Baruch Ber during World War I when 
the Yeshiva exiled from Slabodka to Kremenchuk. He 
was later on summoned by his rabbi and mentor, the 
Chofetz Chaim, to the Yeshiva in Smilavichy which 
was started by Rabbi Elchanan Wasserman. After the 
Chofetz Chaim returned to Lithuania together with 
his Yeshivot, Rabbi Shlomo resumed teaching Torah in 
Kremenchuk [in Yeshiva of his brother-in-law, Rabbi 
Eliezer Yitzchak Berman]. This document is a rare and 
significant item from that mysterious period of his life. 
Upon returning to Lithuania was appointed in 1923 as 
teacher in Yeshiva of Rabbi Elchanan Wassermann in 
Baranovich. Afterwards he moved to Vilnius and served 
as Rosh Yeshiva of “Ramailes” Yeshiva. In 1935 began 
serving as Rosh Yeshiva of Torah Vo’Da’at in the USA. 
His Chidushim were printed by the Ga’on Rabbi Michel 
Yehuda Lefkowitz [who was his disciple from period of 
Ramailes] in two volumes of “Chidushei Rabbi Shlomo”. 
◆ Letter of recommendation for young man “submit-
ting this letter”, sent to Rabbi Tzvi Hirsch Levinson 
son-in-law of the Chofetz Chaim, by his “disciple”. 
Kremenchuk, [Elul 1920]. 
Letter unsigned [apparently out of concern of “evil eye” 
of authorities]. Written in handwriting upon stationery 
(printed in Russian) of the righteous Rabbi “Chaim Ber 
Gringras of Kremenchuk” [among respected personali-
ties of community of Rabbi Baruch Ber in Kremenchuk. 
Father-in-law of Rabbi Shlomo Harkavi, Rabbi Avraham 
Ya’akov Gordon, Rabbi Baruch Ya’akov Zmodzak and 
Rabbi David Rapoport author of Mikdash David, who 
married his youngest daughter in 1931, after the demise 
of her father in 1928]. In the letter it is mentioned that 

the young man studied in the Yeshiva of the Ga’on 
Rabbi Eliezer Yitzchak Berman in Kremenchuk. 
At conclusion of letter the writer sends regards to family 
of his rabbi and mentor “I send regards to rebbe, rabbi 
of the Diaspora, the honorable Rabbi Yisrael Meir 
HaKohen”. 
Presumably, the writer is the righteous genius Rabbi 
Shlomo Harkavi (c. 1890-perished in Holocaust), prom-
inent disciple of Radin Yeshiva, who married eldest 
daughter of Rabbi Chaim Ber Gringras in Kremenchuk 
where he taught Torah. For approximately twenty years 
served as spiritual director of Sha’ar HaTorah Yeshiva 
in Grodno headed by Rabbi Shimon Shkop, and was 
considered leading personality of ethics in Yeshivot of 
Lithuania. 
Two letters, 21cm. Good-fair condition, wear damage on 
folds and margins. 

Opening Price: $400
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398. Letter from the Radin Yeshiva – Signed 
by Two Grandsons of the Chafetz Chaim
Letter from the Chafetz Chaim Yeshiva in Radin, 
signed by the managers of the yeshiva, Rabbi “Yehoshua 
Leib ben Rabbi T. Levinson” and “Rabbi Eliezer Ze’ev 
Kaplan”. Radin, Nissan 1936.
A thank-you letter in Yiddish sent to Philadelphia in the 
USA for a donation to the Radin Yeshiva.
The yeshiva’s official stationary, 29.5cm. Good condition, 
light creases.

Opening Price: $300

399. Two Halachic Responses by Rabbi 
Seckel Bamberger
◆ Letter with a halachic query, if a “Torah aliya” is per-
mitted to be given to someone who is in the Synagogue 
but does not put on “tefillin”. Lithographic printing of 
a letter written by Rabbi “Seckel ben Rabbi Simcha 
Bamberger”, [this letter was apparently sent to several 
rabbis]. Bad-Kissingen, 1905. 
2 leaves, 33cm. Fair condition, wear to margins and folds.
◆ Letter with a halachic query, regarding “chatz-
itza” in “tevila”, to Rabbi David Zvi Hoffman author of 
“Melamed L’Ho’il”. Handwritten and signed by his son 
Rabbi Simcha Bamberger who wrote the query “as com-
manded by his father Rabbi Seckel”. 
3 pages, 22.5cm. Good condition.
Rabbi Seckel Yitzchak HaLevi Bamberger Rabbi 
of Bad-Kissingen and its region (died 1934, “Otzar 
HaRabbanim” 11312). Son of Rabbi Simcha Bamberger 
Rabbi of Aschaffenburg and grandson of Rabbi 
Yitzchak Dov (Rabbi Seligman Ber) Bamberger Rabbi of 
Würzburg, in his youth published the novellae of Rabbi 
Avraham Bing, “Zichron Avraham” and added enlight-
ening comments. He also published his father’s book 
“Zecher Simcha”. After the death of his father-in-law 
and uncle Rabbi Moshe Aryeh Leib Bamberger Rabbi 
of Bad-Kissingen (son-in-law of the “Aruch LaNer”), 
he succeeded him as Rabbi of Bad-Kissingen where he 
served until his death in 1934.

Opening Price: $200

398. מכתב מישיבת ראדין – בחתימת שני נכדיו של ה”חפץ 
חיים”

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

קאפלאן”. ראדין, ניסן תרצ”ו )1936(.
מכתב ביידיש שנשלח לפילדלפיה ארה”ב, בתודה על תרומה לישיבת 

ראדין.
נייר מסמכים רשמי של הישיבה, 29.5 ס”מ. מצב טוב, קמטים קלים.

פתיחה: $300

399. שתי תשובות הלכתיות מרבי זעקל במברגר
שהיה  למי  לתורה  עליה  לתת  מותר  האם  הלכתית,  שאלה   מכתב  ♦

בבית הכנסת ולא רצה להניח תפילין. הדפסה ליטוגרפית של מכתב 
מוהר”ר  הגאון  בלאאמ”ו  “זעקל  רבי  הגאון  של  בכתב-ידו  שנכתב 
שמחה באמבערגער”, ]מכתב זה נשלח כנראה למספר רבנים[. באד-

קיזזינגען, תרס”ה )1905(.
2 דף, 33 ס”מ. מצב בינוני, בלאי בשוליים ובקפלים.

צבי  דוד  רבי  אל  בטבילה,  חציצה  בעניני  הלכתית,  שאלה   מכתב  ♦

הופמן בעל “מלמד להועיל”. בכתב-ידו וחתימתו של בנו רבי שמחה 
במברגר הכותב את השאלה “בפקודת אאמ”ו הרהגה”צ נר”ו”. 

3 עמ’, 22.5 ס”מ. מצב טוב.

והמדינה  באד-קיסינגען  אב”ד  במברגר  הלוי  יצחק  זעקל  רבי  הגאון 
)נפטר תרצ”ד – אוצר הרבנים 11312(. בנו של רבי שמחה במברגר אב”ד 
אשאפנבורג ונכדו של הגאון רבי יצחק דוב )ר’ זליגמן בער( במברגר 
וירצבורג, בצעירותו הו”ל את חידושי הגאון רבי אברהם בינג  אב”ד 
“זכרון אברהם”, וצירף להם הערות מחכימות. כן הו”ל את ספרו של 
ליב  אריה  משה  רבי  ודודו  חותנו  פטירת  לאחר  שמחה”.  “זכר  אביו 
את  למלא  עלה  לנר(,  הערוך  )חתן  באד-קיסינגן  של  רבה  במברגר 

מקומו ברבנות באד-קיסינגען, בה כיהן עד לפטירתו בשנת תרצ”ד.

פתיחה: $200

400. אוסף מכתבים שונים 
מוזעס  רבי  אל  במברגר  הלוי  זעקל  מרבי  ועוד,  תורה  בדברי   מכתב  ♦

מודפס   מכתב  ♦  .1902 תרס”ב  שרימם,  )רוזנבוים(.  ליטש-סג”ל  חיים 
בזמן  כנסיות,  בבתי  הנר  בהדלקת  קיצוב  בענין  הונגריה,  מרבני 
 מכתב הרב משה אביגדור עמיאל.  המלחמה. בודפסט, תרע”ז 1916. ♦
בירושלים  חב”ד  מכולל  הנפטרים  *רשימת   .1935 תרצ”ה  אנטוורפן, 
ישראל  רבי  הדגל”  “ראש  בחתימת  תרע”ט.  סיון  עד  תרע”ט  מתשרי 
 מכתב אל רבי יוסף חיים זוננפלד, מחאה על המצב בבית  שמעון שיין. ♦
החולים “ביקור חולים”. בחתימת 11 מעסקני ירושלים. תרצ”א 1931. 
 מכתב מעניין מרבי מרדכי יפה-שלזינגר לבני משפחתו. תשל”ו 1976. ♦

6 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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400. Collection of Various Letters
◆ Letter of Torah thoughts, by Rabbi Seckel HaLevi 
Bamberger to Rabbi Moses Chaim Litch-Segal 
(Rosenbaum). Schrimm, 1902. ◆ Printed letter by 
Hungarian rabbis, concerning budgeting the kindling 
of a light in synagogues during the war. Budapest, 1916. 
◆ Letter by Rabbi Moshe Avigdor Amiel. Antwerp, 
1935. ◆ List of those who belonged to “Kollel Chabad” in 
Jerusalem who died from Tishrei until Sivan 5679 (1919). 
Signed by “Head of the Flag” Rabbi Yisrael Shimon 
Shain. ◆ Letter to Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, 
protesting the situation of the “Bikur Cholim” Hospital. 
Signed by 11 Jerusalem community leaders. 1931. 
◆ Interesting letter by Rabbi Mordechai Yaffe-
Schlesinger to his family. 1976.
6 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

401. מכתב רבי שלמה אב”ד קארצאג
מכתב רבי שלמה שיק אב”ד קארצאג, אל מנהיגי קהילת קארסלבורג. 

קארצאג )הונגריה(, תרל”ז ]1877[.
שיק  המהר”ם  תלמיד  )תר”ד-תרע”ו(,  שיק  צבי  שלמה  רבי  הגאון 
ולתולדות משפחת שיק(,  )קרוב-משפחתו, רש”צ חיבר ספרים עליו 
כיהן משנת תרכ”ט כרב בעיר קרצאג. רב ידוע, מחבר שו”ת רשב”ן, 

סידור רשב”ן וספרים נוספים. 
28 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $200

401. Letter by Rabbi Shlomo Av Beit Din of 
Karcag 
Letter by Rabbi Shlomo Schick Av Beit Din of Karcag, to 
leaders of community of Carlsburg. Kacag (Hungary), 
[1877]. 
The Ga’on Rabbi Shlomo Tzvi Schick (1844-1916), dis-
ciple of the Maharam Schick (his relative, Rabbi Shlomo 
Tzvi Schick composed books on him and on genealogy 
of the Schick family); served as rabbi of Karcag from 
1869. Famous rabbi, authored Rashban Responsa, 
Siddur Rashban and additional books. 
28cm. Good condition, folding marks. 

Opening Price: $200

המהרי”ץ  של  וחתימתו  בכת”י  לשוחט  סמיכה  אישור   .402
דושינסקי

רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  שוחט,  של  סכינו  בדיקת  אישור 
אלול  ירושלים,  החרדית”.  “העדה  וגאב”ד  רב  דושינסקיא  צבי  יוסף 

ת”ש.
מגדולי  )תרכ”ח-תש”ט(,  דושינסקי  צבי  יוסף  רבי  הגאון   - המהרי”ץ 
גאוני הונגריה, כיהן כאב”ד וכראש ישיבה בחוסט ובגאלאנטא. בשנת 
ולהנהיג  החרדית”,  “העדה  ברבנות  לכהן  ישראל  לארץ  עלה  תרצ”ג 
את הציבור החרדי בארץ ישראל. השתתף במשלחת “אגודת ישראל” 

לועדת פיל ולועדות אחרות של האו”ם, ערב קום המדינה.
נייר מסמכים רשמי, 21 ס”מ. מצב טוב, קמטי קיפול.

פתיחה: $300
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402. Authorization of Ordination as 
“Shochet” Handwritten and Signed by the 
Maharitz Dushinsky
Authorization of inspection of a “shochet”’s knife, hand-
written and signed by Rabbi Yosef Zvi Dushinsky Rabbi 
and “Ga’avad” of the “Eda HaCharedit”. Jerusalem, Elul 
1940.
The Maharitz – Rabbi Yosef Zvi Dushinsky (1868-1948), 
a prominent Hungarian Torah scholar, served as Rabbi 
and yeshiva dean in Chust and Galanta. In 1933, he im-
migrated to Eretz- Yisrael to serve in the rabbinate of 
the “Eda HaCharedit” and to lead the “Charedi” com-
munity in Eretz-Yisrael. He participated in the “Agudat 
Yisrael” delegation to the Peel Commission and to other 
UN committees, preceding the establishment of the 
State of Israel.
Official stationary, 21cm. Good condition, folding marks.

Opening Price: $300

403. מכתב הגאון רבי אהרן וולקין אב”ד פינסק
מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אהרן וולקין, אל יוצאי העיר 

פינסק בניו יורק. פינסק, ב’ שבט תר”ץ ]1930[.
וקרובים  מעינינו  הרחוקים  עירנו  “אנשי  אל  מרגש  בקשה  מכתב 
ללבנו” לתמוך בישיבה הגדולה בעירו פינסק, המונה למעלה ממאתים 
בחורים “ואם כי מזונם הרוחני לא יחסר להם, אבל דא עקא... יסבלו 
רעב... קשה  וסובלין כמעט  נורא במזונם הגשמיי  דוחק  הישיבה  בני 
חמרמרו  איך  וליל  יומם  ד’  בתורת  ההוגים  ויקירי  שופרי  הני  לראות 

מעם צפד עורם על עצמם וחשך משחור תארם מרוב עוני ודוחק...”. 
1548(, מגדולי  )תרכ”ה-תש”ב, אוצר הרבנים  וולקין  הגאון רבי אהרן 

תהפוסקים ומרביצי התורה בליטא. למד בוולוז’ין והיה מבחירי תלמי
והסתופף  בקובנה  הפרושים  בכולל  למד  מכן  לאחר  הנצי”ב,  של  דיו 
גרוזד,  בקהילות  ברבנות  כיהן  ספקטור.  אלחנן  יצחק  רבי  של  בצילו 
ידי  על  נעצר  הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת  ואמצסילב.  שאד 
הרוסים ובשבתו בכלא כתב את חיבורו “בית אהרן” על מסכת בבא 
ישיבה  וראש  העיר  לרב  נתמנה  ושם  לפולין  נס  בדרך  נמלט  קמא. 
בפינסק-קרלין. מחבר “בית אהרן”, “חושן אהרן”, “מצח אהרן” ושו”ת 

“זקן אהרן”. נספה בשואה.
27 ס”מ. מצב טוב, קרעים בסימני הקיפול.

פתיחה: $800

403. Letter by Ga’on Rabbi Aharon Walkin 
Av Beit Din of Pinsk
Letter in handwriting and signature of the Ga’on Rabbi 
Aharon Walkin to natives of Pinsk residing in New 
York. Pinsk, 2 Shvat [1930]. 
Heartfelt letter of request to “faraway members of our 
city who are close to our hearts” in appeal to support the 
Yeshiva in Pinsk in which over two hundred young men 
study “and although their spiritual sustenance is abun-
dant… the Yeshiva students are direly lacking material 
needs and are nearly starving to death… it is painful 
to observe the dear students, studying Torah day and 
night, ...suffering from the pangs of poverty…”. 
The Ga’on Rabbi Aharon Walkin (1865-1942, Otzar 
HaRabbanim 1548), among leading rabbinical au-
thorities and teachers of Torah in Lithuania. Studied 
in Vizhnitz and was among prominent disciples of the 
Netziv. Later on he studied in Kollel of the Prushim in 
Kovno and was closely associated with Rabbi Yitzchak 
Elchanan Spektor. Served in the rabbinate of communi-
ties of Gruzd, Siad and Amtzislav. During World War I 
was apprehended by the Russians and while in prison 
authored his composition Beit Aharon on tractate 
Bava Kamma. Miraculously escaped to Poland where 
he was appointed as rabbi of the city and Rosh Yeshiva 
in Pinsk-Karlin. Composed Beit Aharon, Choshen 
Aharon, Metzach Aharon and Zkan Aharon Responsa. 
Perished in the Holocaust. 
27cm. Good condition, tears on folding marks. 

Opening Price: $800

404. הרב קוק - שני מכתבים
שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן 

קוק. ירושלים, תרצ”ד ]1934[.
של  בנו  בורנשטיין,  העניך  חנוך  רבי  אל  מופנים  המכתבים  שני 
כאדמו”ר  הוכתר  השואה  שלאחר  משמואל”,  “שם  בעל  האדמו”ר 

מסוכטשוב.
שני מכתבים, 13 ס”מ בקירוב. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $300

404. Rabbi Kook – Two Letters 
Two letters in handwriting and signature of Rabbi 
Avraham Yitzchak HaCohen Kook. Jerusalem, [1934]. 
Both letters directed to Rabbi Chanoch Henoch 
Bornsztain, son of Rebbe author of “Shem MiShmuel”, 
who was appointed as Rebbe of Sochatchov following 
the Holocaust. 
Two letters, approx. 13cm. Good-fair condition. 

Opening Price: $300
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405. ארבעה מכתבים – הרב קוק, הרב חרל”פ והרב רענן
 מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב קוק, אל פרות ♦  ארבעה מכתבים:
 מכתב בחתימת הרב קוק, אל  ♦ פסור פיק. ירושלים, תרפ”א ]1921[. 
 מכתב בחתימת תלמידו  ♦  .]1929[ ירושלים, תרפ”ט  קונסול מצרים. 
של הרב קוק, רבי יעקב משה חרל”פ, וחתנו רבי שלום נתן רענן-קוק. 
משנת  המכתבים  ]שני  רענן-קוק.  נתן  שלום  רבי  בחתימת   מכתב  ♦

תרצ”ט, על נייר מכתבים של ישיבת מרכז הרב[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

405. Four Letters – Rabbi Kook, Rabbi 
Charlap and Rabbi Ra’anan 
Four letters: ◆ Letter in handwriting and signature 
of Rabbi Kook to Professor Pick. Jerusalem, [1921]. 
◆ Letter signed by Rabbi Kook, to consul of Egypt. 
Jerusalem, [1929]. ◆ Letter signed by disciple of Rabbi 
Kook, Rabbi Ya’akov Moshe Charlap, and his son-in-law 
Rabbi Shalom Natan Ra’anan-Kook. ◆ Letter signed by 
Rabbi Shalom Natan Ra’anan-Kook. [Both letters from 
1929, written upon stationery of Mercaz HaRAv Yeshiva]. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $350

406. הרב קוק - אוסף פריטים
הרב  של  בכתב-ידו   פתקה  ♦ ובדפוס:  בכת”י  מגוון  אוסף   - קוק  הרב 
קוק, ַהְכתבה של מברק ניחומים )בצירוף קבלה על שליחת המברק(. 
 מכתב על נייר רשמי של הרב קוק. כתיבה מרובעת  ]תרצ”ב 1932[. ♦
לרבנו  הפרידה   “ברכת  ♦  .]1923[ תרפ”ג  ירושלים,  ]בכתב-ידו?[. 
הקדוש שליט”א”, שני כרטיסים לטקס פרידה מהרב קוק לפני נסיעתו 
 מכתב רבי שמואל קוק, אחיו הצעיר של הרב קוק, על גבי  לאמריקה. ♦
גלויה של “בית מושב זקנים וזקנות”. ירושלים, תרס”ט ]1909[. יידיש. 
 חוברת, קריאת הקודש ליסוד הישיבה המרכזית העולמית, מאת רבי  ♦

 הודעה מודפסת  אברהם יצחק הכהן קוק. ירושלים, תרפ”ב ]1922[. ♦
על שירותי הסעה של חברת ההסעות “המקשר”, עבור המשתטחים 
 מכתב מבנק ‘קפת-עם א”י’  על קברו ביום הפטירה. ]דפוס סלומון[. ♦
ירושלים,  גביית עמלה על החזרת שיק מאמריקה.  אל הרב קוק, על 
ר”י  ]בכת”י  התבשיל”  ב”בית  אוכל  לקבלת   אישור  ♦  .1923 ]תרפ”ג[ 
 דף מודפס, לוח-שנה לשנת תש”ו,  ♦ שפירא[, עם חותמת הרב קוק. 

בהוצאת “מרכז הרב”, עם תמונת הרב קוק בראשו.

11 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

406. Rabbi Kook – Collection of Items
Rabbi Kook – varied collection of manuscripts and 
printed matter: ◆ Condolence telegram sent by Rabbi 
Kook (with the receipt of telegram delivery). [1932]. 
◆ Letter written on Rabbi Kook’s official stationary. 
Square writing [Rabbi Kook’s handwriting?]. Jerusalem, 
1923. ◆ “Good wishes upon the departing of our Holy 
Rabbi”, two cards for Rabbi Kook’s departing ceremony 
before his journey to America. ◆ Letter by Rabbi Shmuel 
Kook, Rabbi Kook’s younger brother, on a postcard of 
an old-age home. Jerusalem, 1909. Yiddish. ◆ Booklet, 
a call for founding the worldwide central yeshiva, By 
Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook. Jerusalem 
1922. ◆ Printed notice of the HaMekasher Co. travel 
services for those who wish to visit Rabbi Kook’s grave 
on his yartzeit. [Solomon printing]. ◆ Letter from 
Bank Kupat Am Eretz Yisrael to Rabbi Kook, to collect 
bank fees for a returned American check. Jerusalem, 
1923. ◆ Authorization for receiving food in the public 
kitchen [in the handwriting of Rabbi Y. Shapira], with 
Rabbi Kook’s stamp. ◆ Printed leaf, calendar for the 
year 5706 (1945-46), published by Mercaz HaRav, with 
the photograph of Rabbi Kook at the top.
11 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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407. Application Form for Certificate, 
Signed by Rabbi Ya’akov Yisrael Kanievsky 
“The Steipler”
Application form for immigration certificate for Rabbi 
Shmuel Kagan Rabbi of Orsha and his wife Badana, 
signed by his brother-in-law Rabbi “Ya’akov Yisrael 
Kanievsky – Rabbi in the ‘Beit Yosef Yeshiva’, Bnei 
Brak”, and signed by Rabbi “Yonatan Binyamin 
HaLevi Ish Horowitz, ‘Agudat Yisrael’ Chairman”. 
[Chanuka 5696,1935].
Rabbi Shmuel Eliyahu Kahn (1889-perished in the 
Holocaust), great son-in-law of Rabbi Shemaryahu 
Yosef Karelitz Rabbi of Kosove, and brother-in-law of 
the “Chazon Ish” and the Steipler. Was an outstanding 
disciple of the “Saba of Slabodke”. Served in the Orsha 
(Minsk region) rabbinate from 1918, under the commu-
nist rule. On the application form for a certificate, only 
his wife Badana is mentioned since they were childless. 
19X25cm. Fair condition, stains and tears to margins.

Opening Price: $900

408. Letter Signed by Torah Leaders – 
Regarding a Protest Against a Pool with 
Mixed Swimming, Jerusalem 1958
Letter concerning a massive protest, against build-
ing a “swimming pool with mixed swimming” in 
Jerusalem the Holy City, signed by the heads of the 
“Mo’etzet Gedolei HaTorah” in Jerusalem: Rabbi 
“Zvi Pesach Frank” Rabbi of Jerusalem, Rabbi “Dov 
Berish Weidenfeld” the Tshebin Rebbe, Rabbi “Eliezer 
Yehuda Finkel” Head of Mir Yeshiva, Rabbi “Zalman 
Sorotzkin” the Rabbi of Lutsk and Rabbi “Akiva Sofer” 
the Rabbi from Pressburg. Jerusalem, Sivan 5718 (1958). 
The letter is typewritten on an aerogram for abroad, 
prepared by the “Central Committee for Jerusalem’s 
Holiness”, to send to rabbinic organizations abroad. 
In the letter, the various actions taken on this matter 
and the two large protests planned to take place in 
Jerusalem on the 7th and on the 16th of the month of 
Sivan are reported. 
Aerogram, 30cm. Good condition, file holes.

Opening Price: $800

ישראל  יעקב  רבי  בחתימת  סרטיפקאט,  בקשת  טופס   .407
קניבסקי “הסטייפלר” 

טופס בקשת רשיון עליה )סרטיפקאט( עבור רבי שמואל קאגאן אב”ד 
יעקב ישראל קאניעווסו “אורצ’ה ואשתו באדאנה, בחתימת גיסו רבי 

בנימין  “יונתן  רבי  ובחתימת  ברק”,  בני  יוסף’  ‘בית  בישיבת  ר”מ   - קי 
הלוי איש הורוויץ, יו”ר אגוד”י”. ]חנוכה תרצ”ו 1935[.

של  הגדול  חתנו  בשואה(,  )תרמ”ט-נספה  קאהן  אליהו  שמואל  רבי 
איש”  ה”חזון  של  וגיסם  קוסובה,  אב”ד  קרליץ  יוסף  שמריהו  רבי 
כיהן  מסלבודקה.  ה”סבא”  תלמידי  מחשובי  היה  וה”סטייפלר”. 

הקומו השלטון  תחת  תרע”ח,  משנת  מינסק(  )פלך  אורצ’ה  תברבנות 
היו  שכן  באדאנה,  אשתו  רק  מוזכרת  הרשיון,  בקשת  בטופס  ניסטי. 

חשוכי בנים.
19X25 ס”מ. מצב בינוני, כתמים וקרעים בשוליים.

פתיחה: $900

408. מכתב בחתימת גדולי התורה - אודות הפגנה נגד ברכת 
השחיה המעורבת, ירושלים תשי”ח

מכתב אודות הפגנה אדירה, נגד הקמת “בריכת השחיה המעורבת” 
בירושלים עיר הקודש, בחתימת ידם של ראשי מועצת גדולי התורה 
בירושלים: רבי “צבי פסח פראנק” רבה של ירושלים, רבי “דוב בעריש 
ראש  פינקל”  יהודה  “אליעזר  רבי  מטעשיבין,  הרב  וויידענפעלד” 
ישיבת מיר, רבי “זלמן סורוצקין” הרב מלוצק ורבי “עקיבא סופר” הרב 

מפרשבורג. ירושלים, סיון תשי”ח )1958(.
גבי אגרת-אויר לחו”ל, הוכן ע”י  המכתב מודפס במכונת-כתיבה על 
רבנים  לארגוני  למשלוח  ירושלים”,  קדושת  למען  המרכזית  “הועדה 
בחו”ל. במכתב דיווח על הפעולות השונות שנעשות בענין, ועל שתי 
הפגנות גדולות, האמורות להתקיים בירושלים בז’ בסיון ובט”ז בסיון. 

תומבקשים מרבני התפוצות כי יארגנו אף הן הפגנות גדולות בכל המ
קומות, בתאריך ט”ז בסיון.

אגרת אויר, 30 ס”מ. מצב טוב, נקבי תיוק.

פתיחה: $800
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409. מכתב רבי משה פיינשטיין
רבי  פיינשטיין, אל  וחתימת הגאון רבי משה  יד  מכתב הלכתי בכתב 

שמעון אפרתי. ניו יורק, כ”א אלול תשכ”ג ]1963[.
מטבח  להקים  הרוצה  “צים”  הספנות  לחברת  כשרות  נתינת  בדבר 
משה  רבי  כותב  המכתב  בסיום  באונייה.  הכשר  המטבח  לצד  טרף 
פיינשטיין כי רב שייתן הכשר לדבר זה “אינו כלום ופסול מלהיות רב 
אף אם היה רב מתחלה, כי יש לו דין מאכיל טרפות ואיסורין לישראל, 
אבל בטוח אני שלא ימצא בעולם רב כזה אם לא מכת הרפארמעע 
שהם אוכלין בעצמן כל האיסורין...”. ]המכתב נדפס בבטאון “הליכות 

שדה”, אב תשמ”ז[.
28 ס”מ. מצב בינוני, כתמים, קרעים, סימני קיפול וחורי תיוק.

פתיחה: $500

409. Letter by Rabbi Moshe Feinstein
Halachic handwritten and signed letter by the Ga’on 
Rabbi Moshe Feinstein to Rabbi Shimon Efrati. New 
York, 21 Elul [1963]. 
Pertaining to Kashrut authorization for “Zim” shipping 
lines which desires to establish a non-kosher kitchen 
alongside the kosher kitchen on a ship. In conclusion of 
letter Rabbi Moshe Feinstein states that any rabbi who 
grants authorization of Kashrut for this “is unworthy of 
rabbinical ordination even if he was previously ordained 
as rabbi since he feeds forbidden food to the Jewish nation. 
However, I am certain that a rabbi who would allow such 
a thing does not exist except for one affiliated with the 
Reform sect who themselves eat ritually unclean food…”. 
[Letter printed in “Halichot Sadeh” journal, Av 1987]. 
28cm. Fair condition, stains, tears, folding marks and filing 
holes. 

Opening Price: $500

410. מכתב רבי יעקב קמינצקי
מכתב ארוך בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יעקב קמינצקי, אל הרב 

ד”ר יהודה לוי. מונסי, תשל”ב ]1972[.
יפול  בראשית המכתב מעודד רבי יעקב קמינצקי את הרב לוי שלא 
תשפיע  “ההצלחה  כי  ומבטיח  תפקידו  במילוי  הקשיים  על  ברוחו 
עליהם במשך הזמן להוכח עם מי הצדק”. בהמשך כותב באריכות על 
מצב בריאותו ופרטים אודות משפחתו, ומסיים בברכות שנה טובה 

ואיחולים.
בין  ספרים.  ומחבר  חינוך  איש  פיזיקאי,  לוי,  יהודה  ד”ר  הרב  הנמען, 
היתר למד אצל רבי יצחק הוטנר ואצל רבי יעקב קמינצקי. כיהן כסגן 
נשיא אגודת ישראל וכנשיא אגודת אנשי מדע שומרי תורה בארצות 
הברית. עלה ארצה ועמד בראש “מכון לב” בירושלים. אחד מספריו, 
“שערי תלמוד תורה”, הוחרם על ידי הרב שך והסטייפלער, אולם זכה 

לתמיכה וגיבוי מרבני אמריקה, בהם רבי יעקב קמינצקי.
אגרת אויר, 29 ס”מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול.

פתיחה: $400

410. Letter by Rabbi Ya’akov Kamenetsky 
Lengthy letter in handwriting and signature of the 
Ga’on Rabbi Ya’akov Kamenetsky, to Rabbi Dr. Yehuda 
Levi. Monsey, [1972]. 
At the beginning of letter the Rabbi Ya’akov Kamenetsky 
encourages Rabbi Levi not to despair upon encounter-
ing difficulties in fulfilling his position and guarantees 
that “the success will eventually prove with whom jus-
tice resides”. He then relates at great length details con-
cerning the condition of his health and family matters. 
He concludes with greetings and wishes for a good year. 
Recipient of letter, Rabbi Dr. Yehuda Levi, physicist, 
educator and author. Studied by Rabbi Yitzchak Hutner 
and by Rabbi Ya’akov Kamenetsky. Served as vice-pres-
ident of Agudat Yisrael and as president of Associaiton 
of Orthodox Jewish Scientists in the United States. 
Immigrated to Eretz Israel and served as administrator 
of Machon Lev in Jerusalem. One of his books, Sha’arei 
Talmud Torah, was banned by Rav Shach and the Steipler, 
however he gained encouragement and support by rabbis 
of America including Rabbi Ya’akov Kamenetsky. 
Airmail letter, 29cm. Very good condition. Folding marks. 

Opening Price: $400
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411. Letter from Rabbi Chaim Shmuelevitz  
Letter from Rabbi Chaim Shmuelevitz, Head of the Mir 
Yeshiva. Jerusalem, Tevet 5731 (1971). In this letter, 
Rabbi Chaim announces the engagement of his son 
Rabbi Avraham to the daughter of Rabbi Y. L. Nekritz. 
The engagement took place in the US and the wedding 
in Jerusalem. In this letter which was sent to his friend 
Rabbi S. in the US, he writes: “Although it is difficult 
for me not to take part in the Tena’im celebration, I am 
glad that my friend will take part in our happy event”.
Rabbi Chaim Shmuelevitz (1902-1979), grandson of 
the “Saba” of Novardok and son-in-law of Rabbi Eliezer 
Yehuda Finkel, served for many years as head of “Mir 
Yeshiva” in Jerusalem. A leading rabbi renowned for his 
diligence and his brilliant discourses that encompassed 
many Talmudic topics. “Sichot Mussar” and “Sha’arei 
Chaim” are among his books. The book “Sefer HaZikaron” 
for Rabbi Shmuelevitz was written in his memory. 
Aerogram 18X28cm. Very good condition.

Opening Price: $450

411. מכתב מרבי חיים שמואלביץ 
מכתב מהגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. ירושלים, טבת 
בנו רבי אברהם  )1971(. במכתב מודיע רבי חיים על אירוסי  תשל”א 
עם בת הגרי”ל נעקריץ. האירוסין נערכו בארה”ב והחתונה בירושלים. 
“הגם  לו:  כותב  הוא  בארה”ב,  מוהר”ש  לידידו  שנשלח  זה  במכתב 
מזה  אני  שמח  אבל  התנאים  בשמחת  להשתתף  לא  עלי  שקשה 

שידידי ישתתף שם בשמחתנו”. 
ה”סבא”  נכד  )תרס”ב-תשל”ט(,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
מנובהרדוק וחתן הגרא”י פינקל, כיהן שנים רבות כראש ישיבת מיר 
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”.
אגרת אויר 28X18 ס”מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $450

412. אוסף מכתבי רבנים - בדברי תורה
אוסף מכתבי רבנים שנשלחו אל הרב אברהם אבא זיס, שהוציא לאור 
מכת”י את ספרי אדמו”רי קומרנא, “שולחן הטהור” על שו”ע אורח 

תחיים וספר “מנהגי קומרנא”. ברוב המכתבים הערות בדברי תורה הנו
געים בתוכן הספרים. המכתבים עוסקים גם בבקשת ספרים, תודות 

והערכה על הדפסת הספרים, ועוד. מהשנים תשכ”ג-תשכ”ו.
נתנאל  רבי  האדמו”ר  זוין;  יוסף  שלמה  רבי  הכותבים:  הרבנים  בין 
לוין;  יצחק  ברוך  רבי  מספינקא;  כהנא  אלטר  רבי  האדמו”ר  סאפרין; 
רבי שמואל ברוך וורנר; רבי חיים זבולון חרל”פ, אב”ד ראשון לציון; 
בני ראם; רבי שמואל קיפניס; רבי שלום  רבי ישעיה שנייבלג, אב”ד 

לנדמן; האדמו”ר רבי מאיר הגר מווישיווא; ועוד.
37 מכתבים, גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $300

412. Collection of Rabbi’s Letters – On 
Torah Thoughts
Collection of rabbis’ letters sent to Rabbi Avraham 
Abba Zia, who published the books of the Kumrana 
Rebbes from manuscripts called Shulchan HaTahor on 
Shulchan Aruch Orach Chaim and Minhagei Kumrana. 
Most of the letters have comments on Torah thoughts 
concerning the books’ content. The letters also deal 
with requests for books, thanks, and appreciation for 
printing the books, etc. From 1963-1966.
Among the rabbis who wrote the letters: Rabbi Shlomo 
Yosef Zevin; Rebbe Netanel Safrin; Rebbe Alter Cahane 
of Spinka; Rabbi Baruch Yitzchak Levine; Rabbi Shmuel 
Baruch Werner; Rabbi Chaim Zevulun Charlap, Rabbi 
of Rishon LeZion; Rabbi Yeshaya Shneiblag, Rabbi 
of Bnei Re’em; Rabbi Shmuel Kipnis; Rabbi Shalom 
Landman; Rebbe Meir Hager of of Visheve; etc.
37 letters, varied size, good condition.

Opening Price: $300
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413. אוסף מסמכים ומכתבים “אגודת ישראל”
 מכתב המלצה. מרבי אלכסנדר זושא פרידמאן. וורשא, תרצ”ג 1933.  ♦

תרפ”ה  בירושלים.  הועד  חברי  אל  ביפו,  ישראל”  מ”אגודת   מכתב  ♦

“אגודת  ועד  בארסקי.  נתן  רבי  עבור  והמלצה,  תעודה  *מכתב   .1925
 מכתב מ”הסוכנות היהודית” אל  ישראל” סניף לובלין, תרצ”ט 1939. ♦
ירושלים,  עליה.  רשיונות  לחלוקת  ההסכם  בעניני  ישראל”.  “אגודת 
 הסכם חתום בין “ועד הקהלה העברית” לבין “אגודת  תרצ”ז 1937. ♦
 כרוז להספד  ישראל”, בעניני “מס המצות”. ירושלים, תרצ”ט )1939(. ♦
 מכתב  של רבי אליעזר סילבר, על רבי חיים עוזר. ניו-יורק, ת”ש 1940. ♦
הצלת  בעניני  לוין,  הכהן  מאיר  יצחק  רבי  אל  רוזנהיים,  יעקב  מרבי 
בניו- ישראל”  “אגודת  של  לכינוס   הזמנה  ♦  .1946 ניו-יורק,  פליטים. 

יורק, אחרי “שב”ה הצליח בידינו להביא שלום ואחדות בין החברים 
לדעה של תנועתנו במדינה זו”. בחתימת ידו של רבי אליעזר סילבר. 

סינסינטי, תש”ז 1947. 

8 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

413. Collection of “Agudat Yisrael” 
Documents and Letters
*Letter of recommendation. By Alexander Zusha 
Freidman. Warsaw, 1933. *Letter by the Jaffa branch 
of “Agudat Yisrael”, to the members of the Jerusalem 
committee. 1925. *Letter of certification and recom-
mendation, for Rabbi Nathan Barsky. “Agudat Yisrael” 
committee, Lublin branch, 1939. *Letter from the 
Jewish Agency to “Agudat Yisrael”. Regarding the 
agreement for the distribution of immigration certifi-
cates. Jerusalem, 1937. *Signed agreement between the 
Hebrew Community Committee and “Agudat Yisrael” 
concerning “mitzvah tax”. Jerusalem 1939. *Poster for 
the eulogy of Rabbi Chaim Ozer by Rabbi Eliezer Silver. 
New York, 1940. *Letter by Rabbi Ya’akov Rosenheim, 
to Rabbi Yitzchak Meir HaCohen Levine, about saving 
refugees. New York, 1946. *Invitation to the “Agudat 
Yisrael” convention in New York, after “Thank G-d, 
we have succeeded in bringing peace and unity to the 
members of our movement in this state”. Signed by 
Rabbi Eliezer Silver. Cincinnati, 1947.
8 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

414. Collection of Signed Letters and 
Documents – Tiberias and Safed
Large collection of letters and documents on the affairs 
of Tiberias and Safed, including many letters by the 
rabbis of the city of Tiberias: Rabbi Moshe Kliers, Rabbi 
Ya’akov Chai Zrehen and Rabbi Asher Ze’ev Werner 
(a letter by Rabbi Zrehen is in the handwriting of his 
friend Rabbi Werner). 
Letters by Rabbi Elisha and Rabbi Avraham Mordechai 
Kliers [sons of Rabbi Moshe Kliers]; copy of the 
testament of Rabbi Moshe Kliers; regulations of the 
Ashkenasi “Chevra Kadisha” in Tiberias; polemic of the 
“Charedi” community of Tiberias, not to accept a rabbi 
on behalf of the “Knesset Yisrael” Chief Rabbinate; let-
ters about the flood in Tiberias and the ruin of the ritual 
baths; interesting documents and letters by residents of 
Tiberias and by Safed rabbis and residents.
More than 60 leaves, approximately 55 items. Various sizes 
and conditions.

Opening Price: $400

414. אוסף מכתבים ומסמכים חתומים - טבריה וצפת
הכולל  וצפת,  טבריה  בעניני  ומסמכים  מכתבים  של  גדול  אוסף 
יעקב חי  מכתבים רבים מרבני העיר טבריה: רבי משה קליערס, רבי 
זריהן ורבי אשר זאב ורנר )אחד ממכתבי הרב זריהן נכתב בכתב ידו 

של ידידו הרב ורנר( .
משה  רבי  ]בני  קליערס  מרדכי  אברהם  ורבי  אלישע  מרבי  מכתבים 
קדישא  חברא  תקנות  קליערס;  משה  רבי  צוואת  העתק  קליערס[; 
בטבריה,  החרדית  הקהילה  פולמוס  בטבריה;  האשכנזים  דכוללות 
שלא לקבל רב מטעם הרבנות הראשית של “כנסת ישראל”; מכתבים 
ומכתבים מעניינים  והרס המקוואות; מסמכים  על השטפון בטבריה 

מאנשי טבריה ומרבני ואנשי צפת.
למעלה מ-60 דף, כ-55 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400
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416. Letter Rabbi Ya’akov Chananya Kovo 
– Thessaloniki 
Letter by Rabbi Ya’akov Chananya Kovo to “Kollelot 
Adat Yeshurun in Craiova” (Craiova, Romania). 
Thessaloniki, [1865]. 
Request concerning native of Thessaloniki who de-
parted to Craiova and has not contacted his concerned 
family for an extended period of time. 
Rabbi Ya’akov Kovo (1824-1907), chief rabbi, Av 
Beit Din and Rosh Yeshiva in Thessaloniki; son of 
Rabbi Chananya Kovo, who too was among scholars 
of Thessaloniki, and descendant of a famous rab-
binic family from Greece. His book, Kochav Ya’akov 
(Thessaloniki, 1915) is the last responsa book by rabbis 
of Thessaloniki which was printed in the city. 
Official stationery, 26cm. Fair condition, tears on folding 
marks. 

Opening Price: $200

415. Collection of Letters and Printed 
Matter – “Chachmei Lublin Yeshiva” and 
Its Alumni
◆ Letter from the yeshiva management, Lublin, 1930. 
◆ Letter of Torah thoughts and on matters pertaining to 
the yeshiva, by the senior student Rabbi Yisrael Yitzchak 
Taub. Pietrokov, 1927. ◆ Letter of Torah thoughts, by 
Rabbi Fishel Shain. Kroscienko, 1933. ◆ Poster with 
yeshiva study schedule. Lublin, c. 1930. ◆ Booklet 
about the yeshiva, in Polish with photographs, by Hillel 
Tzeitlin. (Leaves cut in center). ◆ Questionnaires com-
pleted by hand and signed by rabbis, by association for 
helping friends of “she’erit hapleita” after the Holocaust. 
*Letter concerning refugees, by the Organization of 
Students of Polish Yeshivot. Tel-Aviv, 1940. ◆ Letters 
and printed matter,” Chachmei Lublin Yeshiva” in 
Detroit. 1943-1951.
16 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

416. מכתב רבי יעקב חנניא קובו - שאלוניקי, תרכ”ה
מכתב מאת רבי יעקב חנניא קובו, אל “כוללות עדת ישורון אשר בעיר 

קאראייובה” )קאריובה, רומניה(. שאלוניקי, תרכ”ה ]1865[.
בקשה בעניין אחד מבני שאלוניקי שהלך לקאריובה, ובמשך תקופה 

ארוכה לא יצר קשר עם משפחתו הדואגת. 
תרבי יעקב קובו )תקפ”ד-תרס”ז(, רב ראשי, אב”ד וראש ישיבה בשא

לוניקי, בן רבי חנניא קובו, אף הוא מחכמי שאלוניקי, ונצר למשפחת 
רבנים מפורסמת ביוון. ספרו “כוכב מיעקב” )שאלוניקי תרע”ה( הוא 

ספר השו”ת האחרון מרבני שאלוניקי שנדפס בעיר.

נייר מכתבים רשמי, 26 ס”מ. מצב בינוני, קרעים בסימני הקיפול.

פתיחה: $200

לובלין”  “חכמי  ישיבת   - דפוס  ודברי  מכתבים  אוסף   .415
וארגוני הבוגרים

 מכתב בדברי תורה ובענית מכתב מהנהלת הישיבה, לובלין, תר”ץ. ♦ ♦ 

ני הישיבה, מאת ותיק התלמידים רבי ישראל יצחק טאוב. פיעטרקוב, 
קרושצימקא,  שיין.  פישל  רבי  מאת  תורה,  בדברי   מכתב  ♦ תרפ”ז. 
 כרוז עם תכנית הלימודים של הישיבה. לובלין, תר”ץ בערך.  תרצ”ג. ♦
צייטלין.  הלל  מאת  תמונות,  עם  בפולנית  הישיבה,  אודות   חוברת  ♦

 שאלונים במילוי כת”י וחתומים ע”י רבנים,  )דפים גזורים באמצע(. ♦
של “אגודת חניכי יח”ל - אח”י”, לעזרת חברים ל”שארית הפליטה” 
 מכתב בעניני פליטים, מ”ארגון לומדי ישיבות פולין”.  אחרי השואה. ♦
 מכתבים ודברי דפוס, ישיבת “חכמי לובלין” בדטת ♦  תל-אביב, ת”ש.

רויט. תש”ג-תשי”א. 

16 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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417. Letter by Rabbi Shlomo Bachar Shmuel 
to Rabbi Moshe Ya’akov Otolingi – Yanina, 
1898 / Play – “HaDikduk”
Letter by Rabbi Shlomo Bachar Shmuel to Rabbi Moshe 
Ya’akov Otolingi. [Yanina, Greece], 1898.
Long letter, first part is criticism of Jews who neglect 
the mitzvoth. Further on, the writer tells of the state 
of the rabbinate in his city and of the local rabbis, Rav 
HaChashmal [Rabbi Chaim Shmuel HaLevi] and Rabbi 
Yehuda Kimchi [later Rabbi of Tripoli]. The last section 
discusses grammar topics.
The writer, Rabbi Shlomo Bachar Shmuel, a Torah 
scholar of Yanina, died at a young age and his father 
published his sermons in the book Yeriot Shlomo 
[Jerusalem, 1909).
The letter recipient, Rabbi Moshe Ya’akov Otolingi 
(1840-1901), from the Otolingi rabbinic family in Italy, 
a mohel, scribe and renowned educator. Served first 
as principal of the Talmud Torah in Livorno. in 1880, 
moved to serve as principal of Thessaloniki Talmud 
Torah and achieved a lot in the field of education in the 
city. Also wrote pedagogic articles, poems and plays.
◆ Stencil-copied manuscript: “HaDikduk – Comedy of 
joyous play” [the characters are Yehoyada – a leading 
Galil figure, Yosef – his son, Menashe – veterinarian 
and Yehonatan – Torah scholar]. Apparently, the play 
was written by Rabbi Moshe Otolingi. (Italian dedica-
tion from 1897).
Letter, [4] pages. Play, [5] pages. 27cm. Good condition, 
folding marks, several tears.

Opening Price: $200

417. מכתב רבי שלמה בכר שמואל לרבי משה יעקב אוטולינגי 
- יאנינה, תרנ”ח / מחזה - “הדקדוק”

מכתב רבי שלמה בכר שמואל לרבי משה יעקב אוטולינגי. ]יאנינה - 
יוון[, תרנ”ח ]1898[. 

מכתב ארוך, בחלקו הראשון ביקורת על יהודים הזונחים את מצוות 
רבני  ועל  בעירו  הרבנות  מצב  על  הכותב  מספר  בהמשך  התורה. 
קמחי  יהודה  ורבי  הלוי[  שמואל  חיים  ]רבי  החשמ”ל  הרב  המקום, 

]לאחר מכן רבה של טריפולי[. הקטע האחרון בענייני דקדוק. 
הכותב, רבי שלמה בכר שמואל, מחכמי יאנינה, נפטר בצעירותו ואביו 

הוציא את דרשותיו בספר ‘יריעות שלמה’ )ירושלים, תרס”ט(. 
)ת”ר-תרס”א(, ממשפחת  יעקב אוטולינגי  רבי משה  מקבל המכתב, 
שימש  ידוע.  ומחנך  סופר  מוהל,  באיטליה,  אוטולינגי  לבית  הרבנים 
תחילה כמנהל ה”תלמוד-תורה” בעיר ליוורנו. בשנת תר”ם עבר לכהן 
כמנהל ה”תלמוד תורה” בשאלוניקי, ועשה רבות בשטח החינוך בעיר. 

כתב גם חיבורים פדגוגיים, שירים ומחזות. 
משחק  או  שחוק  מחזה   - “הדקדוק  בסטנסיל:  משוכפל   כתב-יד  ♦
 - - בנו”, “מנשה  “יוסף  “יהוידע - מגדולי הגליל”,  שמחה” ]הדמויות 
רופא הבהמות” ו”יהונתן - חכם”[. כפי הנראה המחזה הוא פרי עטו 

של רבי משה יעקב אוטולינגי. )הקדשה באיטלקית משנת תרנ”ז(.
]5[ עמ’. 27 ס”מ. מצב טוב, סימני קיפול, מספר  ]4[ עמ’. מחזה,  מכתב, 

קרעים.

פתיחה: $200

418. מכתב הרב מרדכי נורוק - מיטאו, תרס”ב - עם תשובת 
רבי שניאור זלמן הירשוביץ

מכתב הרב ד”ר מרדכי נורוק, אל רבי שניאור זלמן הירשוביץ אב”ד 
גולדינגן. מיטאו, כסליו תרס”ב ]1901[.

ישיבה בגולדינגן  זכות  נורוק את מאמציו לסדר  במכתב מפרט הרב 
)לטביה( לרבי דוב נוחימובסקי, נכדו של רבי שניאור זלמן הירשוביץ. 
נורוק,  להרב  התשובה  מכתב  טיוטת  נמצאת  שנותר  הריק  בעמוד 

בכתב ידו של רבי שניאור זלמן הירשוביץ.
אב”ד  נורוק  צבי  רבי  בן  )תרמ”ה-תשכ”ב(,  נורוק  מרדכי  ד”ר  הרב 
לטביה,  יהדות  מראשי  זו.  ברבנות  מקומו  וממלא  שבלטביה  מיטאו 
פעיל ציוני, מרבני תנועת המזרחי וחבר הפרלמנט הלטבי. פעל רבות 

לאישור מגורי יהודים בפלך קורלנד, בו שוכנת העיר מיטאו, ודוגמה 
לכך הוא המכתב שלפנינו. עלה ארצה לאחר השואה, שימש כחבר 

כנסת במשך שנים רבות ואף כיהן כ”שר הדואר”.
גולדינגן  אב”ד  הירשוביץ  זלמן  שניאור  רבי  הגאון  המכתב,  מקבל 
וולוז’ין,  בישיבת  לימודם  מתקופת  הנצי”ב  של  רעו  )תקע”ח-תרס”ד(, 
ותלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט. תקופה קצרה כיהן ברבנות 
גולדינגן.  ברבנות  שנה  חמישים  למעלה  כיהן  תרי”א  ומשנת  בויסק 
מחבר הספר “אבן ישראל” מדברי רבו הגרי”ס ו”אבן בוחן”. הגהותיו על 
האלפס ]“גליון אלפס”[ נדפסו במהדורת הש”ס של דפוס ראם בווילנא.

נכדו )בעל נכדתו( הגאון רבי דוב נוחימובסקי, עליו מדובר במכתב זה, 
מילא לימים את מקומו כרב ואב”ד גולדינגן )נפטר תר”צ(.

מחוזקים  וקרעים,  קיפול  סימני  כתמים,  בינוני,  מצב  ס”מ.   21 עמ’.   ]4[
בדבק.

פתיחה: $200
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419. Collection of Rabbinic Letters
Collection of Rabbinic letters, most were written in ef-
forts to attain immigration certificates to Eretz Yisrael 
in the 1930s:
*Letter by Rabbi Moshe Frankel “Ra’avad” of Chizeva, 
1934. Letter [and invitation with handwritten inscription] 
by Rabbi Avraham Avli Rapaport Rabbi of Kalyus. 1935. 
*Letter of recommendation by Rabbi Ya’akov Yitzchak 
Weisblum Rabbi of Siewierz, Kislev 5695[ 1934]. *Letter 
by Rabbi Noach Rogoznitsky, a rabbi in Warsaw, 1934. 
*Letter of recommendation by Rabbi Yehoshua Levovitz 
Rabbi of Reteag. 1935. *Letter by the Kolomea rabbis, 
Rabbi David Reiz and Rabbi Chaim Zvi Te’omim. 1929. 
*Letter by Rabbi Avraham Michel Chaimovitz Rabbi 
of Danzig, 1935. *Letter by Rabbi Meir Karelitz, 1945. 
*Copy of correspondence with Rebbe Yosef Yitzchak 
of Lubavitch (Re: If the author of “Or HaChaim” 
really wrote his work when teaching “Chumash” to his 
daughters, or if he never had any children). *Letter by 
the” Agudat Yisrael Beit Din Tzedek” signed by Rabbi 
Mordechai Yaffe Schlesinger. *Printed” Prozbul Shtar”, 
signed by Rabbi Refael Katzenelbogin, 1938.
13 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $600

418. Letter by Rabbi Mordechai Nurok 
– Mitau, 1902 – With Response of Rabbi 
Shneur Zalman Hirshowitz
Letter by Rabbi Dr. Mordechai Nurok, to Rabbi Shneur 
Zalman Hirshowitz Rabbi of Goldingen. Mitau, Kislev 
1901.
In the letter, Rabbi Nurok describes his efforts to ar-
range residential rights in Goldingen (Latvia) for Rabbi 
Dov Nochimovsky, grandson of Rabbi Shneur Zalman 
Hirshowitz. On the remaining empty page is a draft 
of the response to Rabbi Nurok, in the handwriting of 
Rabbi Shneur Zalman Hirshowitz.
Rabbi Dr. Mordechai Nurok (1885-1962), son of Rabbi 
Zvi Nurok Rabbi of Mitau, Latvia and his successor 
in its rabbinate. A leader of Latvian Jewry, active in 
Zionism, he was affiliated with the Mizrachi movement 
and member of the Latvian parliament. Was very active 
in attaining authorizations for Jews to reside in the 
Corland region which includes the city of Mitau, and 
this letter is an example. He ascended to Eretz Yisrael 
after the Holocaust, served as Knesset member for 
many years and even served as Post Minister.
The recipient of the letter, Rabbi Shneur Zalman 
Hirshowitz Rabbi of Goldengen (1798-1904), friend of 
the Netziv from the days they studied together at the 
Volozhin Yeshiva, and close disciple of Rabbi Yisrael of 
Salant. Served for a short while in the Boisk rabbinate, 
and from the year 1851, served for over 50 years as Rabbi 
of Goldengen. Authored Even Yisrael from the teachings 
of his teacher Rabbi Yisrael Salant and Even Bochan, 
his glosses on the Alfes [Gilayon Alfes] printed in the 
Talmud editions of the Re’em printing press in Vilnius. 
His grandson (his granddaughter’s husband) Rabbi Dov 
Nochimovsky, who is discussed in this letter, eventually 
succeeded him as rabbi of Goldengen (died in 1930).
[4] pages. 21cm. Fair condition, stains, folding marks and 
tears, reinforced with glue.

Opening Price: $200

419. אוסף מכתבי רבנים
לקבלת  כהשתדלות  נכתבו  המכתבים  רוב  רבנים,  מכתבי  אוסף 

אישורי-עליה לארץ ישראל בשנות התר”ץ: 
 מכתב  ♦  .1934 תרצ”ד  זשיבא,  ראב”ד  פרנקל  משה  מרבי   מכתב  ♦

אב”ד  ראפופורט  אבלי  אברהם  מרבי  בכת”י[  כיתוב  עם  ]והזמנה 
ווייסבלום  יצחק  יעקב  מרבי  המלצה   מכתב  ♦  .1935 תרצ”ה  קיעלץ. 
 מכתב רבי נח רוגוזניצקי, מרבני  אב”ד סווירז, כסלו תרצ”ה )1934(. ♦
 מכתב המלצה מרבי יהושע לעבוביטש אב”ד  וורשא, תרצ”ד 1934. ♦
ורבי  רייז  דוד  רבי  קולומייא,  רבני   מכתבי  ♦  .1935 תרצ”ה  רעטיאג. 
 מכתב רבי אברהם מיכל חיימוביץ  חיים צבי תאומים. תרפ”ט 1929. ♦
 מכתב רבי מאיר קרליץ, תש”ה 1945.  דומ”ץ דאנציג, תרצ”ה 1935. ♦
 העתק התכתבות עם האדמו”ר הריי”צ מליובאוויטש )בנדון: האם  ♦
אכן בעל “אור החיים” חיבר את חיבורו בעת שלימד חומש לבנותיו, 
 מכתב ביד”צ אגודת ישראל בחתימת  ♦ או שלא היו לו כלל ילדים(. 
 שטר פרוזבול מודפס, בחתימת רבי רפאל  רבי מרדכי יפה שלזינגר. ♦

קצנלבויגן, תרצ”ח )1938(.

13 פריטים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600

420. מכתב “הצדיק מרעננה” רבי יצחק הוברמן
מכתב אל “חבר הפעילים” בכתב ידו וחתימתו של רבי יצחק הוברמן, 

רעננה, תשכ”ב 1962.
)תרנ”ו- מרעננה”.  “הצדיק  הוברמן  הכהן  יצחק  רבי  הקדוש  הגאון 

אצל  מבילגוריא,  מרדכי  יעקב  רבי  אצל  למד  בפולין  נולד  תשל”ז(. 
הגר”ח  )חתן  גליקזון  הגרצ”ה  ואצל  מסוכוטשוב,  משמואל”  ה”שם 
גור  לאדמו”רי  מקושר  היה  ובגאונותו.  בהתמדתו  נודע  מבריסק(. 
כיהן כשש  ליובאוויטש. לאחר השואה,  לו שייכות עם תורת  והיתה 
שנים ברבנות וצלר בגרמניה. עלה לרעננה בארץ ישראל. נודע לצדיק 
בן  לספרו  בהסכמה  עליו  כותב  שך  הגרא”מ  ישועות.  ופועל  נשגב 

לאשרי: “המפורסם למלא דעת בנגלה ובנסתר”. 
גלוית דואר, 14.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני, נקבי תיוק וקמטים.

פתיחה: $200
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420. Letter by the “Tzaddik of Ra’anana” 
Rabbi Yitzchak Huberman
Letter to “the member of Pe’ilim” handwritten and 
signed by Rabbi Yitzchak Huberman, Ra’anana, 1962.
Rabbi Yitzhak HaCohen Huberman, “the Tzaddik of 
Ra’anana” (1896-1977). Born in Poland, studied Torah 
from Rabbi Ya’akov Mordechai of Belogorye, the “Shem 
Mi-Shmuel” of Sochatshev and from Rabbi Glickson 
(son-in-law of R’ Chaim of Brisk). Known for his dili-
gence and genius. Was close to the Gerrer Rebbes and had 
connection to Lubavitch school of thought as well. After 
the Holocaust, he served for 6 years as Rabbi in Wetzlar, 
Germany. Immigrated to Eretz -Israel and settled in 
Ra’anana. Known as a lofty tzaddik and a wonder-worker. 
Rabbi Shach writes about him in the approbation to his 
book “Ben L’Oshri”, “Who is famous for being full of 
knowledge of revealed and hidden (Torah)”. 
Postcard, 14.5cm. Good-fair condition, file holes and 
creases.

Opening Price: $200

421. ארכיון הרב צבי יהודה מלצר
ארכיון מכתבים ומחברות חידושי תורה, של הרב צבי יהודה מלצר. 
צבי  רבי  מחמיו  מכתבים  התר”צ.  שנות  ישראל,  וארץ  ארה”ב  פולין 

שטיינמן ומאנשים נוספים, ותמונות שונות.
 כעשרים מכתבים אישיים שכתב רבי צבי יהודה מלצר  האוסף כולל: ♦
לבני משפחתו, בעת שהותו בארה”ב ובפולין ]בה שימש רבי צבי יהודה 
 מחברות חידושי  כמנהל ישיבת קלצק, של גיסו רבי אהרן קוטלר[. ♦
 מספר מכתבים מחמיו רבי צבי  תורה, בכתב ידו של רבי צבי יהודה. ♦
מאנשים   מכתבים  ♦ משפחתו.  בני  אל  רחובות,  של  רבה  שטיינמן, 
א’,  מחזור  חנה,  בפרדס  נעם  מדרשית  של  מחזור   תמונת  ♦ שונים. 
 תמונות מחזור של ישיבת הדרום ברחובות, מהשנים תשכ”ד  תש”ט ♦

 תמונות נוספות. ותש”ל. ♦

הגאון  של  הגדול  בנו  )תרנ”ט-תשכ”ט(,  מלצר  יהודה  צבי  רבי  הגאון 
רבי איסר זלמן מלצר, ותלמידו של ה”סבא מנובהרדוק”. חתן הגאון 
ראשי  כרב  כיהן  רחובות.  של  רבה  תש”ז(,  )נפטר  שטיינמן  צבי  רבי 

421. Archive of Rabbi Tzvi Yehuda Meltzer 
Archive of letters and notebooks of Chidushei Torah 
of Rabbi Tzvi Yehuda Meltzer. Poland, USA and Eretz 
Israel, 1930’s. Letters by his father-in-law Rabbi Tzvi 
Shteinman and by other personalities, as well as various 
photographs. 
Collection includes: ◆ Approximately twenty personal 
letters written by Rabbi Tzvi Yehuda Meltzer to his 
family members, while residing in USA and Poland 
[where Rabbi Tzvi Yehuda served as administrator 
of his brother-in-law, Rabbi Aharon Kotler’s Kletzk 
Yeshiva]. ◆ Notebooks of Chidushei Torah in hand-
writing of Rabbi Tzvi Yehuda. ◆ Several letters by his 
father-in-law Rabbi Tzvi Shteinman, Rabbi of Rechovot, 
to his family members. ◆ Letters from various people. 
◆ Graduation photograph of Midrashiyat No’am in 
Pardes Chana, year 1, 1949. ◆ Graduation photographs 
of Yeshivat HaDarom in Rechovot, between years 1964 
and 1970. ◆ Additional photographs. 
The Ga’on Rabbi Tzvi Yehuda Meltzer (1899-1969), 
eldest son of the Ga’on Rabbi Isser Zalman Meltzer, 
and disciple of the Alter of Novardok. Son-in-law of 
the Ga’on Rabbi Tzvi Shteinman (passed away in 1947), 
rabbi of Rechovot. Served as chief rabbi of Pardes Chana 
where he founded the Kletzk Yeshiva which was the 
basis for Midrishiyat No’am in Pardes Chana. In 1947 
moved to Rechovot and succeeded his father-in-law in 
the rabbinate of the city, where he established Yeshivat 
HaDarom, and after devoting himself to the Yeshiva, 
resigned from the rabbinate of Rechovot and passed it 
on to Rabbi Elimelech Bar-Shaul, whereas he remained 
only in position of Av Beit Din. 
Over 30 letters, two notebooks and five photographs. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300

בפרדס חנה, שם יסד את “ישיבת קלצק” שהיתה היסוד ל”מדרשית 
מקום  את  למלאות  לרחובות  עבר  תש”ז  בשנת  חנה.  בפרדס  נעם” 
“ישיבת הדרום”, ולאחר שהתמסר  חמיו ברבנות העיר, שם יסד את 
לעבודת הישיבה, התפטר מרבנות העיר רחובות ומסרה לרב אלימלך 

בר-שאול, ונשאר לכהן רק בתור אב בית דין. 
למעלה מ-30 מכתבים, שתי מחברות, וחמש תמונות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

420

421



422. Archive of Mifal HaTorah Jerusalem
Large collection of hundreds of signed documents from 
the Mifal HaTorah archive in Jerusalem. Signed ques-
tionnaires, letters of satisfaction from those insured, 
copies of telegrams, signed membership forms (some 
with photographs) and Kupat Holim booklets with 
photographs and signatures. 1950s until c. 1965. 
Mifal HaTorah was a welfare and medical assistance 
organization for yeshiva families in Jerusalem and in 
Eretz Yisrael. During the years, members joined the 
medical insurance arrangement with the Kupat Holim 
for National Employees. Among the members who 
signed these forms are many signatures of renowned 
rabbis and rebbes of the previous generation and of 
the elder yeshiva heads living our times. For example: 
Rabbi Chaim Shmuelevitz [Head of Mir Yeshiva]; Rabbi 
Moshe Finkel; Rabbi Aryeh Finkel; Rabbi Shalom 
Saffrin of Kamrana; Rabbi Yechiel Leifer; Rabbi Yisrael 
Grossman; Rabbi Moshe Halberstam; Rabbi Baruch 
David Povarsky; Rabbi Nissim Toledano; Rabbi Shimon 
Ba’adani; Rabbi Zvi Kushelevsky; Rabbi Yehoshua 
Neuwirth; Rabbi Elchanan Kunstadt; Rabbi Ya’akov 
Katz; Rabbi Zundel Kroizer; and many other dozens of 
signatures by renowned rabbis and public figures.
Hundreds of documents and dozens of passport photo-
graphs, various sizes and conditions. Some are whole and 
some torn by hand before discarding the forms from the 
archive.

Opening Price: $1800

423. Rabbi Goren – Letter and Books with 
Dedications 
◆ Letter by Rabbi Shlomo Goren, Chief Rabbi of 
Israel, to Rabbi Yosef Schlesinger. Jerusalem, 1983. 
(Typewritten and stamped by hand). ◆ Two copies 
of book of Rabbi Shlomo Goren, Meshiv Milchama, 
volume III, Jerusalem [1986]. Includes inscription by 
Rabbi Goren to various personalities, one from “day of 
publication”. ◆ Sefer Har HaBayit, Meshiv Milchama 
section four, Jerusalem, [1992]. Includes inscription by 
Rabbi Goren. 
Various sizes. Very good condition, folding marks on letter. 

Opening Price: $200

422. ארכיון “מפעל התורה” ירושלים
התורה”  “מפעל  מארכיון  חתומים  מסמכים  מאות  של  גדול  אוסף 
של  רצון  שביעות  מכתבי  חתומים,  הצטרפות  שאלוני  בירושלים. 
)חלקם עם תמונות  מבוטחים, העתקי מברקים, טפסי חבר חתומים 
מצורפות( ופנקסי “קופת חולים” עם תמונות וחתימות. שנות התש”י-

תשכ”ה בערך.
בירוש הישיבות  לבני  רפואי  ועזר  סעד  ארגון  היה  התורה”  ת“מפעל 

ביטוח- להסדר  החברים  צורפו  השנים  במשך  ישראל.  ובארץ  לים 
בין החברים החתומים  רפואי ע”י “קופת חולים לעובדים לאומיים”. 
מפורסמים  מרבנים  רבות  חתימות  למצוא  ניתן  שלפנינו,  בטפסים 
ואדמו”רים מהדור הקודם ומזקני ראשי הישיבות בזמננו. מהם: רבי 
“חיים שמואלוביץ” ]ראש ישיבת מיר[; רבי “משה פינקל”; רבי “אריה 
רבי  לייפער”;  “יחיאל  רבי  מקאמרנא”;  סאפרין  “שלום  רבי  פינקל”; 
“ישראל גרוסמן”; רבי “משה הלברשטאם”; רבי “ברוך דוב פוברסקי”; 

423. הרב גורן – מכתב וספרים עם הקדשות
 מכתב מהרב שלמה גורן, הרב הראשי לישראל, אל ר’ יוסף שלזינגר.  ♦

 שני  ♦ ביד(.  וחתום  כתיבה  במכונת  )מודפס   .1983 תשמ”ג  ירושלים, 
עותקים מספרו של הרב שלמה גורן, משיב מלחמה, כרך ג’, ירושלים 
מ”יום  אחת  שונים,  לאישים  גורן  הרב  הקדשת  עם   .]1986[ תשמ”ו 
ירושלים  רביעי,  חלק  מלחמה  משיב  הבית,  הר   ספר  ♦ ההוצאה”. 

תשנ”ב ]1992[. עם הקדשה מהרב גורן.

גודל משתנה. מצב טוב מאד, סימני קיפול במכתב.

פתיחה: $200

“צבי קושלבסקי”; רבי  “נסים טולדנו”; רבי “שמעון בעדני”; רבי  רבי 
“זונדל  רבי  כץ”;  יעקב  רב  קונשטט”;  “אלחנן  רבי  נויבירט”;  “יהושע 
קרויזר”; ועוד עשרות רבות של חתימות מרבנים ואישי ציבור נודעים.

חלקם  משתנים.  ומצב  גודל  פספורט,  תמונות  ועשרות  מסמכים  מאות 
שלמים וחלקם נקרעו בידיים, לפני זריקת הטפסים מהארכיב.

פתיחה: $1800
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כתבי יד - מחקר ופולמוס, ספרי קהלות ופנקסי שד”ר
Manuscripts – Polemic and Research, Community and Emissary Notebooks 

424. כתב-יד, פנקס חברא קדישא - קהילת מישקולץ, תקכ”ח-תקע”א
כתב-יד, פנקס “חברא קדישא” של קהילת מישקולץ, הונגריה. ]תקכ”ח-תקע”א 1768-1811[. 

שער מצוייר בדיו צבעונית: “זה הפנקס דק”ק משקאלטץ, הצור תמים פעלו... אין אב”ל ליהודים, אבל מי 
האיש החפץ חיים... בגין כך התאספנו אנשי יחידי סגולה וחבור בחבורה להיות בני גומלי חסדים...”. 

וחתימות  החברה  החלטות  וחובות,  חשבונות  פטירות,  רישומי  מישקולץ,  מקהילת  יהודים  ופרטי  שמות 
הגבאים.

הפנקס  הכנת  תאריך  הוא  הנראה  כפי  ברור(,  אינו  הלועזי  )הפרט  תקכ”ח  הוא  בשער  העברי  השנה  פרט 
וכתיבת שמות החברים בראשי העמודים. בהמשך שימש הפנקס לכתיבת תקנות והחלטות החברא קדישא 

ולרישומים בענייני החברים, מהשנים תקס”ח-תקע”א, עם חתימות חברי וגבאי החברה. 
]60[ דף, 26 ס”מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. כריכת עור, פגמים.

פתיחה: $3000

424. Manuscript, Chevra Kadisha Notebook – Miskolc Community, 
1768-1811 
Manuscript, Chevra Kadisha notebook of the community of Miskolc, Hungary. 
[1768-1811].
Painted title page with colored ink: “This notebook of the Miskolc community, … we 
have gathered together to do loving kindness…”.
Names and details of Jews of the Miskolc community, list of deaths, accounts and 
debts, the society’s decisions and signatures of those in charge.
The date on the title page is 1768 (the Gregorian date is unclear), apparently this is the 
date of the preparation of the notebook and the writing of the members at the top of 
the pages. Later on, the notebook was used for writing regulations and decisions of the 
Chevra Kadisha and for inscriptions of the members’ matters, from the years 1808-
1811, with signatures of the society’s members and the people in charge.
[60] leaves, 26cm. Good condition, stains and wear. Leather binding, damages.

Opening Price: $3000 424



425. Emissary (Meshulach) Notebook of Rabbi Chaim Ya’akov Pardo 
– For Printing the Book Chasdei David – 1887-1896 – Important 
Signatures
Manuscript – Notebook of emissary Rabbi Chaim Ya’akov [Mirkado] Pardo, who trav-
eled to collect money for printing the book Chasdei David on the Tosefta, authored by 
his grandfather Rabbi David Pardo. [1887-1896].
The first parts of Chasdei David on the Tosefta, on Sedarim Zera’im, Moed, Nashim 
and Nezikin, were printed during the author’s life in Livorno in 1776-1790; however, 
the work on Sidrei Kodshim and Taharot remained in manuscript form. In 1887, Rabbi 
Moshe Pardo Ra’avad of Jerusalem and of Thebes Egypt desired to print the last two 
parts [Tosefet Kedusha and Tosefet Tahara]. His nephew Rabbi Chaim Ya’akov Pardo 
was sent abroad to collect money for expenses. He was equipped with this notebook, 
which starts with approbations and recommendations by Eretz Yisrael Torah scholars 
of those days. During his journey, signatures and recommendations of rabbis and vari-
ous figures from the communities he reached were added to the notebook. Because he 
fulfilled his mission, Seder Kodshim was printed in Jerusalem in 1890. Later, efforts 
were expended to print the work on Seder Taharot as well and in 1896, Jerusalem Torah 
scholars signed again a special recommendation for Rabbi Chaim Ya’akov Pardo in the 
same notebook, but Seder Taharot was never printed. 
The notebook starts with letters of recommendation from 1887, by Rabbi Moshe Pardo 
[Ra’avad of Jerusalem and Ra’avak of Thebes who was Rabbi Chaim Ya’akov’s uncle], 
followed by another letter signed by Sefardi Jerusalem rabbis; Rishon LeZion Rabbi 
Refael Meir Panigel, Rabbi Ya’akov Shaul Elyashar and a recommendation letter by 
Rabbi Shmuel Salant [signature slightly torn]. The following leaves have recommenda-
tion signed by rabbis: Hebron rabbis, Rabbi Eliyahu Saliman Meni, Rabbi Yom Tov 
Parche and Rabbi Rachamim Yosef Franko; a letter by Rabbi Moshe HaLevi – the 
Chacham Bashi of Turkey; a letter by Rabbi Yitzchak Abulafia Rabbi of Damascus.
Further on, are letters by rabbis of various communities in the Turkish Balkan cities, 
and from Tlemsan [Algeria]. On the margins are many signatures of contributors and 
subscribers from their communities. Amongst the names are Rabbi Leon Pinchi and 
Rabbi Avraham Avinon of Sarajevo, Rabbi Ya’akov Chananya Kobo of Thessaloniki, 
Rabbi Chaim Belaich of Tlemsan Algeria, Rabbi Mordechai Giron – Chacham Bashi 
of Adrianople, etc. 
Further in the notebook are letters of recommendation by Jerusalem rabbis from 1896 
for printing the second volume on Seder Taharot, signed by the Rishon LeZion Rabbi 
Ya’akov Shaul Elyashar, Rabbi Shmuel Salant, Rabbi Refael Yitzchak etc.
A number of pages are in French, with signatures and lists from various people with 
several signatures of Rabbi Moshe Pardo.
[30] written pages, 35cm. Fair condition, coarse tears to bottom corner of all leaves with 
damage to text and signatures. Stains. Loose or detached leaves. Damaged binding.

Opening Price: $1000

425. פנקס שד”ר של רבי חיים יעקב פארדו – להדפסת ספר חסדי דוד – תרמ”ז-תרנ”ו – חתימות 
חשובות

כתב-יד - פנקס שד”ר של רבי חיים יעקב ]מירקאדו[ פארדו, שיצא לאסוף כסף להדפסת ספר חסדי דוד על 
התוספתא, מאת סבו רבי דוד פארדו. ]תרמ”ז-תרנ”ו[.

ונזיקין, נדפסו בחיי  חלקיו הראשונים של הספר “חסדי דוד” על התוספתא, על סדרי זרעים, מועד נשים 
המחבר בשנת בליוורנו תקל”ו-תק”ן, ואילו החיבור על סדרי קדשים וטהרות נותר בכתב-יד. בשנת תרמ”ז 
התעורר הרב המפ”ה - רבי משה פארדו ראב”ד ירושלים ואב”ד נא-אמון שבמצרים להדפיס את שני החלקים 
האחרונים ]“תוספת קדושה” ו”תוספת טהרה”[. לגיוס ההוצאות נשלח לחו”ל אחיינו רבי חיים יעקב פארדו. 
אז צוייד בפנקס שלפנינו, שנפתח בהסכמות והמלצות חכמי ארץ ישראל של אותם ימים. במהלך המסע 
נוספו בפנקס זה חתימות והמלצות של רבנים ואישים שונים מן הקהילות אליהן הגיע. בעקבות זאת, נדפס 
סדר קדשים בירושלים תר”ן. בהמשך החלו מאמצים להדפיס גם את החיבור על סדר טהרות ובשנת תרנ”ו 
שבו חכמי ירושלים וחתמו לרבי חיים יעקב פארדו על המלצה מיוחדת באותו פנקס, אך ההדפסה של חלק 

זה לא יצאה לבסוף אל הפועל.
נא-אמון,  ואב”ד  בירושלים  ]ראב”ד  רבי משה פארדו  נפתח במכתבי המלצה משנת תרמ”ז, מאת  הפנקס 
שהיה דודו של רבי חיים יעקב[, אחריו מכתב נוסף בחתימת רבני ירושלים הספרדיים: הראשון לציון רבי 
רפאל מאיר פאניז’יל, רבי יעקב שאול אלישר, ואחריו מכתב המלצה מרבי שמואל סלנט ]החתימה קרועה 
בחלקה[. בדפים שלאחר מכן מכתבי המלצות וחתימות רבנים: מכתב רבני חברון, רבי אליהו סלימאן מני, רבי 
יום טוב פרחי ורבי רחמים יוסף פראנקו; מכתב רבי משה הלוי - החכם באשי של טורקיה; מכתב רבי יצחק 

אבולעפיא אב”ד דמשק. 
בהמשך מכתבי רבנים בקהילות שונות בערי טורקיה והבלקן, ומתלמסאן )אלג’יר(. בשוליהם חתימות רבות 
של תורמים ומנויים מקהילתם, בין השמות: הרב לאון פינצי והרב אברהם אבינון מסרייבו, רבי יעקב חנניה 

קובו משאלוניקי, רבי חיים בלייח מתלמסאן, רבי מרדכי גירון – חכם באשי באנדרינופול, ועוד. 
טהרות,  סדר  על  השני  החלק  להדפסת  תרנ”ו  משנת  ירושלים  רבני  של  המלצה  מכתבי  הפנקס  בהמשך 

בחתימת הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר, רבי שמואל סלנט, רבי רפאל יצחק ישראל ועוד.
מספר עמודים בצרפתית, עם חתימות ורשימות מאישים שונים ובהן מספר חתימות של רבי משה פארדו.

]30[ עמ’ כתובים, 35 ס”מ. מצב בינוני, קרעים גסים בפינה התחתונה של כל הדפים, עם פגיעות בטקסט ובחתימות. 
כתמים. דפים רופפים או מנותקים. כריכה פגומה.

פתיחה: $1000
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426. Emissary (Meshulach) Notebook of and Rabbis’ Letters – Ridvaz 
Yeshiva in Safed – 1912
A memorial notebook for philanthropists prepared for Rabbi Avraham Greenblatt, 
emissary for the “General Talmud Torah and Yeshiva for the Torah of Eretz Yisrael” of 
the Ridvaz. Safed, 1912.
Colored decorated title page. Printed regulation. At the beginning of the notebook are 
handwritten regulations. Signed by Rabbi “Naftali Chana’ls grandson of the Besht”, 
Rabbi “Yosef Rabinowitz” and Rabbi “Yehuda Leib son of R’ Sokolovsky”.
◆ Letter signed by the Heads of the Yeshiva: Rabbi “Yosef Kanowitz” and the stamp of 
his father-in-law Rabbi “Ya’akov David Ridvaz”. ◆ Letter signed by heads of the com-
munity and public institutes in Safed with stamps illustrated with the institutes. ◆ Letter 
handwritten and signed by the Chief Chacham Bashi of the Ottoman Empire, Rabbi 
Moshe Nachum of Constantinople “Chief Rabbi of the Turkish Empire’. ◆ Letter written 
in German (unidentified signature). ◆ Few entries of the institute’s income and expenses.
Volume 22cm. Notebook leaves bound from printed leaves with the yeshiva’s logo from 190--. 
Most leaves are empty. Fair condition. Original semi-leather binding.

Opening Price: $400

426. פנקס שד”ר ומכתבי רבנים - ישיבת הרידב”ז בעיר צפת - תרע”ב
וישיבת תורת ארץ  גריבלאט, שד”ר “תלמוד תורה הכללית  זכרון לנדיבים שהוכן עבור רבי אברהם  פנקס 

ישראל” של הגאון רידב”ז. צפת, תרע”ב 1912. 
נכד  חנהליס  “נפתלי  רבי  בחתימת  בכת”י.  תקנות  הפנקס  בתחילת  מודפסות.  תקנות  מעוטר.  צבעוני  שער 

הבעש”ט זי”ע”, רבי “יוסף ראבינאוויטש” ורבי “יהודא ליב בר”מ סאקאלאווסקי”.
 מכתב בחתימת ראשי הישיבה: רבי “יוסף קאנאוויץ” וחותמת של חותנו הגאון רבי “יעקב דוד רידב”ז”.  ♦

 מכתב   מכתב בחתימות יד ראשי הקהילה ומוסדות הציבור בצפת עם חותמות מצוירות של המוסדות. ♦ ♦

בכת”י וחתימתו של ה”חכם באשי” הראשי לממלכה העות’מאנית, רבי משה נחום מקושטא “ראש הרבנים 
 ומעט רישומי הכנסות והוצאות של המוסד.  מכתב בגרמנית )שם החותם אינו ברור(. ♦ לממלכת תוגרמה”. ♦

כרך 22 ס”מ. דפי הפנקס נכרכו מדפים מודפסים עם לוגו של הישיבה משנת תרס”--. ורוב הדפים ריקים. מצב 
בינוני. כריכת חצי עור מקורית.

פתיחה: $400

425

426



428. Handwritten Notebooks of the 
Tiberias Community
Collection of handwritten notebooks of the Tiberias 
community. Many names and details, including names 
of rabbis etc.
◆ Notebook of the Tiberias City Council, expenses and 
income from 1940. Oriental and Ashkenasic writing 
[last names of Moroccan rabbis of Tiberias]. ◆ Journal 
for 1940-1941, apparently in the handwriting of Rabbi 
Baruch Toledano of Tiberias, with interesting details of 
the city’s lifestyle and the time before the establishment 
of the State of Israel. ◆ List of names which need sup-
port” [stencil printing]. ◆ Notebook with lists of mar-
riages and births. Many names. [1930s].
Various sizes and conditions.

Opening Price: $250

427. Notebook of Remembrance of the Dead 
– Jerusalem, 1920’s-1930’s
Collection of notebooks for commemoration of souls 
on death anniversary. [Jerusalem, 1920’s and 1930’s]. 
13 volumes. Notebook for each month of the year 
[Separate notebooks for Adar I and Adar 2]. Two pages 
allocated for each day of the year where name of de-
ceased, name of father, year of death, name of relative, 
no. of letter sent, name of city and address, listed in 
orderly columns. 
Contains hundreds of names from many places 
throughout the world. Apparently, used in one of char-
ity or Torah institutions in city of Jerusalem. 
13 volumes. 28cm. Good condition. Stains and wear. Worn 
bindings. 

Opening Price: $400

428. פנקסי כת”י קהילת טבריה
אוסף פנקסי כת”י מקהילת טבריה. שמות ופרטים רבים, כולל שמות 

רבנים ועוד. 
 .]1940[ ת”ש  משנת  והכנסות  הוצאות  טבריה,  העיר  ועד   פנקס  ♦
 יומן  כתיבה מזרחית ואשכנזית ]שמות משפחות רבני מרוקו בעיר[. ♦
לשנת ת”ש-תש”א, כנראה בכתב יד רבי ברוך טולידנו מטבריה, עם 
 “רשימת  פרטים מעניינים מהווי העיר והתקופה שלפני קום המדינה. ♦
 פנקס רישומי נישואין  שמות הזקוקים לתמיכה” ]הדפסת סטנסיל[. ♦

ולידה. שמות רבים. ]שנות התר”צ[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

העשרים  שנות  ירושלים,   – נשמות  הזכרת  פנקסי   .427
והשלושים

אוסף פנקסים להזכרת נשמות ביום הפטירה ]“יאר-צייט”[. ]ירושלים, 
שנות העשרים והשלושים של המאה ה-20[.

יוחדו  ב’  ואדר  א’  ]לאדר  מחודשי השנה  אחד  לכל  פנקס  כרכים.   13
ובה  עמודים  כפולת  הוקדשה  בחודש  יום  לכל  נפרדים[.  פנקסים 
נרשמו בטורים מסודרים: שם המנוח, שם אביו, שנת הפטירה, שם 

קרוב המשפחה, מס’ המכתב ששלח, שם עירו וכתובתו. 
מכיל מאות שמות ממקומות רבים בעולם. כפי הנראה שימש באחד 

ממוסדות הצדקה או התורה בעיר ירושלים.
13 כרכים. 28 ס”מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכות בלויות.

פתיחה: $400
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429. Letter and List of People Supported 
by Kollel Holland Deutschland and Batei 
Machse – Jerusalem, 1857
Letter and List of People Supported by Kollel Holland 
Deutschland and Batei Machse in Jerusalem, to the phi-
lanthropists David Hershel and Yosef Boskowitz of Pest 
[Budapest]. Jerusalem, 1857. German.
Request for monetary assistance from the philanthro-
pists mentioned above and their communities, for the 
poor residents of Jerusalem, especially for the families 
and widows of the Sefardi community. Rabbi Yochanan 
Hirsh Shlank, Azriel Zelig Housdorf and other 
names. Stamp of “Ahavat Zion Synagogue of Kollel 
Deutschland… Jerusalem”.
◆ Attached to the letter is another leaf with a Hebrew 
list of the names of needy families, with the number of 
family members and a list of widows. Most are appar-
ently Sefardi families. 
The letter and the list of names were written on a thin 
bluish paper.
Letter [2] pages, 27.5cm + leaf 26cm. Good condition. 
Stains, folding marks and tears.

Opening Price: $200

429. מכתב ורשימת נתמכי כולל הו”ד ובתי מחסה - ירושלים, 
1857

דוד  הגבירים  אל  בירושלים,  מחסה  ובתי  הו”ד  כולל  מראשי  מכתב 
הירשל ויוסף בוסקוביץ מפעסט ]בודפשט[. ירושלים, תרי”ז ]1857[. 

גרמנית.
עניי  לטובת  קהילתם,  ומבני  הנ”ל  מהגבירים  כספית  לעזרה  בקשה 
חתומים:  הספרדית.  הקהילה  ואלמנות  למשפחות  ובפרט  ירושלים, 
נוספים.  ושמות  האוסדורף  זעליג  עזריאל  שלאנק,  הירש  יוחנן  רבי 
חותם “בית הכנסת אהבת ציון של כולל ילידי דייטשלאנד... ירושלם”. 
המשפחות  שמות  של  בעברית  רשימה  ובו  נוסף  דף  צורף   למכתב  ♦
הנזקקות, עם מספר הנפשות בכל משפחה, ורשימת האלמנות. רובם 

כנראה מבני העדה הספרדית.
המכתב ורשימת השמות נכתבו על נייר כחלחל דק.

26 ס”מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול  + דף  27.5 ס”מ  ]2[ עמ’,  מכתב 
וקרעים.

פתיחה: $200

430. כתב-יד, העתק מפנקס המקומות בבית הכנסת - אובן-
ישן, תקפ”ד

חלק  כיום   ,Óbuda( אובן-ישן  המקומות”.  מפנקס  “העתק  כתב-יד, 
מבודפשט - הונגריה(, ]תקפ”ד 1824 בערך[. 

בנוגע  המקומות”  מ”פנקס  והחלטות  רישומים  העתקת  עם  קונטרס 
למקומות של “הר”ר ליזר סג”ל” ב”בית הכנסת הגדולה בעזרת הנשים 
הראשונה”. בין הרישומים, “פשר דבר” בנוגע למחלוקת שהתעוררה 
ועליהם  תקפ”א-תקפ”ד  מהשנים  הם  הרישומים  אלה.  מקומות  על 

חתום “דוד הקטן הלוי בעטעלהיים”.
קונטרס דפים, ]4[ עמ’ כתובים. 18 ס”מ. כרוך בכריכה המקורית שעליה 

תוית-נייר עם השם ומיקום המושב.

פתיחה: $200

430. Manuscript, Copy from the Notebook 
of Places in the Synagogue, Óbuda, 1824 
Manuscript, “Copy of notebook of places” – Óbuda, 
today part of Budapest, (Hungary), [c. 1824].
Pamphlet with copy of inscriptions and decision from 
the “notebook of places” regarding places of “Rabbi 
Leizer Segal” in the “Large Synagogue in the first wom-
en’s section”. Among the inscriptions is an explanation 
of the dispute over these places. The inscriptions are 
from 1821-1824 with the signature of “David the Small 
HaLevi Bettelheim”.
Pamphlet of leaves, [4] written pages. 18cm. Bound in origi-
nal binding with paper labels of the name and location of 
the seat.

Opening Price: $200

429430



431. Handwritten Lectures by Dr. Samuel 
Medoro on Circumcision / Copy of Letters 
by Italian Scholars and Maskilim 
Supporting the Abolishment of Metzitza 
(Sucking) – Italy, 19th Century
1. Trattato della Circoncisione, del Chiarissimo 
Chirurgo Operatore Dr. Samuel Medoro di Padua [The 
Foundations of Circumcision, by the renowned surgeon 
Dr. Samuel Medoro of Padua]. Italy, February-March 
1838. Italy.
Handwritten notebook, written by a student of Samuel 
Medoro in the Rabbinical Beit Midrash in Padua, where 
Medoro taught. 
The Jewish physician Prof. Samuel Medoro (1788-
1854), received his training in the University of Padua, 
served as surgeon in the La Confraternità Israelitica 
“Sovvegno” di Padova which endowed medical assis-
tance to Jews throughout Italy; publicized many medi-
cal articles.
[9] pages + [1] enclosed leaf, 19.5cm. Good condition. Tears 
to enclosed leaf.
2. Manuscript, copy of letters by Italian “scholars” and 
maskilim, supporting the abolishment of metzitzah 
during circumcision. Italy, 19th century, later than 
1852. Italian.
Copies of letters sent during 1847-1852, expressing 
support of the abolishment of metzitzah. The following 
letters are included: an opinion by Dr. Samuel Medoro, 
for the students of the Rabbinical Beit Midrash of Padua 
(Nov. 18, 1847); letter by Hillel L. Della Torre, rabbi and 
teacher of theology in the Rabbinical Beit Midrash of 
Padua (June 24, 1849); letter by Mordechai (Marco) 
Samuel Ghirondi of Padua with approbations of David 
Chananya (D. G. R.) Viterbi and Shmuel David Lutzatto; 
letters by Aryeh (Leon) Ascoli, Abraham Lattes, Shabtai 
Elchanan (Sabbato Graziadio) Treves, Yitzchak Shmuel 
Reggio, Moshe Asson; letter written in Piemonte on 
September 10, 1848 by Hillel Cantoi and copied on 
October 1851 from the archive of the Padua community 
by the request of Eliyahu Pisa of Ferrara, and with the 

ברית  בנושא  מידורו  שמואל  הרופא  שיעורי  כתב-יד   .431
/ העתקת אגרות מחכמי ומשכילי איטליה בעד ביטול  מילה 

המציצה – איטליה, המאה ה-19
 Trattato della Circoncisione, del Chiarissimo Chirurgo  .1
המילה,  ברית  ]יסודות   Operatore Dr. Samuel Medoro di Padua
מאת המנתח הכירורג הנודע ד”ר שמואל מידורו מפדובה[. איטליה, 

פברואר-מארס 1838. איטלקית.
בבית  מידורו  שמואל  של  מתלמידיו  אחד  שכתב  בכתב-יד,  מחברת 

המדרש לרבנים בפדוואה, שם שימש מידורו כמורה.
הרופא היהודי פרופ’ שמואל מידורו )1788-1854(, קיבל את הכשרתו 
La Confraternità is- “באוניברסיטת פדובה, שימש ככירורג בחברת 

raelitica “Sovvegno” di Padova” אשר העניקה סיוע רפואי ליהודים 
ברחבי איטליה; פרסם חיבורים רבים בנושא רפואה. ]9[ עמ’ + ]1[ דף 

מצורף, 19.5 ס”מ. מצב טוב. קרעים בדף המצורף.
ביטול  בעד  איטליה,  ומשכילי  מחכמי  אגרות  העתקת   כתב-יד,  .2

המציצה במילה. איטליה, שנות הת”ר, אחרי תרי”ב 1852. איטלקית.
מביעים  בהן   ,1847-1852 השנים  בין  שנשלחו  אגרות  של  העתקות 
אגרת  הבאות:  האגרות  ביניהן,  המציצה.  בביטול  תמיכה  הכותבים 
חוות דעת מהרופא שמואל מדורו, עבור תלמידי בית המדרש לרבנים 
 ,)L. Della Torre( אגרת מהלל דלטורה ;)בפדובה )18 בנובמבר 1847
רב ומורה לתיאולוגיה בבית המדרש לרבנים בפדובה )24 ביוני 1849(; 
אגרת ממרדכי שמואל גירונדי )Marco Samuel Ghirondi( מפדובה, 
דוד  ושמואל   )D. G. R. Viterbi( ויטרבי  חנניה  דוד  הסכמות  עם 
לטס  אברהם   ,)Leon Ascoli( אסקולי  אריה  מאת  אגרות  לוצאטו; 
 Sabbato Graziadio( טריביש  אלחנן  שבתי   ,)Abraham Lattes(
אגרת   ;)Asson( אסון  משה   ,)Reggio( רג’יו  שמואל  יצחק   ,)Treves
קנטוני  הלל  ידי  על   1848 בספטמבר  ב-10  בפיימונטי  שנכתבה 
על  פדובה  קהילת  מארכיון   1851 באוקטובר  והועתקה   )Cantoni(
הקהילה  מזכיר  ובאישור  מפררה,  פיסא  פי בקשתו של משה אליהו 
ביטלו   1851 נובמבר  מחודש  החל  כי  נכתב  בהמשך  שלום;  אברהם 
האגרת  פררה;  בעיר  המציצה  את  ורג’יו  אסקולי  הראשיים  הרבנים 
משה  עבור  נכתבה   ,)Bounajuto Gallico( גליקו  מסעדיה  האחרונה 

אליהו בן זכריה פיסא מפררה. 
]15[ דף, 19 ס”מ. מצב טוב. מספר דפים מנותקים. 

ראה כ”י Ms. Var. 765 באוסף הספריה הלאומית.

פתיחה: $500

authorization of the Community Secretary Avraham 
Shalom; written further in the letter that beginning 
with the month of November 1851, the Chief Rabbis 
Ascoli and Reggio have abolished metzitza in the city 
of Ferrara; the last letter from Masadye (Bounajuto) 
Gallico was written for Moshe Eliyahu ben Zecharya 
Pisa of Ferrara. 
[15] leaves, 19cm. Good condition. Several detached leaves.
See Manuscript Ms. Var. 765 of the National Library 
collection.

Opening Price: $500
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432. Manuscript – Sefer Hogeh De’ot, by 
Scholar Moshe Orenstein 
Manuscript, Sefer Hogeh De’ot, by learned scholar pro-
ficient in written and oral Torah. By Moshe Orenstein. 
Fine scribe writing (in Rashi writing, headings in square 
vowelized writing). Vowelized poem on page opposite 
title page (“LeMi Oy? LeMi Avoi?...”). 
Great composition by Moshe Orenstein (1839-1906), 
former Sadigura Chassid who became a famous enlight-
enist. Resided in Chortkiv and was among opposers of 
Sadigura. He took an active role in the affair related to 
Rabbi Dov Ber of Leova. Several of his compositions were 
printed; this manuscript was apparently not printed. 
[193] pages. 26cm. Good condition, stains. Title page 
detached. Coarse tears on title page and on several leaves. 
Binding. 

Opening Price: $300

משה  המשכיל  מאת  דעות,  הוגה  ספר   - כתב-יד   .432
אורנשטיין

בתורת  ומבין  למשכיל  וישרות  נכוחות  דעות,  הוגה  ספר  כתב-יד, 
האלהים הכתובה והמסורה. מאת משה ארענשטיין. 

כתיבת סופר נאה )ב’כתב רש”י’, כותרות בכתב מרובע ומנוקד(. מעבר 
לשער שיר מנוקד )“למי אוי? למי אבוי?...”(.

סדיגו חסיד  )תקצ”ט-תרס”ו(,  אורנשטיין  משה  מאת  גדול  תחיבור 
לאחד  והיה  בצ’ורטקוב  התגורר  ידוע.  למשכיל  שהפך  לשעבר  רא 
בער  דוב  רבי  בפרשת  פעיל  חלק  נטל  היתר  ובין  סדיגורא,  ממתנגדי 

מליאובה. כמה מחיבוריו נדפסו, כתב היד שלפנינו כנראה לא נדפס.
]193[ עמ’. 26 ס”מ. מצב טוב, כתמים. דף השער מנותק. קרעים גסים בו 

ובמספר דפים. כריכה.

פתיחה: $300

433. כתב-יד – מטעי קדם על אדמת צפון / לישרים תהילה 
– ברדיטשוב, תקצ”ה

 מטעי  ♦ חיבורים.  שני  של  אשכנזית  בכתיבה  נאה  העתקה  כתב-יד, 
קדם על אדמת צפון, שירים ומחזות מאת שלום בן יעקב הכהן ]על 
 לישרים תהלה, מחזה מאת רבי  פי מהדורת זולקווא, תקע”ח 1818[. ♦
פי מהדורת אמשטרדם, תקפ”ה  ]על  - הרמח”ל  לוצאטו  חיים  משה 
1825[. המעתיק: יצחק סג”ל וואלקינשטיין. ברדיטשוב, תקצ”ה 1835.

שערים נפרדים לשני החיבורים. החיבור הראשון מנוקד כולו והשני 
בחלקו. כרוך בכריכה המקורית.

50, ]137[; 113, ]1[ עמ’. 16.5 ס”מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $300

433. Manuscript – “Mata’ei Kedem Al Admat 
Tzafon” / “LaYesharim Tehila” – Berdichev, 
1835 
Manuscript, fine copy of two compositions in Ashkenazi 
writing. ◆ “Mata’ei Kedem Al Admat Tzafon”, poems 
and plays by Shalom ben Ya’akov HaKohen [based upon 
1818 Zholkva edition]. ◆ “LaYesharim Tehila”, play by 
Rabbi Moshe Chaim Luzzatto – Ramchal [based upon 
1825 Amsterdam edition]. Copyist: Yitzchak Segal 
Walkenstein. Berdichev, 1835. 
Separate title pages for both compositions. First compo-
sition entirely vowelized and second partially. Bound in 
original binding. 
50, [137]; 113, [1] pages. 16.5cm. Good condition, stains. 

Opening Price: $300

432433



434. Manuscript and Letters – Dr. Leopold 
Löw of Szeged 
◆ Manuscript, sermons and thoughts, 1855-1888, by 
Rabbi Dr. Leopold (Lipot) Löw of Szeged (Hungary). 
Hebrew, Yiddish and Hungarian. 
Leopold Löw (1811-1875), historian and neological 
rabbi. Was considered founder of Hungarian reform 
movement and was the first to sermonize in the 
Hungarian language in synagogue [these sermons are 
from first period of service in Szeged].
◆ Letter from Leopold Löw, and three letters from his 
son Dr. Emanuel Löw (1854-1944), neological rabbi, 
linguist, botanist and known researcher, who was ap-
pointed as chief rabbi of Szeged following the demise of 
his father. (Hungarian). 
Volume, approx. 140 written pages, good-fair condi-
tion, some leaves detached or torn out, tears and damage. 
Includes 4 letters, general condition good-fair. 

Opening Price: $500

435. Genealogy of Rabbis of Yisrael 
Family of Rhodes – Copy of Author with 
Handwritten Additions 
Genealogy of rabbis of Yisrael family of Rhodes, by Dr. 
Simon [Shimon] Marcus. Jerusalem, [1935].
Includes photograph plates of rabbis and their 
tombstones. 
Copy of author Dr. Marcus. Page margins contain 
many glosses and additions in his handwriting, ap-
parently in preparation of printing of new edition of 
book. Leaves consist of letters [correspondence with 
Encyclopaedia Hebraica editorial staff] and additional 
handwritten leaves. 
92 pages + 4 photograph plates. 24cm. Good condition. 
Stains. Damaged cardboard binding. 

Opening Price: $300

434. כתב-יד ומכתבים - ד”ר לאופולד לב מסגד
 ,)1855-1888( תרט”ו-תרי”ח  מהשנים  ורעיונות  דרשות   כתב-יד,  ♦
הונגריה(.   ,Szeged( מסגד  לעוו  )ליפוט(  ליאופולד  ד”ר  הרב  מאת 

עברית, יידיש והונגרית. 
לאופולד לעוו )תקע”א-תרל”ה(, היסטוריון ורב ניאולוגי. נחשב כאבי 
בבית  ההונגרית  בשפה  שדרש  הראשון  והיה  ההונגרית  הרפורמה 

כנסת ]הדרשות שלפנינו הן מהתקופה הראשונה לכהונתו בסגד[.
לעוו  עמנואל  ד”ר  מבנו  מכתבים  ושלושה  לעוו,  מלאופולד   מכתב  ♦

שהתמנה  ידוע,  וחוקר  בוטנאי  בלשן,  ניאולוגי,  רב  )תרי”ד-תש”ד(, 
אחר פטירת אביו כרבה הראשי של סגד. )הונגרית(.

או  מנותקים  מהדפים  חלק  טוב-בינוני,  מצב  כתובים,  עמ’  כ-140  כרך, 
תלושים, קרעים ופגמים. + 4 מכתבים, מצב כללי טוב-בינוני. 

פתיחה: $500

עותק   – מרודוס  ישראל  למשפחת  הרבנים  תולדות   .435
המחבר עם הוספות בכת”י

תולדות הרבנים למשפחת ישראל מרודוס, מאת ד”ר סימון ]שמעון[ 
מרכוס. ירושלים, תרצ”ה ]1935[. 

עם לוחות תמונה של הרבנים ומצבות קבריהם.
רבות  והגהות  הוספות  העמודים  בשולי  מרכוס.  ד”ר  המחבר  עותק 
בין  הספר.  של  חדשה  מהדורה  הדפסת  לצורך  כנראה  ידו,  בכתב 
העברית[  האנציקלופדיה  מערכת  עם  ]התכתבות  מכתבים  הדפים 

ודפי כת”י נוספים.
92 עמ’ + 4 לוחות תמונה. 24 ס”מ. מצב טוב. כתמים. כריכת קרטון פגומה.

פתיחה: $300
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פנקסי מוהלים
Circumcision Record-Books (“Pinkas Mohel”)

436. ספר סוד ה’ - אמשטרדם, תס”ט / פנקס מוהל בכת”י - 
גרמניה, תקס”ח-תר”ח

תספר סוד ה’, תפילות וביאורים על מצות מילה. רבי דוד מלידא. אמש
 כרוך עם כתב-יד, פנקס מוהל.  טרדם, תס”ט ]1709[ מהדורה שניה. ♦

]גרמניה, תקס”ח-תר”י 1808-1850[.
שמות  מאות  תקס”ח-תר”י.  השנים  בין  בריתות  רישומי   156 מכיל 
]בין  גרמניה  דרום  בערי  יהודיות  משפחות  של  משפחתיים  ופרטים 

השמות: ווייל, לעהמאן, בלאך, בומסעל, לעוי, ראטשילט ועוד[.
לב דף + ]54[ עמ’ בכת”י. מצב טוב, כתמים. כריכת עור נאה. עם קופסת 

עור תואמת.

פתיחה: $500

436. Sefer Sod HaShem – Amsterdam, 1709 / 
Handwritten Circumcision Record-Book – 
Germany, 1808-1848 
Sefer Sod HaShem, prayers and explanations on com-
mandment of circumcision. Rabbi David of Lida. 
Amsterdam, [1709]. Second edition. ◆ Bound with 
manuscript, Pinkas Mohel [circumcision record-book]. 
[Germany, 1808-1850]. 
Contains 156 listings of circumcisions between 1808-
1850. Hundreds of names and family details pertain-
ing to Jewish families throughout cities of Southern 
Germany [names include: Weil, Lehmann, Bloch, 
Bomsel, Levi, Rothschild and others]. 
32 leaves + [54] handwritten pages. Good condition, stains. 
Fine leather binding. Includes matching leather case. 

Opening Price: $500

גרמניה,   - מוהל  פנקס   / תקע”ד  וינה  ה’  סוד  ספר   .437
תקצ”ב-תרי”ז

ספר סוד ה’, תפילות וביאורים על מצות מילה. רבי דוד מלידא. וינה, 
תקצ”ב- ]גרמניה,  מוהל.  פנקס  כתב-יד,  עם   כרוך  ♦  .1814 ]תקע”ד[ 

תרי”ז 1832-1857[.
 175 על  רישומים  והסביבה,  גודנסברג  קהילת  של  המוהל  פנקס 
בריתות שערך, בין השנים תקצ”ב-תרי”ז, בגודנסברג ובערים אחרות 

תבגרמניה. המוהל היה תלמידו של רב העיר הגאון רבי מרדכי וועטצ
לער )המילה הראשונה שבפנקס היא של אחד מבניו של רבי מרדכי 
נרשמו  בפנקס  הבעלים.  שם  הוטבע  העור  כריכת  על  וועטצלער(. 
חרדי  של  המיוחסות  המשפחות  ובני  רבנים  ביניהם  שמות,  מאות 
פוזנא, עמריך, עליאס, אדלר, בלאך,  וורטהיים,  ]בין השמות:  גרמניה 

שפייער, פריעד, רוטשילד, גולדשמידט ועוד[.
לב דף + ]57[ עמ’ בכת”י. מצב טוב, כתמים. כריכת עור נאה.

פתיחה: $600

437. Sefer Sod HaShem – Vienna, 1814 / 
Circumcision Record-Book – Germany, 
1832-1857 
Sefer Sod HaShem, prayers and explanations on com-
mandment of circumcision. Rabbi David of Lida. 
Vienna, 1814. ◆ Bound with manuscript, Pinkas Mohel 
[circumcision record-book]. [Germany, 1832-1857]. 
The circumcision record-book of the Gudensberg 
community and its region contains notations of 175 
circumcisions which he performed between 1832-1857, 
in Gudensberg and other cities throughout Germany. 
The circumciser was a disciple of rabbi of the city, Rabbi 
Mordechai Wetzlar (first circumcision in the notepad is 
of one of Rabbi Mordechai Wetzlar’s sons). The name of 
the owner is imprinted upon the leather binding. 
Hundreds of names listed throughout notepad in-
cluding rabbis and family members of distinguished 
lineage of Orthodox Jews of Germany [names include: 
Wertheim, Posen, Emrich, Elias, Adler, Bloch, Spier, 
Fried, Rothschild, Goldschmidt and others].
32 leaves + [57] handwritten pages. Good condition, stains. 
Fine leather binding. 

Opening Price: $600
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438. Sod Hashem – Vienna, 1837 / 
Handwritten Circumcision Record-Book 
– Austria 
Sod Hashem, prayers, laws, and customs of circumci-
sion, by Rabbi David of Lida. Vienna, 1837. 
*Bound with: pinkas mohel [R’ Lazi Stern?]. 29 entries 
of circumcisions. From 1851-1861. Hebrew, Yiddish-
Deitsch and German. [Austria?]. Mention of families: 
Shvitzer, Hoffman, Tzvibach, etc.
36 leaves + [7] handwritten pages. 17cm. Good condition, 
stains. Original binding, worn.

Opening Price: $200

438. ספר סוד ה’ – וינה, תקצ”ז / פנקס מוהל בכת”י – אוסטריה
מלידא.  דוד  רבי  מאת  מילה,  ומנהגי  הלכות  תפילות,  ה’,  סוד  ספר 
שטרן?[.  לאזי  ר’  ]של  מוהל  פנקס  עם:   כרוך  ♦  .1837 ]תקצ”ז[  וינה, 
בעברית,   .)1851-1861( תרי”א-תרכ”א  מהשנים  בריתות.  רישומי   29
וגרמנית. ]אוסטריה?[. איזכורים למשפחות: שוויטצר,  יידיש-דייטש 

האפמאן, צוויבאך, ועוד.
לו דף + ]7[ עמ’ כת”י. 17 ס”מ. מצב טוב, כתמים. כריכה מקורית, בלויה.

פתיחה: $200

439. כתב-יד, פנקס מוהל - באדן, גרמניה - תקפ”א-תרכ”ח
כתב-יד, פנקס מוהל של רבי מאיר הנובר ]מחוז באדן, גרמניה[ .

מכיל 839 רישומי בריתות, מהשנים תקפ”א-תרכ”ח )1821-1868(, של 
יהודי רייכן )Richen( שבמחוז באדן ]כנראה מקום מגוריו של המוהל[ 
 ,)Gemmingen( גמינגן   ,)Stebbach( סטבאך  שמסביב:  והקהילות 
 ,)Eppingen( אפינגן   ,)Massenbach( מאזנבאך   ,)Ittlingen( איטליגן 

ועוד.
הנובר,  ב”ר משה  רבי מאיר  רישום מאוחר בדף הכריכה המוהל  לפי 

נולד בשנת תקס”ה )1805( ונפטר בשנת תרמ”ז )1887(.
בראש הפנקס הוסיף המוהל מפתח שמות אלפביתי.

מהדפים  חלק  קל.  בלאי  כתמים,  טוב,  מצב  ס”מ.   15 עמ’.   ]1[  ,183  ,]41[
רופפים. בלאי בכריכה.

פתיחה: $400

439. Manuscript, Circumcision Record-
Book – Baden, Germany – 1821-1868
Manuscript, circumcision record-book of Mohel Rabbi 
Meir Hanover [Baden region, Germany].
Has 839 entries of circumcisions, from 1821-1868, of 
Jews from Richen in the Baden region [apparently 
where the mohel resided] and surrounding communi-
ties: Stebbach, Gemmingen, Ittlingen, Massenbach, 
Eppingen, etc.
According to a late inscription on the cover leaf, the 
Mohel Rabbi Meir son of Moshe Hanover, was born in 
1805 and died in 1887.
At the beginning of the notebook, the mohel added an 
alphabetic index of names.
[41], 183, [1] page. 15cm. Good condition, stains, light wear. 
Some loose leaves. Worn binding.

Opening Price: $400
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440. ספר סוד ה’ - מנטובה, תק”ג / פנקס מוהל בכת”י - מרוקו
ומנהגים לברית מילה, מאת  ולימודים, הלכות  ה’, תפילות  ספר סוד 
וברכתה  המילה  כוונת  עם   .]1743 ]תק”ג  מנטובה,  מלידא.  דוד  רבי 

מרבי משה זכות - הרמ”ז, ותפלה קודם המילה על פי הקבלה.
כרוך עם: פנקס מוהל בכת”י. למעלה ממאה רישומי שמות בכתיבה 
הראשון  בעמוד   .)1891-1909( תרנ”א-תרס”ט  השנים  בין  מזרחית, 
רישום בכתב-יד אחר: “אמר הצמ”א ]הצעיר מאיר אוחנא[ ברור אצלי 
שכל רשימות הללו המה מכתב ידו של הרב החסיד כמוהר”ר מסעוד 
ן’ דוד ויוסף זצ”ל...” ]רבי מסעוד בן דוד ויוסף, מחכמי אספי שבמרוקו, 
נחמיאש.  שאול  לרבי  שאול’  ‘וישמע  ספר  על  המסכימים  בין  חתום 

תוניס, תרס”ט[. 
חותמות בעלים “מאיר אוחנא - אספי”. 

כז, ]1[ דף. 16.5 ס”מ. מצב טוב, כתמים. 

פתיחה: $300

440. Sod Hashem – Mantua, 1743 / 
Handwritten Circumcision Record-Book 
– Morocco
Sod Hashem, prayers and teachings, laws and customs 
of circumcision, by Rabbi David of Lida. Mantua, [1743]. 
With intentions for circumcision and its blessings 
by Rabbi Moshe Zakut – the Ramaz, and a kabalistic 
prayer prior to circumcision.
Bound with: handwritten pinkas mohel (circumcision 
record-book). More than 100 names entered in Oriental 
handwriting, from 1891-1909. The first page has an in-
scription in another handwriting: “Said Meir Ochana, 
it is obvious to me that all these inscriptions are hand-
written by Rabbi Masud Ebn David and Yosef…” [Rabbi 
Masud ben David and Yosef, a scholar of Safi Morocco, 
his signature is among rabbis’ signatures who gave ap-
probations to the book VaYishma Shaul by Rabbi Shaul 
Nachmias. Tunisia, 1909.
Owner’s stamps “Meir Ochana - Safi”.
27, [1] leaf. 16.5cm. Good condition, stains.

Opening Price: $300

441. כתב-יד, פסוקים וברכות לברית מילה – גרמניה
ראשית  ]גרמניה?,  מילה.  בברית  לאמירה  וברכות  פסוקים  כתב-יד, 

המאה ה-20[.
פסוקי “וכרות עמו הברית” משירת הים, המסתיימים בפסוק “שמע 
אברהם  של  בבריתו  ]“להכניסו  המילה  בשעת  האב  ברכת  ישראל”, 

אבינו”[, והברכה “כשם שנכנס לברית”. 
כתיבת סת”ם נאה על נייר עבה. הטקסט נכתב לסירוגין בדיו שחורה 
ידי  והנאמר על  ידי המוהל  בין הנאמר על  ודיו אדומה, כדי להבדיל 

הסנדק, לפי המנהג המובא בפוסקים.
באותיות  האב  ברכת  נוסח  ובו  כתיבה,  במכונת  מודפס  דף   מצורף  ♦

לטיניות.
ושימוש, התפשטות הדיו  יין  18.5 ס”מ. מצב טוב-בינוני. כתמי  ]7[ עמ’. 

במספר מקומות. כרוך בכריכה, דף המגן הקדמי מנותק.

פתיחה: $200

441. Manuscript, Verses and Blessings for 
circumcision (Brit Milah) – Germany
Manuscript, verses and blessing to be said at a cir-
cumcision (Brit Milah). [Germany?, beginning of 20th 
century].
Verses of VeCharot Imo HaBrit from the song said at 
the Red Sea, concluding with the verse of Shma Yisrael, 
the blessing that the father makes at the time of the Brit 
Milah, and the blessing “Just as he entered the brit…”.
Handsome scribal writing on thick paper. The text is 
written with alternating black and red ink, to differenti-
ate between that which is said by the mohel and that 
which is said by the sandek, according to the custom 
brought by the poskim.
◆ Attached is a typewritten leaf, with the version of the 
father’s blessing in Latin letters.
[7] pages. 18.5cm. Good-fair condition. Wine and use 
stains, ink spread in several places. Bound with cover, front 
protective leaf is detached.

Opening Price: $200
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442. Historical Archive of Unknown Letters and Documents – 
Concerning Rescue from the Holocaust
Huge collection of historical unknown letters and documents, concerning rescue from 
the Holocaust and caring for war refugees. Activities for rescue of rabbis and yeshiva 
students that escaped to Vilnius and Japan. Delivery of food packages and clothing to 
refugees in Siberia and in the Far East. Immigration certificates to Eretz -Yisrael. More.
◆ Large bunch of letters handwritten and signed by the rescue leader Rabbi Chizkiyahu 
Yosef Mishkovsky Rabbi of Krynki. ◆ Letters and postcards, by rabbis and yeshiva stu-
dents from Lithuania, dated 1940-1941, from the time Lithuania was annexed by the 
Russians who established the independent Lithuanian government. Instructed by Rabbi 
Chaim Ozer, the yeshivas with their students escaped Nazi occupied Poland, to Vilnius 
and its region. Some of the refugees indeed survived via Russia (in the trans-Siberian 
train), from there to Japan, Shanghai, Eretz- Yisrael and America. However, in mid 1941, 
the Nazis conquered Lithuania and its region and with the assistance of local residents 
murdered approximately 97% of the Jews who remained there. We shall note some of 
those who wrote the letters: Rabbi Yosef Zosmonowitz Rabbi of Vilkomir; Rabbi Avraham 
Abba Resnick Rabbi of Pilviskiai; Rabbi Yosef Berkowitz, head of the “Maharsha Yeshiva” 
in Ostroh; the brothers Chaim and Isaac Osband from “Telz Yeshiva”; Yeshayahu 
HaLevi Altman and his companions from “Radin Yeshiva”, students of Volozhin, Mir, 
and Chachmei Lublin Yeshivas who escaped to Vilnius etc. Most of the letters were sent 
to Chief Rabbi Yitzchak HaLevi Herzog. ◆ Letters by Rabbi Herzog regarding rescue. 
◆ Long letter by a rescue emissary, Rabbi Zerach Varhaftig who altruistically traveled 
from Eretz- Yisrael to Lithuania in his position as representative of “HaMizrachi” and the 
Jewish Agency. These letters have many details of the attempts to rescue Rabbi Yitzchak 
Ze’ev of Brisk, Rabbi Aharon Kotler, Rabbi Elchanan Wasserman, Rabbi Aharon Bakst 
and many other rabbis. ◆ Letters by heads of the world “Agudat Yisrael” movement and 
by various rabbis in Eretz- Yisrael about the rescue operations etc. 
Approximately 55 items, approximately 70 leaves. Various sizes and conditions.

Opening Price: $2000

442. ארכיון היסטורי של מכתבים ומסמכים לא ידועים - בנושאי הצלה מהשואה
בפליטי  וטיפול  מהשואה  הצלה  בעניני  ובלתי-ידועים,  היסטוריים  ומסמכים  מכתבים  של  ענק  אוסף 
המלחמה. פעילות להצלת רבנים ובני ישיבות שנדדו לווילנא וליפן. משלוח חבילות מזון ובגדים לפליטים 

בסיביר ובמזרח הרחוק. אישורי עליה )סרטיפקאטים( לארץ-ישראל. ועוד.
יוסף מישקובסקי אב”ד  גדול בכתב-ידו וחתימתו של קברניט ההצלה הגאון רבי חזקיהו   צרור מכתבים  ♦
 מכתבים וגלויות דואר, מרבנים ובני הישיבות מליטא, מהשנים ת”ש-תש”א 1940-1941 בתקופה בה  קריניק. ♦
נכבשה ליטא בידי הרוסים שהקימו את ממשלת ליטא העצמאית. בהוראת הגאון רבי חיים עוזר, הישיבות 

שואה, שארית הפליטה באירופה ובמזרח הרחוק
The Holocaust, She’erit HaPleita in Europe and in the Far East

על תלמידיהן, נדדו מפולין שנכבשה ע”י הנאצים, לווילנא וסביבותיה. חלק מהפליטים אכן נצלו דרך רוסיה 
)ברכבת הטרנס-סיבירית(, ומשם ליפן, שנחאי, ארץ ישראל וארצות אמריקה. אולם באמצע שנת תש”א, 
הנאצים כבשו את ליטא וסביבותיה, והשמידו בעזרת התושבים המקומיים כ-97% מהיהודים שנותרו בה, 
ה’ יקום דמם. נציין חלק מכותבי המכתבים: רבי יוסף זוסמונוביץ אב”ד ווילקומיר; רבי אברהם אבא רעזניק 
אב”ד פילווישקי; רבי יוסף ברקוביץ, ראש ישיבת מהרש”א מאוסטראה; האחים חיים ואייזיק אזבנד מישיבת 
טעלז; ישעיהו הלוי אלטמאן וחבריו מישיבת ראדין, תלמידי ישיבות וולוז’ין, מיר ו”חכמי לובלין” שנמלטו 
 מכתבים של הרב הרצוג  לווילנא ועוד. רוב המכתבים נשלחו אל הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג.♦
נסע מארץ-ישראל  והרפטיג שבמסירות-נפש,  זרח  ר’   מכתבים ארוכים משליח ההצלה,  ♦ בעניני ההצלה. 
לליטא, בתפקידו כנציג “המזרחי” ו”הסוכנות היהודית”. במכתבים אלו פרטים רבים על נסיונות ההצלה של 
 מכתבים מראשי  ♦ הגרי”ז מבריסק, רבי אהרן קוטלר, רבי אלחנן ווסרמן, רבי אהרן באקשט ורבנים רבים. 

“אגודת ישראל” העולמית ומרבנים שונים בארץ-ישראל, אודות פעילות הצלה ועוד.

כ-55 פריטים, כ-70 דף. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000
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443. Certifications for “Shochet” and 
“Mohel”, Vilnius and Kovno, 1940-1941
A bundle of certifications with signatures and stamps 
of rabbis and leading “shochtim” and “mohelim” from 
Vilnius and Kovno, who approve the expertise of Rabbi 
Yitzchak Menachem Tapaliben for “milah, shechita” 
and “bedika”, by Rabbi Yisrael Ya’akov Rabbi of 
Sudauen, Vengrov-Poland region [a Holocaust refugee 
from Poland, student at “Chachmei Lublin Yeshiva”]. 
Vilnius and Kovno, winter 1940-1941.
4 leaves, various sizes and conditions.

Opening Price: $250

444. Important Letter by Rabbi Yitzchak 
Meir HaCohen Levine with Early Testimony 
of the Holocaust of European Jewry
Historical letter from the time of the Holocaust, hand-
written and signed by Rabbi Yitzchak Meir HaCohen 
Levine, (Nov. 22, 1942).
The letter relates “Our people’s plight, in the Polish 
ghettos”. He writes “I heard today, terrible indescribable 
things that are very difficult to believe. For example, 
two factories exist for murdering people and for remov-
ing the fat from their bodies and for crushing their 
bones”. He continues, “The Jews from Belgium, Holland 
and Germany are being led to their slaughter and death. 
From Warsaw, 100,000 people were thus taken, from 
Lublin 50,000 and in Russia they did not leave one 
person alive.” 
“…Hitler evidently commanded, to destroy all of 
European Jewry. Obviously, all is done murkily, and all 
are just rumors. But unfortunately, many signs indicate 
that this is true”.
Rabbi Yitzchak Meir HaCohen Levine (1894-1971), 
leader of the” World Agudat Yisrael” in Poland and in 
Eretz -Yisrael, son-in-law of Rebbe Avraham Mordechai 
of Gur. Ascended to Eretz -Yisrael in 1940, led the 
issues of” Charedi Jewry” with the government at the 
time the state was established, signed the Israel Scroll 
of Independence and served as minister in the first 
governments.
2 pages, 24cm. Good-fair condition, creases.

Opening Price: $250

443. אישורי-סמיכה לשוחט ומוהל, ווילנא וקובנה, 
 1940-1941

השוחטים  וראשי  רבנים  וחותמות  בחתימות  אישורי-סמיכה  צרור 
במילה,  מומחיותו  את  המאשרים  ומקובנא,  מווילנא  והמוהלים 
יעקב  ישראל  רבי  בן  טאפאלי  מנחם  יצחק  רבי  של  ובדיקה  שחיטה 

תאב”ד סאדאוונע מחוז ווענגרוב-פולין ]מפליטי השואה מפולין, מת
למידי ישיבת “חכמי לובלין”[. ווילנא וקובנא, חורף תש”א 1940-1941.

4 דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

עדות  ובו  לוין  הכהן  מאיר  יצחק  מרבי  חשוב  מכתב   .444
מוקדמת לשואת יהודי אירופה

מאיר  יצחק  רבי  וחתימת  בכת”י  השואה,  מתקופת  היסטורי  מכתב 
הכהן לוין, )י”א חשון תש”ג, 22 בנובמבר 1942(. 

במכתב מספר על “היסורים של עמנו, בערי הגעטא שבפולין”, בהמשך 
כותב “כי שמעתי היום ממש, דברים מבהילים שאי אפשר לשומעם 
ר”ל,  חרושת  בתי  שני  שיש  למשל  כמו  בם.  להאמין  מאד  עד  וקשה 
הוא  העצמות”.  ולכתוש  מגופותיהם  שמנם  ולהוציא  אנשים  להרוג 
מובלים  ממש  וגרמניה  הולנד  מבלגיה  “שהיהודים  וכותב  ממשיך 
כזה, מלובלין  100,000 אנשים באופן  ר”ל  ולהרוג. מווארשא  לשחוט 

50,000 ואשר ברוסיא לא הניחו לחיות אף אחד”.
הוא כותב: “...היטלר נתן צו כנראה, ממש ח”ו לעשות השמדה גמורה 

אבל  שמועות.  רק  והכל  בערפל,  שהכל  מובן  אייראפע.  ביהודי  ח”ו 
ישנם לדאבוננו סימנים על כ”ז”.

ישראל  “אגודת  מנהיג  )תרנ”ד-תשל”א(,  לוין  הכהן  מאיר  יצחק  רבי 
אברהם  רבי  האדמו”ר  של  חתנו  ובארץ-ישראל,  בפולין  העולמית” 
מרדכי מגור. עלה לארץ בשנת 1940, ניהל את עניני היהדות החרדית 
מול השלטונות בתקופת הקמת המדינה, חתם על מגילת העצמאות 

וכיהן כשר בממשלות הראשונות. 
2 עמ’, 24 ס”מ. מצב טוב-בינוני, קמטים.

פתיחה: $250
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445. Handwritten Leaf – Bardejov – Girl Murdered in the 
Holocaust
Handwritten leaf, with childish inscriptions of the verses of Tzidduk HaDin and 
Sanctification of G-d’s name: “We have sinned, Our Rock, forgive us our Creator, 
Shema Yisrael… Hashem Hu Ha’Elokim”. Above these verses is an indistinct sentence 
in Yiddish and the name of the girl: “Miriam Gittel Hollander-Halberstam Bardejov”. 
On the reverse side of leaf are more inscriptions [practice writing?] with the name 
“Menachem Mendel Hollander” [apparently Gita’s brother].
The girl Gita Halberstam-Hollander of Bardejov, daughter of Rabbi Yosef Shmuel 
Shmelke Erlich-Hollander Rabbi of Ryglice and Bardejov. Son of Rebbe Yehuda of 
Nyirderzs. Her mother, Ms. Chaya Rivka was the daughter of Rabbi Naftali Zvi Unger 
of Bardejov, son of Rabbi Mosher Elyakim Beria Rabbi of Ambrova. The couple and 
their eight children were caught by the Nazis in the city of Nitra and sent to the crema-
toriums in Auschwitz on the first day of Succot 1944. Gita was murdered when she was 
about nine years old, together with her parents and siblings. Only two sisters managed 
to survive [see attached material].
19cm. Fair condition, coarse tears, creases and stains.

Opening Price: $1000

445. דף כת”י – ברדיוב – ילדה שנרצחה בשואה
דף כת”י, עם רישומים ילדותיים של פסוקי צידוק הדין וקידוש השם: “חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו, שמע 
ישראל ד’ אלקינו ד’ אחד... ד’ הוא האלקים...”. מעליהם משפט לא ברור ביידיש ושם ילדה: “מרים גיטעל 
“מנחם  השם  עם  כתיבה?[  ]אימוני  נוספים  רישומים  לדף  מעבר  בארדיוב”.  האללענדער-הלבערשטאם 

מענדיל האללענדער” ]כנראה שם אחיה של גיטה[. 
הילדה גיטה הלברשטם-הולנדר הי”ד מברדיוב. בתו של רבי יוסף שמואל שמעלקא ארליך-הולנדר אב”ד 
בריגליץ ובברדיוב, בנו של האדמו”ר רבי יהודה מנירדהאזא. אמה, מרת חיה רבקה היתה בת רבי נפתלי צבי 
אונגר מברדיוב, בן רבי משה אליקים בריעה אב”ד דאמבראוווא. הזוג ושמונת ילדיהם נתפסו על ידי הנאצים 
בעיר נייטרה ונשלחו לשריפה באושוויץ ביום א’ דסוכות תש”ה )1944(. גיטה נרצחה אז בהיותה כבת תשע, 

יחד עם הוריה ואחיה. רק שתים מאחיותיה הצליחו לשרוד ]ראה חומר מצורף[.
19 ס”מ. מצב בינוני, קרעים גסים, קמטים וכתמים.

פתיחה: $1000
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446. Collection of Rabbis’ Letters – 
“She’erit HaPleita” Camps in Germany and 
Austria
*Letter by Rabbi Yisrael Moshe Alevsky, Celle, 1946-
1949. *Letters by Rabbi Aviezer Burstein, Feldefing, 
1945-1946. *Letters by Rabbi Yehoshua Aharonson 
Rabbi of Sanik and on the” Agudat Yisrael” committee, 
Salzburg, 1946-1947. *More.
11 letters. Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

447. Interesting Letter by Rabbi David 
Sperber – Brasov, 1948 
Letter by Rabbi David Sperber Av Beit Din of Brasov, to 
Rabbi Chaim Leib Lerner of New York. [Brasov], [1948]. 
Lengthy and interesting letter in his handwriting and 
signature. Letter consists of many details pertaining 
to his life, situation of communities of Romania fol-
lowing the Holocaust, inquiry regarding Kashrut in 
America and request that he be granted assistance due 
to his dire economic state. He also mentions that he was 
requested to serve as president of executive committee 
and chief rabbi of Romania “in order to oversee the 
destroyed communities” and he did not refuse “because 
this is possibly the reason that the Almighty spared 
me from death”. The letter refers as well to the War of 
Independence in Eretz Israel, which, at the time, was 
at its peak, and among the rest Rabbi Sperber attempts 
to clarify the validity of the rumor claiming “that the 
Rabbi of Ger and the Rabbi of Khust [= Rabbi Yosef Tzvi 
Dushinsky] who reside in Jerusalem are departing to 
the United States until wrath subsides”. 
Rabbi David Sperber – The Ga’on of Brasov (1875-1962, 
Otzar HaRabbanim 5075), among leading rabbis of 
Galicia and Romania. Native of Zbaltow, born into 
family of Vizhnitz Chassidim. Disciple of the Ga’on 
Rabbi Meir Arik. From 1908 served in the rabbinate 
and from 1922 served as rabbi of Brasov. Author of 
“Afarsekta De’Anya”, “Michtam LeDavid” and other 
compositions. Was active during the Holocaust for the 
benefit of European Jewry and was famous for releasing 
Agunot [“chained” woman bound in marriage by a hus-
band who refuses to grant a divorce or who is missing 
and not proven dead] following the Holocaust. In 1949 
immigrated to Eretz Israel and was among leaders of 
Council of Torah Sages. 
30cm. Fair condition, tears on folding marks. 

Opening Price: $200

446. אוסף מכתבי רבנים – מחנות “שארית הפליטה” בגרמניה 
ואוסטריה

תש”ו-תש”ט  צעללע,  אלעווסקי.  משה  ישראל  מרבי   מכתבים  ♦

תש”ו  פעלדפינג,  בורשטיין,  אביעזר  מהרב   מכתבים  ♦  .1946-1949
ומוועד  יהושע אהרנזאהן אב”ד סאניק   מכתבים מרבי  ♦  .1945-1946

 ועוד. “אגודת ישראל”, זאלצבורג, תש”ו-תש”ח 1946-1947. ♦

11 מכתבים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

447. מכתב מעניין מרבי דוד שפרבר - בראשוב, תש”ח
מכתב רבי דוד שפרבר אב”ד בראשוב, אל רבי חיים ליב לרנר מניו-

יורק. ]בראשוב[, שנת “מחיית עמלק לפ”ק” ]תש”ח 1948[.
מכתב ארוך ומעניין בכתב ידו וחתימתו, ובו פרטים רבים על חייו ומצב 
הקהילות ברומניה לאחר השואה, בירור על סידורי הכשרות באמריקה 
ובקשה שידאגו לו בשל מצבו הכלכלי הקשה. בתוך הדברים מספר כי 
התבקש לכהן כנשיא ה”ועד הפועל” ורב ראשי ברומניה “להיות עינא 
פקיחא על הקהלות החרבות” ולא סירב “כי אולי לזה הותירני השי”ת 
ישראל,  בארץ  העצמאות  למלחמת  גם  מתייחס  המכתב  בחיים”. 
נכונה  ובין היתר מנסה הרב שפרבר לברר אם  שהיתה אז בעיצומה, 
השמועה “אשר הגה”צ מגור שליט”א וגם הרה”ג מחוסט ]=מהרי”ץ 
נוסעים משם לארצות  תובב”א  עיה”ק  בירושלים  דושינסקי[ הדרים 

הברית עד יעבור זעם”.
הרבנים  אוצר  )תרל”ה-תשכ”ב,  מבראשוב  הגאון   - שפרבר  דוד  רבי 
נולד בזבלטוב למשפחת חסידי  ורומניה.  גליציה  5075(, מגדולי רבני 
ברבנות  כיהן  תרס”ח  משנת  אריק.  מאיר  רבי  הגאון  תלמיד  וויזניץ. 
ומשנת תרפ”ב רב בבראשוב. בעל “אפרקסתא דעניא”, “מכתם לדוד” 
וחיבורים בכל חלקי התורה. פעל רבות בתקופת השואה למען יהודי 

בשנת  השואה.  לאחר  שהתיר  עגונות  בהיתרי  והתפרסם  אירופה, 
תש”ט עלה לא”י והיה מראשי “מועצת גדולי התורה”.

30 ס”מ. מצב בינוני, קרעים בסימני הקיפול.

פתיחה: $200
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במזרח  השואה  פליטי   – ומסמכים  מכתבים  ארכיון   .448
הרחוק )קובה ושנחאיי(

אוסף מכתבים ומסמכים בלתי-ידועים, מפליטי השואה ובני הישיבות 
במזרח הרחוק. תש”א-תש”ו 1941-1946.

במנוס היה  התורה,  ולומדי  ישראל  עם  של  השרדותו  מפלאי  תאחד 
ליפן,  יהודים, שברחו בשנת תש”א מליטא העצמאית  תם של אלפי 
באמצעות הרכבת הטרנס-סיבירית לנמל וולדיווסטוק ומשם הפליגו 
הצליחו  מהפליטים  חלק  רק  יפן.  בירת  לקובה  יפן,  ים  דרך  באניות 
ביפן.  נותרו  הפליטים  ושאר  ולארץ-ישראל,  לארה”ב  להמשיך 
הממשלה היפנית שמלכתחילה רק אישרה ויזות מעבר בארצה בדרך 
הפליטים  אלפי  של  בואם  את  יפה  בעין  ראתה  לא  אחרות,  לארצות 
אז  ]שהיו  שבסין  וחרבין  שנחאי  לערים  הפליטים  שאר  את  והגלתה 
המלחמה  סיום  לאחר  תש”ו,  שנת  עד  שהו  שם  יפן[,  שלטון  תחת 

העולמית.
באוסף שלפנינו, מכתבים מקובה, רובם בעניני השגת ויזות לארה”ב 
מקובה  שונים  ומסמכים  ומכתבים  לארץ-ישראל.  סרטיפיקאטים 

ומשנחאי.
הכנסת  מבית  דשנגהאי”,  האשכנזית  העברית  מ”הקהלה   מכתבים  ♦

 מכתבים  בחרבין”.♦ העברית  ומ”הקהלה  בשנחאי  משה”  “אהל 
ומכתבים  ושנחאיי.  קובה  מסינגפור  שצ’דרוביצקי,  שמואל  מרבי 
למזרח  נשלח  מביאליסטוק,  הרב  שצ’דרוביצקי,  שמואל  ]הרב  אליו. 
הרחוק בשליחות הצלה, מטעם אגודת ישראל וארגון הרבנים יוצאי 
הסוכנות  נציג  בתור  הרחוק,  במזרח  הפליטים  בעניני  לטפל  פולין, 
של  בכת”י   פרוטוקולים  ♦ הגולה[.  הפולנית  והממשלה  היהודית 
ישיבות- וועד-עזרה בעניני הצלה שהתנהלו בקובה, בהשתתפות רבי 
 אישור עם תמונה, של הרב שמחה עלברג;  ♦ שמואל שצ’דרוביצקי. 
מכתב ממנו ומברקי ברכה לחתונתו מחבריו בישיבת מיר שבשנחאי. 
שהגיעו  תמימים”,  “תומכי  ליובאוויטש  ישיבת  תלמידי   רשימת  ♦
בענין  הריי”צ[  ]חתן אדמו”ר  גור אריה  ומכתב מרבי שמריה  לקובה, 
 רשימת תלמידי ישיבת ראדין, על נייר מסמכים של ישיבת חפץ- זה. ♦
 מכתבים שונים מקובה ומשנחאי ומכתבים שנשלחו  חיים בארה”ב. ♦

 ועוד. לשם. ♦

כ-30 פריטים, גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $1400

448. Archive of Letters and Documents – 
Holocaust Refugees in the Far East (Kobe 
and Shanghai)
Collection of unknown letters and documents, by 
Holocaust refugees and “yeshiva” students in the Far 
East. 1941-1946.
One of the wonders of the survival of the Jewish people 
and Torah students was in the flight of thousands of 
Jews from independent Lithuania to Japan in 1940 by 
the trans-Siberian train to the Vladivostok port. From 
there, they departed by ship through Japanese waters 
to Kobe, Japan’s capital. Only some of the refugees suc-
ceeded in proceeding to the USA and Eretz- Yisrael, 
the rest remained in Japan. The Japanese government, 
which initially just authorized visas to pass via Japan 
to other countries did not approve the arrival of the 
thousands of refugees and exiled the rest of the refugees 
to the cities of Shanghai and Charbin in China [at that 
time under Japanese jurisdiction], where they stayed 
until 1946, after the end of World War II.
In this collection are letters from Kobe, most concern-
ing the acquisition of visas to the USA and certificates to 
Eretz -Yisrael and various other letters and documents 
from Kobe and Shanghai. 
*Letters from the “Ashkenasi Jewish Community 
in Shanghai”, from the “Ohel Moshe” Synagogue 
in Shanghai and from the “Jewish Community in 
Charbin”. ◆ Letters by Rabbi Shmuel Schadrovitsky, 
from Singapore, Kobe and Shanghai and letters to him. 
[Rabbi Shmuel Schadrovitsky, the Rabbi of Bialystok, 
was sent on a rescue mission to the Far East on behalf 
of “Agudat Yisrael” and the organization of rabbis who 
emigrated from Poland, to care for the refugees in the 
Far East as a representative of the Jewish agency and 
the exiled Polish government]. *Handwritten protocols 
of meetings of the committee of assistance for rescue 
which were conducted in Kobe, attended by Rabbi 
Shmuel Schadrovitsky. ◆ Certificate with photograph, 
of Rabbi Simcha Elberg; a letter from him and telegrams 
with good wishes on his marriage, from his friends in 
the “Mir Yeshiva” in Shanghai. *List of the students 
of the”Lubavitch Yeshiva Tomchei Temimim” who 
reached Kobe, and a letter by Rabbi Shemarya Gur 
Aryeh [son-in-law of Rebbe Yosef Yitzchak Schneerson] 

on this matter. ◆ List of the students of the “Radin 
Yeshiva”, on stationary of the “Chafetz Chaim Yeshiva” 
in the USA. *Various letters from Kobe and Shanghai 
and letters sent there. *More.
Approximately 30 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $1400
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ה )יפן( – 1941 449. צרור מכתבים מתלמידי ישיבת מיר, קֹוֶבּ
ה )יפן(, תש”א 1941. צרור מכתבים שנשלחו אל הרב אנשיל וויינהויז, מאת חבריו תלמידי ישיבת מיר, קֹוֶבּ

לפי הנראה מתוכן המכתבים, הגיע הבחור אנשיל וויינהויז ישירות לשנחאיי, וחבריו שהיו עם אשרת מעבר 
דרך יפן, מספרים לו מהנעשה והנשמע בישיבה ובהשתדלויות להשיג אישורי-כניסה לארה”ב. 

והוראות  בישיבה,  הנעשה  את  המתאר  בארה”ב[,  רב  ]לימים  ליכטנשטיין  קלמן  מהבחור  ארוך   מכתב  ♦

 מכתב מהבחור משה בונם פירוטינסקי ]לימים  פעולה לטובת עניני הישיבה, בבית הרב אשכנזי בשנחאיי. ♦
רב בארה”ב, מחבר “ספר הברית” על הלכות מילה[, המספר כי הוא מקצר בכתיבתו “כי העת דוחק, דעוסק 
 שני מכתבים ארוכים מבחור בשם “אנשל”, הכותב על עניני הישיבה  אני כעת בסוגיות החמורות ביבמות”. ♦
וההשתדלויות להשיג וויזות לארה”ב, וסירובן של השלטונות האמריקאים והשגריר בקובה לעזור לפליטים. 
הוא מספר כי ר’ חיים ]שמואלביץ[ אומר שיעורים ור’ יחזקאל ]לווינשטיין[ אומר “ענינים” ]=שיחות מוסר[, 
ובשיחות הוא עושה תעמולה כי יסעו לשנחאיי. הוא מדווח ומצטט דיאלוג נוקב בין ר’ חיים לשגריר ארה”ב 
בקובה, שלא נותן שום ויזות לפליטים, ורק השגריר ביוקוהמה הצליח להשיג קצת ויזות. הוא מדווח לו גם 
ויזות למי שמשפחתו נמצאת תחת הכיבוש  על המדיניות של שלטונות ההגירה בארה”ב, לא לתת בכלל 
הגרמני והרוסי, מחששות של ריגול... ]החלטה טראגית, שמנעה מהרבה פליטי חרב ההשמדה למצוא מקום 

הצלה מהשואה[.
בישיבת מיר בשנחאיי למדו שני בחורים בשם “אנשיל וויינהויז”. כפי הנראה שני המכתבים נכתבו מ”אנשיל” 
וויינהויז, ל”אנשיל וויינהויז” השני. לאחר המלחמה הגיע אחד מהם לבני ברק, עסק בהרבצת תורה ונפטר 
בשנת תשל”ח, השני ]תלמיד רבי ברוך בער בישיבת קמניץ[ הגיע לארה”ב וכיהן בה ברבנות, שם נפטר לפני 

כארבע שנים.

4 מכתבים, 8 עמ’, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

449. Collection of Letters from Students of Mir Yeshiva, Kobe 
(Japan) – 1941 
Collection of letters sent to Rabbi Anschel Weinhaus, by his companions, disciples of 
the Mir Yeshiva, Kobe (Japan), 1941.
From the content of the letters it appears that the young man Anschel Weinhaus ar-
rived directly at Shanghai, and his friends who possessed transit visas via Japan, are 
updating him regarding happenings in the Yeshiva and efforts being made in order to 
obtain entry permits to the USA. 
◆ Lengthy letter by young man Kalman Lichtenstein [eventually rabbi in the USA] who 
portrays events from the Yeshiva, and efforts made for the benefit of the Yeshiva, in home 
of Ashkenazi rabbi in Shanghai. ◆ Letter by young man Moshe Bunim Pirutinsky [even-
tually rabbi in the USA, author of Sefer HaBrit on laws of circumcision], who relates that 
he is writing concisely “since time is of essence and I am presently occupied with delv-
ing into serious matters in Yevamot”. ◆ Two lengthy letters from young man by name of 
“Anschel” who mentions happenings in the Yeshiva and efforts made in order to obtain 
Visas to the USA and refusal of American authorities and Cuban ambassador to assist 
the refugees. He relays that Rabbi Chaim [Shmulevitz] is delivering classes and Rabbi 
Yechezkel [Levenstein] is imparting ethical discourses, and is urging them to travel to 
Shanghai. He relays and quotes an acute dialogue between Rabbi Chaim and USA ambas-
sador in Cuba, who refuses to grant visas to the refugees, and mentions that only the 
ambassador in Yokohama has succeeded in obtaining several visas. As well, he relates the 
policy of the USA migration authorities refusing to grant visas to anybody whose family 
is under German or Russian occupation for fear of espionage… [tragic decision which 
prevented many Holocaust escapees from finding refuge]. 
Two young men by the name of Anschel Weinhaus studied in the Mir Yeshiva in 
Shanghai. Apparently, both letters were written from one to the other. Following the 
war one of them arrived in Bnei Brak, taught Torah and passed away in 1978, and the 
second [disciple of Rabbi Baruch Ber in Kamenitz Yeshiva] arrived in the USA where he 
served in the rabbinate and passed away approximately four years ago. 
4 letters, 8 pages, various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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450. Letters from Shanghai – By Rabbi 
Shimon Kalish Son of the Vorka Rebbe
Bundle of letters, by Rabbi “Shimon Kalish son of the 
Vorka Rebbe”, and other letters concerning him by 
his sister “Yuta Tshepnik” and US community leaders. 
Shanghai, 1941-1946.
In letters written in 1941 after his arrival in Shanghai, 
the writer complains of the difficult situation and calls 
for help in attaining a US visa. In letters from 1946, 
he turns to Chassidim who were his father’s disciples 
with words of inspiration. His words include Torah and 
Chassidic thoughts from “The Rebbe my brother Rabbi 
Chaim Simcha Bunim” of Warsaw [at that time he did 
not yet know that his brother perished in the Holocaust].
Rabbi Shimon Kalish, son of the Vorka Rebbe Avraham 
Moshe of Polaniec (see Item 307) and grandson of Rebbe 
Simcha Bunim of Otvosk. Student at the Chachmei 
Lublin Yeshiva, exiled to Shanghai, later reached the US 
where he was active in Torah and Chassidism. In 1938, 
his brother Rabbi Simcha Bunim succeeded his father as 
Rebbe and was murdered in the Holocaust. His brother 
Rabbi Ya’akov David Baruch survived the Holocaust via 
Switzerland and served as Vorka Rebbe in the US and 
in Eretz Yisrael.
10 letters, approximately 17 pages. 7 letters are handwritten 
and signed by Rabbi “Shimon Kalish”. Various sizes and 
conditions.

Opening Price: $500

בן האדמו”ר  - מרבי שמעון קאליש  מכתבים משנחאי   .450
מוורקא 

צרור מכתבים, מרבי “שמעון קאליש בההקו”ט זצ”ל זי”ע מווארקא”, 
ועסקנים  טשעפניק”  “יוטא  מאחותו  אליו  בנוגע  אחרים  ומכתבים 

בארה”ב. שנחאי, תש”א-תש”ו.
מתלונן  לשנחאי,  הגיעו  לאחר  שנכתבו  תש”א,  משנת  במכתבים 

תהכותב על מצבו הקשה וקורא לעזרה בהשגת ויזה לארה”ב. במכת
בים משנת תש”ו הוא פונה לחסידים תלמידי אביו זצ”ל בדברי חיזוק 
ובתוך הדברים הוא מביא דברי תורה וחסידות מ”אדמורנ”ו אחי הר’ 
ר’ חיים שמחה בונם שליט”א” מווארשא ]באותו זמן הוא עוד לא ידע 

כי אחיו כבר נספה בשואה[.
הרה”צ רבי שמעון קאליש, בן האדמו”ר מווארקא רבי אברהם משה 
מפאלניץ )ראה אודותיו בפריט 307( ונכד האדמו”ר רבי שמחה בונם 
מכן  ולאחר  שנחאי,  מגולי  לובלין,  חכמי  ישיבת  תלמיד  מאוטווצק. 
הגיע לארה”ב ועסק בתורה ובחסידות. אחיו רבי שמחה בונם נתמנה 
בשנת תרח”צ לאדמו”ר על מקום אביהם ונהרג בשואה, הי”ד. אחיו 
השני, רבי יעקב דוד ברוך, ניצל מהשואה דרך שוויץ וכיהן באדמו”רות 

ווארקא, בארה”ב ובארץ ישראל.
רבי  של  וחתימתו  בכת”י  מכתבים   7 מתוכם  עמודים.  כ-17  מכתבים,   10

“שמעון קאליש”. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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ארה”ב ואנגליה
USA and UK

451. בכורי הים - ירחון הקהילה היהודית בג’מייקה, 1844 - כל 
הגליונות

 The First Fruits of The West. Monthly Jewish  - הים  בכורי 
וד”ר   )M. N. Nathan( נתן  נ.  משה  הרב  בעריכת  ירחון   ,  Magazine
לואיס אשנהיים )Lewis Ashenheim(. קינגסטון, ג’מייקה, 1844. דפוס 

R. J. De Cordova. אנגלית, עם כותרים, פסוקים וציטוטים בעברית.
לא  תר”ה(.  תר”ד-חשון  שבט   ;1844 )פברואר-נובמבר   1-10 גליונות 
מעטפות   .]H. S. Henry וחותמת:  ]חתימות  נוספים.  גליונות  נדפסו 
של  פרסומות  ]עליהן  ירקרק-חום  נייר  על  הגליונות,  לכל  מודפסות 

המו”ל והמדפיס דה-קורדובה[.
באמריקה,  ביותר  העתיקות  מן  היא  בג’מייקה  היהודית  הקהילה 
מספרד  שהיגרו  אנוסים  יהודים  ידי  על  ה-16  המאה  באמצע  נוסדה 
ופורטוגל והקימו במקום רשת מסחר חובקת עולם. כשעברה לשלטון 
ב”עולם  יהודים  של  הראשונים  המקלט  מקומות  בין  הייתה  בריטי 
החדש”. במקום התפתחה קהילה גדולה ומבוססת שלרשותה עמדו 
מספר בתי כנסת ומוסדות חינוך. בסוף המאה ה-18 נוסדו בג’מייקה 
גם קהילות אשכנזיות, בעקבות הגירת יהודים ממזרח אירופה. בשיא 
משוויון  נהנו  היהודים  נפש,  מאלפיים  למעלה  הקהילה  מנתה  כוחה 
זכויות מלא וחלק ניכר מחברי הפרלמנט המקומי היו יהודים, ובשל 
 ,)1801-1883( נתן  הרב  הירחון,  עורך  כיפור.  ביום  הפרלמנט  שבת  כך 
והדרשות  ובסנט-תומאס,  בג’מייקה  הספרדית  הקהילה  כרב  שימש 
משקף  זה  כתב-עת  הגליונות.  מן  בכמה  נדפסו  הכנסת  בבתי  שנשא 
גם  משולבים  ובו  כוחה,  בשיא  בג’מייקה  היהודית  הקהילה  חיי  את 

מאמרים ביהדות, בהיסטוריה יהודית ובנושאים אחרים.
עם  נכרך  עמ’.   426 רציפה,  עמודים  ספירת  הגליונות.  כל  שלם,  כרך 
קרעים  כתמים,  מעט  טוב,  מצב  ס”מ.   20 גליון.  לכל  מודפסות  מעטפות 

בודדים. חותמות ספריה.
חשובות  ובספריות  הקונגרס  בספריית  שלם  עותק  אין  מאד.  נדיר 

אחרות.

פתיחה: $10,000

451. Bikurei HaYam – Monthly Magazine 
of Jewish Community of Jamaica, 1844 – All 
Issues
Bikurei HaYam – The First Fruits of The West. Monthly 
Jewish magazine edited by Rabbi. M. N. Nathan and Dr. 
Lewis Ashenheim. Kingston, Jamaica, 1844. R. J. De 
Cordova Publications. English, with titles, verses and 
quotations in Hebrew. 
Issues 1-10 (February-November 1844; Shvat 1844 
– Cheshvan 1845). No additional issues printed. 
[Signatures and stamp: H. S. Henry]. Printed covers for 
all issues, upon greenish-brown paper [which contain 
advertisements of publisher and printer De Cordova]. 
The Jewish community of Jamaica is among the most 
ancient in America; established in the mid 16th cen-
tury by Marrano Jews who emigrated from Spain and 
Portugal and established a global commerce network 
there. Upon takeover by the British regime Jamaica was 
among the first havens for Jewish refugees in the “new 
world”. A large and established community developed 
there with several synagogues and educational insti-
tutes. Toward the end of the 18th century Ashkenazi 
communities were established as well, following the 
emigration of Jews from Eastern Europe. At its peak, the 
community consisted of over two thousand individuals; 
the Jews were granted full equality and were granted 
a substantial representation in the local parliament, 
thereby recognizing Yom Kippur as a holiday. Editor 
of the monthly magazine, Rabbi Nathan (1801-1803), 
served as rabbi of the Sephardic community in Jamaica 
and St. Thomas. The sermons which he delivered in the 
synagogue were printed in several issues. This peri-
odical portrays the lifestyle of the Jewish community of 
Jamaica at its prime, and incorporates articles pertain-
ing to Judaism, Jewish history and other topics. 
Complete volume, includes all issues. Consecutive pagina-
tion, 426 pages. Bound with printed covers for each issue. 
20cm. Good condition, few stains, few tears. Library stamps. 
Very rare. Complete copy inexistent in Library of 
Congress and other significant libraries. 

Opening Price: $10,000
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452. Collection of Letters on the Subject 
of the Beit Yisrael Sefardi Community in 
Baltimore, US, 19th Century
In 1858, Rabbi Samuel Etting and Rabbi Solomon 
Nunes Carvalho attempted to instate a reform in the 
Sefardi community of Baltimore and to establish the 
Beit Yisrael community. Hoping to recruit support and 
money, Etting managed a widespread correspondence 
with rabbis and notables throughout Europe and the 
US. His efforts were for nil, as well as his aspirations 
to gain the support of the Montefiore and Rothschild 
families. After two years of attempts, the Beit Yisrael 
community ceased to exist. This collection of letters 
and notebook which testify to the correspondence are 
a first-class testimony of Etting’s attempts to establish 
the community.
1-8. Eight handwritten letters, sent to Samuel Etting 
Etting and Solomon Nunes Carvalho in 1858. 
Letters written by rabbis from England, France and the 
Caribbean Islands: Rabbi Nathan Marcus Adler, Chief 
Rabbi of the British Empire (Otzar HaRabbanim 16295); 
Rabbi Chaim Guedalla of London; Rabbi Solomon 
Ulman, Chief Rabbi of France; Major Aron Wolff of 
Saint Thomas, The Virgin Islands; Albert Cohen of 
Paris, and other rabbis and public figures. The letters 
deal with bestowing honorary membership titles in the 
Baltimore Sefardi community. Overall good condition. 
Folding marks and minor damages. 
9. Handwritten notebook documenting the correspon-
dence of Samuel Etting with rabbis from a variety of 
countries and Jewish figures, during 1857-1858.
In the letters, Etting attempts to recruit support for the 
Beit Yisrael Sefardi community of Baltimore. Among 
the letters are copies of letters sent to rabbis and people 
mentioned as emissaries in sending those letters, copies 
of letters to Sir Moshe Montefiore and to Baron Lionel 
Nathan de Rothschild, and other letters. Total of [9] 
written leaves including 20 letters. Notebook 30.5cm. 
Good condition. Tears to margins and stains.
See: I. H. Sharfman, Origins of Conflict Between 
Orthodox and Reform - Jewish Polemic Warfare in Pre-
Civil War America (1988), pp. 647-648; 651.

Opening Price: $650

452. אסופת מכתבים בנושא קהילת “בית ישראל” הספרדית 
בבולטימור, ארה”ב, המאה ה-19

 )Samuel Etting( ֶאִטינג  )סמואל(  שמואל  הרבנים  ניסו   1858 בשנת 
ושלמה )סולומון( נּוֵנס ַקְרָבְלהֹו )Solomon Nunes Carvalho( להנהיג 
“בית  קהלת  את  ולהקים  בבולטימור  הספרדית  בקהלת  רפורמה 
ישראל”. בתקווה לגייס תמיכה וכספים, ניהל אטינג התכתבות ענפה 
בתוהו,  עלו  מאמציו  וארה”ב.  אירופה  ברחבי  ואנשי-שם  רבנים  עם 
וגם תקוותיו להיתמך על-ידי משפחות מונטיפיורי ורוטשילד התבדו. 
לאחר שנתיים של נסיונות, התבטל קיומה של קהילת “בית ישראל”. 
הנן  שלפנינו  חליפת-המכתבים  תיעוד  ומחברת  המכתבים  אסופת 

עדות מן המעלה הראשונה למאמציו של אטינג לביסוס הקהילה. 
1-8. שמונה מכתבים בכתב-יד, נשלחו אל שמואל ֶאִטינג ושלמה נּוֵנס 

ַקְרָבְלהו בשנת 1858. 
מרקוס  נתן  רבי  הקריביים:  והאיים  צרפת  אנגליה,  מרבני  מכתבים 
 ;)16295 הרבנים  )אוצר  הבריטית  האימפריה  של  ראשי  רבּה  אדלר, 
רבי חיים גדליה )Guedalla( מלונדון; רבי שלמה )סלומון( אולמן, רבּה 
תומאס,  מסנט   )Major Aron Wolff( וולף  אהרן  של צרפת;  הראשי 
איי הבתולה; אלברט כהן מפריז, ורבנים ואנשים נוספים. המכתבים 

תעוסקים בהענקת תארי חברּות-כבוד בקהילה הספרדית של בולטי
מור. מצב כללי טוב. סימני קיפול ופגמים קלים. 

9. מחברת בכתב-יד, המתעדת חליפת-מכתבים שניהל שמואל אטינג 
עם רבנים ממגוון מדינות ואנשי-שם יהודיים, בשנים 1857-1858.

הספ ישראל”  “בית  בקהילת  תמיכה  לגייס  אטינג  מנסה  תבמכתבים 
הרבנים  אל  שנשלחו  המכתבים  העתקי  ביניהם,  בבולטימור.  רדית 
והאנשים הנזכרים כשולחי המכתבים הנ”ל, העתקי-מכתבים אל סיר 
משה מונטיפיורי ואל הברון ליונל נתן דה רוטשילד, ומכתבים נוספים. 
טוב.  מצב  ס”מ.   30.5 מחברת  מכתבים.   20 ובהם  כתובים  דף   ]9[ סה”כ, 

קרעים בשוליים וכתמים. 
 I. H. Sharfman, Origins of Conflict Between Orthodox ראה: 
 and Reform - Jewish Polemic Warfare in Pre-Civil War America

.(1988), pp. 647-648; 651

פתיחה: $650
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453. Three Polemic Books – USA
◆ Sefer Yosef Tikvah, concerning machine Matzot. 
Rabbi Zechariah Yosef Rosenfeld. St. Louis, 1903. Many 
signatures in English. Many revisions were made to the 
book and leaves were replaced after the printing. See 
Bibliography Institute CD, (record 0167104). This book, 
in its early and rare edition includes original leaves 
29-30 [in the revised edition these leaves were removed 
and replaced with leaves 29-41 which do not appear in 
this copy]. 
◆ Sefer Sho’el Ka’Inyan, polemic pertaining to Kashrut 
of ritual baths in the USA. Rabbi Shalom Elchanan 
Yaffe, rabbi in St. Louis, USA. Jerusalem, 1895. (Dry 
and fragile paper). Written as response to pamphlet 
Tikvat Zecharia by Rabbi Zechariah Yosef Rosenfeld 
(St. Louis, 1894), who raised question as to the Kashrut 
of the ritual baths in St. Louis.
◆ Divrei Emet, section two. Polemic concerning Kashrut 
of slaughtering in Chicago. Rabbi Tzvi Shimon Elbaum. 
Chicago, 1912. (Continuation to section one which was 
printed in 1904, regarding that particular polemic with 
the Ridbaz [Rabbi Yaakov David Vilovsky], who wrote 
in opposition of the author in the introduction to his 
books. Includes: Many manuscript facsimiles of letters 
by rabbis pertaining to this matter.
3 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $220 453. שלשה ספרי פולמוס - ארה”ב
 ספר יוסף תקוה, אודות מצות הנעשות ע”י מכונה. רבי זכריה יוסף  ♦

רוזנפלד. סט’ לואיס, מא’. תרס”ג 1903. חתימות רבות באנגלית. בספר 
זה נעשו שינויים והוחלפו דפים אחרי ההדפסה. ראה תקליטור מפעל 
הביבליוגרפיה, )רשומה 0167104(. לפנינו הספר במהדורה המוקדמת 
נתלשו  המתוקנת  ]במהדורה  המקוריים  כט-ל  דפים  עם  והנדירה. 

דפים אלו ונוספו דפי החלפה )כט-מא( שאינם בעותק שלפנינו[. 
 ספר שואל כענין, פולמוס אודות כשרות המקוואות בארה”ב. רבי  ♦

שלום אלחנן יפה רב בס”ט לואיז באמעריקא. ירושלים, תרנ”ה 1895. 
)נייר יבש ושביר(. נכתב כתשובה לקונטרס “תקות זכריה” מרבי זכריה 
כשרות  על  לערער  שיצא   ,)1894 תרנ”ד  )סט-לואיס,  רוזנפלד  יוסף 

המקוואות בסט לואיס.
 דברי אמת, חלק שני. פולמוס אודות כשרות השחיטה בשיקגו. רבי  ♦
בשנת  שנדפס  א’  לחלק  )המשך  תרע”ב.  שיקגו,  אלבום.  שמעון  צבי 
רידב”ז, שתקף בהקדמות ספריו,  תרס”ד, על אותו פולמוס עם הגאון 
את המחבר(. כולל: פקסימיליות רבות של כת”י מכתבי רבנים בענין זה(.

3 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $220

454. ספר תולדת יעקב – לונדון, 1770
ספר תולדת יעקב, דרושים בתנ”ך ומדרשי חז”ל. מאת רבי יעקב ב”ר 
אליעזר אייזנשטאט משידלאווצי, בן-בנו של רבי מאיר אב”ד אייזן-
שטאט בעל פנים-מאירות. “מתושבי מגורי ארץ ענגלייטירא בלונדן”. 

לונדון, ]תק”ל 1770[.
עליו,  שעברו  והרפתקאות  ניסים  על  המחבר  מספר  הספר  בתחילת 
המחבר  שודדים.  מידי  חייו  והצלת  נדודיו  ורכושו,  עושרו  כל  הפסד 
שהגיע מפולין לאנגליה, פרסם רק את הסכמתו של רבי משה הכהן 
אי פרסום  ומתנצל על  בלונדריש,  אזיוידו, רבם של ק”ק ספרדים  די 

הסכמתם של רבני ק”ק אשכנזים.
מקורית,  קלף  כריכת  טוב.  מצב  איכותי,  נייר  ס”מ.   14.5 דף.  סה   ,]3[

משופשפת.

פתיחה: $300

454. Toldot Ya’akov – London, 1770
“Toldot Ya’akov”, homiletics on the Bible and 
“Midrashei Chazal”. By Rabbi Ya’akov ben Rabbi Eliezer 
Eisenstadt of Shidlovets, grandson of Rabbi Meir Rabbi 
of Eisenstadt author of “Panim Me’irot”. “Resident of 
England in London”. London, [1770].
At the beginning of the book, the author writes of the 
miracles and adventures he had experienced, losing 
all his wealth and property, his wanderings and his 
rescue from pirates. The author who came from Poland 
to England, publicized only the approbation of Rabbi 
Moshe HaCohen di Azivido, rabbi of the Sefardi com-
munity of London, and he apologizes for not publicizing 
the approbations of the Ashkenasi community rabbis.
[3], 65 leaves. 14.5cm. High-quality paper, good condition. 
Original parchment binding, rubbed.

Opening Price: $300
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456. Bibliotheca Magna Rabbinica, Kiryat 
Sefer – Rome, 1675
Bibliotheca Magna rabbinica – Kiryat Sefer, a large 
work composed of all the Jewish books, by Don Giulio 
Bartolocci. Rome, 1675. Lexicon of Jewish books and 
authors, one of the first Hebrew bibliographic books.
[20], 831 pages. 31cm. Good condition, moth marks and few 
stains. Inscriptions on title page. Antique parchment bind-
ing, damaged.

Opening Price: $600

455. “Ma’arich HaMa’arachot” – 
Explanation of Roots of Hebrew Language 
– Paris, 1629
“Ma’arich HaMa’arachot” (Dictionarium Absolutissi-
mum), dictionary of roots of “Lashon HaKodesh” 
(Hebrew), by Philippe D’Aquin. Paris, 1629. Only edition.
“Contains… of all the words of the roots arranged 
and explained in simple order, written by Philippe 
D’Aquin… who teaches ‘Lashon HaKodesh’ under the 
rule of King Louis D’Borbon… “.
The author, Philippe D’Aquin (c. 1578-1650), was an 
apostate (his former name was Mordechai). King 
Louis the 13th bestowed upon him title of Professor of 
the Hebrew Language. He wrote and translated many 
books, including a translation of “Bechinot Olam” and 
“Pirkei Avot” with the explanation of the 13 Attributes 
of Mercy in French.
[11], 584 pages (some copies with [17] pages at beginning 
also exist), 37cm. Good-fair condition. Stains. Moth stains. 
Tears on title page and on several leaves, restored with 
scotch tape. New binding. 

Opening Price: $600

455. מעריך המערכות – ביאור שורשי השפה - פריז, שפ”ט
מעריך המערכות )Dictionarium Absolutissimum(, מילון לשורשי 
 .1629 ]שפ”ט[  )פריז(,  פאריאש  אקן.  דה  פיליפ  מאת  הקודש,  לשון 

מהדורה יחידה.
ת“כולל לקט שכחה ופאה... מכל המלות מהשרשים בו נערכות ומפור

שות בסדר קל, יסדו גם חברו וכוננו פיליפא דאקיאן... המלמד הלשון 
הקודש תחת ממשלת המלך לואיש דבורבון...”.

המחבר, פיליפ דה אקן )1578 בערך- 1650(, יהודי מומר )שמו הקודם 
לשפה  פרופסור  תואר  לו  העניק  ה-13  לואי  המלך  מרדכי(.  היה 
עולם”  ל”בחינות  תרגום  ביניהם  רבים,  ספרים  ותרגם  חבר  העברית. 

ופרקי אבות עם ביאור י”ג מדות בצרפתית.
]11[, תקפד עמ’ )קיימים גם טפסים עם ]17[ עמ’ בראשיתם(, 37 ס”מ. מצב 
משוקמים  דפים,  ובמספר  בשער  קרעים  סימני עש.  כתמים.  טוב-בינוני. 

בהדבקת נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $600

ספר  קרית   ,Bibliotheca Magna rabbinica  .456
- רומא, 1675

שבו  גדול  חבור  והוא  ספר,  קרית   -  Bibliotheca Magna rabbinica
)ברטולוצ’י(.  ברטולוקי  יוליוס  דון  מאת  היהודים,  ספרי  כל  נכתבו 
1675. לקסיקון ספרים ומחברים יהודים, מספרי הביבת  רומא, ]תל”ה[

ליוגרפיה העברית הראשונים. לטינית ועברית.
רישומים  כתמים.  ומעט  עש  סימני  טוב,  מצב  ס”מ.   31 עמ’.   831  ,]20[

בשער. כריכת קלף עתיקה, פגומה.

פתיחה: $600

שונות
Various
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457. ספר שפתי ישינים - אמשטרדם, ת”ם
]ת”ם  אמשטרדם,  בס.  משורר  שבתי  רבי  מאת  ישינים,  שפתי  ספר 

 .]1680
לכסיקון ספרים ומחברים מכתיבת התורה ועד תקופת המחבר. הספר 

הביבליוגרפי העברי הראשון.
רבי שבתי משורר בס )ת”א-תע”ח(, תלמיד חכם, סוחר ספרים ומדפיס. 
השבדים  ידי  על  שנהרגו  מהוריו  צעיר  בגיל  התייתם  פולין,  יליד 
במלחמת רוסיה-פולין, עבר לפראג, שם שימש כחזן )“משורר”( בבית 
שניחן  הבס  קול  שם  על  לו  ניתן  )כינויו  המפורסם  “אלטנוי”  הכנסת 
בדיהרנפורט.  עברי  דפוס  בית  הקים  ואח”כ  לאמשטרדם,  עבר  בו(. 
שנדפס  עה”ת,  רש”י  פירוש  על  חכמים”  “שפתי  בחיבורו  התפרסם 

במאות מהדורות חומשים.
חתימות: “שייך למהרראי- נר”ו”, “ולע”ע שייך לאשה -- אסתר אשת 

-- קלמן דיין בק”ק גל--”.
קח דף. 19 ס”מ. מצב טוב. כתמים. דף השער חסר בחלקו ומשוקם באופן 

מקצועי.

פתיחה: $700

457. Siftei Yeshenim – Amsterdam, 1680
Siftei Yeshenim, by Rabbi Shabtai Meshorer Bass. 
Amsterdam, [1680].
Lexicon of books and authors from the writing of the 
Torah until the time of the author. The first Hebrew 
bibliographic book.
Rabbi Shabtai Meshorer Bass (1641-1718), a Torah 
scholar, bookseller and printer. Native of Poland, 
orphaned at a tender age from both parents who were 
murdered by the Swedes in the Russian-Polish war, 
moved to Prague where he served as a cantor (hence 
his name Meshorer) in the famous Altneu Synagogue 
(he was given his name because of the bass tone with 
which he was blessed). He moved to Amsterdam, later 
established his Hebrew printing press in Dyhernfurt. 
Renowned for his work Siftei Chachamim on Rashi’s 
commentary on the Torah, printed in hundreds of edi-
tions of the Chumash.
Signatures: “Belongs to Mahararai”, “Belongs to the 
woman – Esther wife – Kalman Dayan in Gal—”.
108 leaves. 19cm. Good condition. Stains. Title page par-
tially missing and professionally restored.

Opening Price: $700

458. סדר הדורות - קארלסרוא, תקכ”ט – מהדורה ראשונה
מאז  ומאורעות  אישים  תולדות  עולם  ימות  סדר  הדורות,  סדר  ספר 
בריאת העולם ועד סמוך לדורו של המחבר; סדר התנאים ואמוראים; 
מינסק.  אב”ד  היילפרין  יחיאל  רבי  מאת  ומחבריהם.  ספרים  שמות 
1769. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים עתיקה  קארלסרוא, תקכ”ט 

ורישומים בדפי הכריכה.
קלים.  עש  נזקי  ובלאי,  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   32 דף.  קף   ,]13[

כריכת עור מפוארת.

פתיחה: $400

458. Seder HaDorot – Karlsruhe, 1769 – 
First Edition
Seder HaDorot, the order of the days of the world his-
tory of people and events from the creation of the world 
until close to the author’s generation; the order of the 
tana’im and the amora’im; names of books and their 
authors. By Rabbi Yechiel Heilprin Rabbi of Minsk. 
Karlsruhe, 1796. First edition. Ancient owner’s signa-
ture and inscriptions on cover leaves.
[13], 180 leaves. 32cm. Good-fair condition, stains and wear, 
slight moth damages. Elaborate leather binding.

Opening Price: $400
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459. “Tikun Shtarot” – Amsterdam, 1721 
– Miniature
“Seder Tikun Shtarot”, legal versions for “shtarot”, 
“According to the custom of Askenazi and Polish coun-
tries and the rest of the Jewish diaspora”.
Amsterdam, 1721. Printed by Shlomo ben Yosef Props.
24 leaves. “Printed in a small volume” 11cm. good condi-
tion, wear and light stains.

Opening Price: $200

459. תיקון שטרות – אמשטרדם, תפ”א – מיניאטורה
במדינת  “הנהגות  לשטרות  משפטיות  נוסחאות  שטרות,  תקון  סדר 
 .]1721[ תפ”א  אמשטרדם,  ישראל”.  תפוצות  ובשאר  ופולין  אשכנז 

דפוס שלמה בן יוסף פרופס. 
כד דף. “נדפס בכרך קטן” 11 ס”מ. מצב טוב, בלאי וכתמים קלים.

פתיחה: $200

460. אבן בוחן – וינה, 1757
ספר אבן בוחן, דקדוק וניקוד. בעברית ולטינית. וינה, תקי”ז 1757. 
791 עמ’ + 2 לוחות. 19 ס”מ. מצב טוב, מעט בלאי. כריכת עור עתיקה.

אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $200

460. “Even Bochan” – Vienna, 1757
“Even Bochan”, grammer and vowelization. Hebrew 
and Latin. Vienna, 1757.
791 pages + 2 plates. 19cm. Good condition, slight wear. 
Antique leather binding.
Does not appear in the Bibliography Institute CD.

Opening Price: $200

461. אוסף ספרי דקדוק משנות הת”ק
פיורדא,  יהונתן.  צבי  ב”ר  מיכאל  רבי  מאת  הפעלים,  לוח   ספר  ♦

 ספר אהל משה, חכמת הדקדוק, מאת רבי משה ב”ר  ]תקכ”ח 1768[. ♦
צבי הירש מלבוב. ]פיורדא, תקל”א 1771. בשער מקום דפוס מזוייף: 
ברלין,  יהושע.  בן  חיים  יעקב  רבי  חיים.  חקי   ספר  ♦ “בזולצבאך”[. 
 ספר שפה ברורה, מאת רבי  ]תקנ”ו[ 1796. חתימות ורישומי בעלות. ♦
 .]1839[ תקצ”ט  פיורדא,  שפה.  מבין  פירוש  עם  אבן-עזרא,  אברהם 

מספר הגהות בכת”י. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

461. Collection of Grammar Books from 
18th Century 
◆ Sefer Lu’ach HaPe’alim, by Rabbi Michael son of 
Rabbi Tzvi Yehonatan. Fürth, [1768]. ◆ Sefer Ohel 
Moshe, wisdom of grammar, by Rabbi Moshe son of 
Rabbi Tzvi Hirsch of Lvov. [Fürth, 1771]. Title page notes 
incorrect location of print: “Sulzbach”. ◆ Sefer Chukei 
Chaim. Rabbi Ya’akov Chaim son of Yehoshua. Berlin, 
1796. Ownership notations and signatures. ◆ Sefer Safa 
Berura, by Rabbi Avraham Ebn Ezra, with commentary 
Mevin Safa. Fürth, [1839]. Several handwritten glosses. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $250
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462. ארבעה ספרי דקדוק
 ספר דקדוק אליהו הלוי האשכנזי. רבי אליהו בחור. ברלין, ]תקכ”ז  ♦

 דרכי נעם עם מרפא לשון, שני חיבורים: יסודי הלשון הברורים  ♦ .]1767
 מאמר אמרה צרופה,  ודרכי שיר המפוארים. רעדלהיים, תקס”ו 1806. ♦
“לאשר ולקיים את מבטא בני ישראל הספרדים”. רבי משה בן טרייטל 
המחבר  חתימת  לשער  מעבר   .]1808 ]תקס”ח  אמשטרדם,  למאנס. 
 ספר היחש לכתב אשורי.  בעברית ובסופו חתימה באותיות לטיניות. ♦

רבי יעקב בכרך. ווארשא, ]תרי”ד[ 1854. כרוך עם מעטפת מודפסת.
גודל משתנה, מצב כללי טוב. 

פתיחה: $250

462. Four Grammar Books
◆ Sefer Dikduk Eliyahu HaLevi Ha’Ashkenazi. Rabbi 
Eliyahu Bachur. Berlin, [1767]. ◆ Darchei No’am with 
Marpeh Lashon, two compositions: Explicit funda-
mentals of the language and elegant modes of poetry. 
Rödelheim, 1806. ◆ Ma’amar [article] Imra Tzerufa, 
“approving and affirming the accent of the Sephardic 
Jews”. Rabbi Moshe son of Treitel Lemans. Amsterdam, 
[1808]. On opposite side of title page signature of 
author in Hebrew followed by signature in Latin letters. 
◆ Sefer HaYachash on Assyrian writing. Rabbi Ya’akov 
Bacharach. Warsaw, 1854. Bound with printed cover. 
Various sizes, general condition good. 

Opening Price: $250463. Sefer Eshkol Hakofer, by Karaite 
Yehuda Hadassi – Yevpatoriya, 1836 
Sefer Eshkol HaKofer, by Karaite Yehuda Hadassi. 
Yevpatoriya (Ukraine), 1836. Printing press of merchant 
Mordechai Tirishken son of Yitzchak HaZaken Kefli. 
“Explaining the commandments… written in the 
Torah… as far as the human intellect is capable of 
comprehending…” 
Yehuda son of Eliyahu Hadassi, famous and wise 
Karaite of the 12th century. Resided and operated in 
Constantinople. His book, Eshkol HaKofer, arranged 
according to the Ten Commandments and in alpha-
betical order, written in poetic Hebrew, consists of the 
fundamentals of the Karaite faith and includes a harsh 
attack against rabbinical Judaism and its rabbis. 
[2], 155 leaves. 37cm. Good condition, stains. Wide mar-
gins. Slight wear on binding.

Opening Price: $200

גוזלוב,   – הדסי  יהודה  הקראי  מאת  הכפר,  אשכל  ספר   .463
תקצ”ו 

 ,Yevpatoriya( גוזלוו  הדסי.  יהודה  הקראי  מאת  הכפר,  אשכל  ספר 
אוקראינה(, תקצ”ו 1836. דפוס מרדכי טירישקן הסוחר בן יצחק הזקן 

כפלי.
בספר  הכתובות  והתורות  והמשפטים  החקים  המצות  עניני  “לבאר 
העכומ”ז  כל  על  ויחלוק  האנושי...  השכל  שיגזור  מה  כפי  התורה... 

]עובדי כוכבים ומזלות[, ובפרט עם אחינו הרבנים”. 
יהודה בן אליהו הדסי, חכם קראי מפורסם בן המאה הי”ב. חי ופעל 
בקושטא. ספרו אשכל הכופר, המסודר לפי סדר עשרת הדברות ולפי 
סדר הא”ב, כתוב בעברית מליצית, מכיל את יסודות אמונת הקראים 

וכולל מתקפה חריפה על היהדות הרבנית ועל הרבנים.
]2[, קנה דף. 37 ס”מ. מצב טוב, כתמים. שולייים רחבות. בלאי קל בכריכה.

פתיחה: $200

461

462

463



464. Seder HaHa’aracha – Mantua, 1773
“Seder HaHa’aracha… which the members of the city of 
Mantua fulfilled and accepted…”, collection of regula-
tions of the public fund and communal taxes. Mantua, 
[1773].
The regulations were printed in 1774. The citation of the 
year 1777 on the title page refers to the expiration date 
of the regulations, after three years. 
8 pages. 27.5cm. Wide margins. Very good condition. New 
fabric binding.

Opening Price: $300

465. Regulations of “Chevra Kadisha 
Gemilut Chassadim” of the Ashkenasic 
Community of Amsterdam, 1810
Regulations of the “Chevra Kadisha Gemilut 
Chassadim “of the Dutch Ashkenasic Community of 
Amsterdam. Regulations and customs, list of members 
etc. Amsterdam, 1810. Hebrew and Yiddish. Title page 
illustrated with bones, a skull and gravediggers tools. 
18, [4] leaves. 15cm. High-quality paper, good-fair condi-
tion, some detached leaves. Minor moth marks. Ex-libris. 
Original leather binding, worn.

Opening Price: $400

464. סדר ההערכה – מנטובה, תקל”ד
ספר “סדר ההערכה... שקיימו וקבלו עליהם בני עיר מנטובה...”, קובץ 

תקנות קופת הקהל ומסי הקהילה. מנטובה, ]תקל”ד 1773[.
התקנות נדפסו בתקל”ד. אזכור שנת תקל”ז בשער מתייחסת לתאריך 

פקיעת התוקף של התקנות, כעבור שלש שנים.
ח עמ’. 27.5 ס”מ. שוליים רחבים. מצב טוב מאד. כריכת בד חדשה.

פתיחה: $300

אשכנזים  דק”ק  חסדים  גמילות  קדישא  חברא  תקנות   .465
באמשטרדם, תק”ע 

האללאנדי  אשכנזים  דק”ק  חסדים  גמילות  קדישה  דחברה  תקנות 
אמשטרדם,  ועוד.  חברים  רשימות  ומנהגים,  תקנות  באמשטרדם. 
וכלי  גולגלות  עצמות,  עם  מאויר  שער  ויידיש.  עברית   .)1810( תק”ע 

הקברנים. 
יח, ]4[ דף. 15 ס”מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, חלק מהדפים מנותקים. 

סימני עש קלים. אקס-ליבריס. כריכת עור מקורית, בלויה.

פתיחה: $400

466. בן המלך והנזיר - וונדסבק, תפ”ז
ספר בן המלך והנזיר, לרבי אברהם אבן חסדאי. וואנזבעק ]וונדסבק[, 

שנת ע”ת טו”ב ]תפ”ז 1727[. 
השירים מנוקדים. עם הקדמת רבי משה חאגיז. חתימה בכת”י: “משה 

בן אברהם”.
בחלק מן הטפסים נכרכו בסוף הספר י’ דף עם מליצות ומשלים מרבי 

משה חאגיז. הטופס שלפנינו ללא קונטרס זה.
]4[, קב, קא-קד דף. 13 ס”מ. מצב טוב, כתמים ובלאי. כריכת קלף עתיקה 

פגומה.
מהדורה נדירה, מן הספרים הבודדים שנדפסו בדפוס העברי שפעל 

בוונדסבק בסביבות השנים ת”ע-ת”צ )1710-1730(.

פתיחה: $300

466. “Ben HaMelech VeHanazir” – Wandsbek, 
1727 
“Sefer Ben HaMelech VeHanazir” by Rabbi Avraham 
Ebn Hasdai. Wandsbek, [1727]. Vowelized songs. 
Includes preface by Rabbi Moshe Hagiz. Handwritten 
signature: “Moshe ben Avraham”. 
In some copies 10 leaves containing poetic phrases and 
allegories by Rabbi Moshe Hagiz were bound at end of 
book. This copy does not include this pamphlet. 
[4], 102, 101-104 leaves. 13cm. Good condition, stains and 
wear. Ancient and damaged parchment binding. 
Rare edition, among few books printed in Hebrew press 
which operated in Wandsbek between 1710-1730. 

Opening Price: $300
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467. ספר מעשה טוביה – יעסניץ, תפ”א– חתימות רבי משה 
ורבי עקיבא לעהרן

אסטרו א-ג.  חלקים  העולמות[,  ספר  גם  ]נקרא  טוביה  מעשה  תספר 
יעסניץ,  הרופא.  כ”ץ  טוביה  מרבי  ואנטומיה,  רפואה  ומחקר,  נומיה 

]תפ”א 1721[. מהדורה שניה. 
ציורים ותרשימים רבים לתיאור נושאים שונים במדעי הטבע. שערים 

נפרדים לחלק שני ושלישי. 
“עקיבא  רבי  ובנו  מנהיים”  לעהרן  “משה  רבי  של  עתיקות  חתימות 

לעהרן” מהאג, שנת תק”ע. 
אצל  כדיין  שימש  מפפד”מ,  זצ”ל  לעהרן  משה  אברהם  רבי  הגאון 
במעגל  מזכירו  חיד”א  הגאון  האג.  העיר  רב  הלוי  שאול  רבי  הגאון 
בניו הם  )ע’ קנ”ג( שבהיותו בהאג השתעשע עמו בדברי תורה.  טוב 
ואמרכלים[ לעניי  ]פקידים  הצדיקים המפורסמים, מקימי הפקאו”מ 
ואחיו רבי עקיבא לעהרן, מראשי קהילת  א”י, רבי צבי הירש לעהרן 

אמשטרדם ומראשי הלוחמים נגד הרפורמה והמתחדשים.
עור  כריכת  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני,  מצב  ס”מ.   20.5 דף.  קכב   ,]4[

מקורית, פגומה. 

פתיחה: $250

467. “Ma’aseh Tuvia” – Jessnitz, 1721 – 
Signatures of Rabbi Moshe and Rabbi Akiva 
Lehren
“Ma’aseh Tuvia” [also known as Sefer Ha’olamot], Parts 
1-3. Astronomy and research, medicine and anatomy, by 
the physician Rabbi Tuvia Katz. Jessnitz, [1721]. Second 
edition. Many diagrams and illustrations depicting 
various subjects relating to nature. Separate title pages 
for Sections Two and Three. 
Rabbi Avraham Moshe Lehren from Frankfurt am 
Main, served as dayan in the “Beit Din” of Rabbi 
Shaul HaLevi Rabbi of Hague. The Chida mentions 
him in “Ma’agal Tov” (p. 153) that when in Hague, he 
talked Torah thoughts with Rabbi Lehren. His sons 
were renowned “tzaddikim”, founders of “Pekidim 
V’Amarkalim L’Aniyei Eretz –Yisrael” (Administrators 
for Eretz -Yisrael poor), Rabbi Zvi Hirsch Lehren and 
his brother Rabbi Akiva, headed the Amsterdam com-
munity and were principal contestants of the Reform 
and Enlightenment movements. 
]4[, 122 leaves. 20.5cm. Good-fair condition, stains and wear. 
Original leather binding, damaged.

Opening Price: $250

468. ספר הברית, ברין תקנ”ז
ספר הברית, בעניני קבלה ומוסר, חכמת הטבע, רפואה ופילוסופיה. 
ראשונה  מהדורה   .1797 תקנ”ז  ברין,  מוילנא.  אליהו  בן  פנחס  רבי 

שיצאה לאור ע”י המחבר בעילום שמו.
חתימות בעלים רבות: “טוביה כהן”; “הק’ זלמן יאקאב”; “בנימין סג”ל 

צימערמאן”; “איצק” דיאמנט שטיין; ועוד. 
טוב-בינוני,  מצב  וגס.  עבה  נייר  ס”מ.   22.5 דף.   ]4[ סו;  ע-קכח;  סח,   ,]3[

בלאי. פגמים במספר דפים. בדף 3 פגימה בטקסט. כריכה פשוטה.
1799 בגרמנית, שנוסף לחלק מן העותת  ללא דף אישור הצנזור משנת

קים. לאחר מהדורה זו נדפסו בברין ובוינה מהדורות רבות משובשות, 
שלא ברשות הבעלים, עד שבמהדורת זולקווא תקס”ז, נאלץ המחבר 

לפרסם את שמו ולספר על המהדורות הגנובות.

פתיחה: $250

466

467

468



468. Sefer HaBrit, Brno 1797
Sefer HaBrit, kabalistic and mussar topics, science, 
medicine and philosophy. Rabbi Pinchas ben Eliyahu 
of Vilnius. Brno, 1797. First edition anonymously 
published by the author. Many owners’ signatures: 
“Tuvia Cohen”; Zalman Ya’akov”, “Binyamin Segal 
Zimmerman”; “Itzik” Diamond Stein; etc.
[3], 68, 70-128; 66; [4] leaves. 22.5cm. Heavy coarse paper. 
Good-fair condition, wear. Damages to several leaves. 
Damage to text on Leaf 3. Simple binding.
The censor’s leaf of approval in German from 1799 
which was added to some copies does not appear in 
this edition. After this edition, many flawed editions 
were printed in Brin and Vienna, without the owner’s 
permission so that the author had to publicize his name 
and tell about the stolen editions in the Zholkva 1807 
edition.

Opening Price: $250

469. אוסף לוחות שנה - גרמניה, המאה ה-18-19
אוסף גדול ומגוון של לוחות שנה, מדפוסי אמשטרדם, ברלין, פראג, 
מהשנים  דפוס.  מקומות  ועוד  הנובר,  ווילנא,  קאסעל,  פרנקפורט, 
תקמ”א-תרמ”ד )1780-1883(. בחלק מהלוחות, ציורים ואיורי מזלות, 

ידיעות נוספות, תפילות, קידוש לבנה ועוד.
 ספר העברונות, זולקווא, ]תקס”ה 1805[.  ♦

ומצב  גודל  העברונות.  ספר   + מיניאטורי.  בגודל   7 מתוכם  לוחות,   15
משתנים.

פתיחה: $500

469. Collection of Calendars – Germany, 
18th -19th Century 
Large varied collection of calendars, Amsterdam, Berlin, 
Prague, Frankfurt, Kassel, Vilnius, Hanover, and other 
printing places. From 1780-1883). Some of the calendars 
have drawings and illustrations of constellations, addi-
tional information, prayers, Kiddush Levane etc. 
◆ Sefer Ha’Ebronot, Zholkva , [1805].
15 calendars, 7 of them are miniature. + Sefer Ha’Ebronot. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $500
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470. לוח למאה שנה – גרמניה, תר”א – לתלייה על הקיר
Vollständiger Kalender vom Jahre 1841 bis 1940 ]לוח מלא לשנים 
]גרמניה,  מדפיס,  או  מו”ל  שם  ציון  ללא   .]1841-1940 תר”א-ת”ש 

תר”א[. 
ליטוגרפית,  הדפסה  הקיר.  על  לתלותו  גדול,  בפורמט  שנה  לוח 
גרמנית-עברית, במסגרת מעוטרת. כולל מועדים וראשי חודשים, חגי 

האומות, סדרי הפרשיות, ועוד.
58X84 ס”מ. מצב בינוני-טוב. סימני-קיפול, קרעים וכתמים. 

פתיחה: $600

470. One Hundred Year Calendar – 
Germany, 1841 – For Hanging on the Wall
Vollständiger Kalender vom Jahre 1841 bis 1940 
[Complete calendar for 1841-1940]. Without note of 
publisher or printer, [Germany, 1841].
Large format calendar, for hanging on wall. 
Lithographic printing, Hebrew-German, in adorned 
frame. Includes festivals and Rosh Chodesh, national 
festivals, parshiot, etc. 
58X84cm. Fair-gook condition. Folding marks, tears and 
stains.

Opening Price: $600

471. ספר-תוים לַחָּזן – הקהילה הספרדית בבוקרשט, 1924
 .Juval Cantari Religioase ale Templului Spaniol din Bucuresti
Levy-Ivela(, לשית )ספר-תוים בכתב-יד, של החזן אברהם לוי-ִאיֵבָלה 

מושו בבית הכנסת של הקהילה הספרדית “קהל גרנאדה” בבוקרשט. 
בוקרשט, 1924 ]תרפ”ד[. 

הספר כולל תוי-נגינה ומלים ל-125 שירים וקטעי-תפלה, לערב שבת, 
וחלקם  בעברית  השירים  מן  חלק  שונים.  ולמועדים  השבת  ליום 

בלדינו; בכולם נכתב תעתיק המלים באותיות לועזיות. 
חלק  בין  הודבקו  לחיזוק  ניירות  בלאי;  ס”מ.   22.5 כרך  כתובים,  עמ’   212

מהדפים. 
לפרטים נוספים אודות החזן אברהם לוי-איבלה, ראה חומר מצורף.

פתיחה: $200

471. Music Notebook for a Cantor – The 
Sefardi Community of Bucharest
Juval Cantari Religioase ale Templului Spaniol din 
Bucuresti. Handwritten music notebook, by Cantor 
Avraham Levy-Ivela, for use in the synagogue of the 
Kehal Granada Sefardi community in Bucharest. 
Bucharest, 1924.
The book has the notes and words of 125 songs and 
prayer-sections, for Erev Shabbat, Shabbat day and various 
festivals. Some songs are in Hebrew and some in Ladino; 
all have transliteration in letters of a foreign language.
212 written pages. Volume 22.5cm. Wear; paper for rein-
forcement was glued between some leaves.
For further details about Cantor Avraham Levy-Ivela, 
see attached material.

Opening Price: $200 471



425  אבולעפיא, ר’ יצחק
425  אבינון, ר’ אברהם

440  אבן דוד ויוסף, ר’ מסעוד
118  אבן חיים, ר’ דוד

376  אבן יחיא, ר’ יעקב חיים
197  אדאהן, ר’ יעקב

199  אדאהן, ר’ שלמה 
452  אדלר, ר’ נתן מרקוס
446  אהרונסון, ר’ יהושע

440  אוחנא, ר’ מאיר
417  אוטולינגי, ר’ משה יעקב

22   אויערבאך, ר’ שלמה זלמן
452  אולמן, ר’ שלמה

 213 ,208  אור שרגא, ר’ אור ב”ר משה
432  אורנשטיין, משה

442  אזבנד, ר’ חיים
442  אזבנד, ר’ יוסף

452  אטינג, ר’ שמואל
356  אטערמן, ר’ חיים משולם קויפמאן הכהן

253  אייבשיץ, ר’ יהונתן מלאשיץ
 אייכנשטיין, האדמו”ר ר’ מנחם מנדל מזידיטשויב

279
274  איש הורוויץ, ר’ חיים אריה הלוי

385  איש הורוויץ, ר’ אברהם הלוי
407  איש הורוויץ, ר’ יונתן בנימין הלוי

168  אלחדיף, ר’ אהרן בכור
157  אלחייך, ר’ עוזיאל

442  אלטמאן, ר’ ישעיהו הלוי
292  אלטר, ר’ נחמיה

108  אליקים, ר’ יום טוב
324 ,257  אלישיב, ר’ יוסף שלום

425  אלישר, ר’ יעקב שאול
אלמליח, ר’ יוסף  159

196  אלמליח, ר’ ראובן
236  אלנדאף, ר’ אברהם חיים

446  אלעווסקי, ר’ ישראל משה
157  אלפאנדרי, ר’ חיים
370  אלקלעי, ר’ שמואל

320  אלתר, האדמו”ר רבי אלימלך מדעעש
158 ,373  אמאדו, ר’ דוד

97  אמסלם, ר’ מסעוד
286  אנגלהרד, ר’ אברהם ישכר

196  אנהורי, ר’ אברהם
143  אסרוסי, ר’ משה

157  אקשוטי, ר’ שבתי
445  ארליך-הולנדר, ר’ יוסף שמואל שמעלקא

274  אשכנזי, ר’ חיים צבי
278  אשכנזי, ר’ משה דוד

104  באב”ד, ר’ אברהם משה
104  באב”ד, ר’ מנדל

347  באוויטום, ר’ צבי
442  באקשט, ר’ אהרן

413  בארסקי, ר’ נתן
 בורנשטיין, האדמו”ר ר’ חנוך העניך מסוכטשוב

404
446  בורשטיין, ר’ אביעזר

 425מפתח שמות רבנים בלייח, ר’ חיים
400 ,399  במברגר, ר’ זעקל יצחק הלוי

399  במברגר, ר’ שמחה הלוי
196  בן וואליד, ר’ משה
 196   בן מרגי, ר’ יצחק

337  בן עטר, ר’ חיים
201  בן שימול, ר’ יהודה

339  בסיס, ר’ ישועה
422  בעדני, ר’ שמעון

430  בעטעלהיים, ר’ דוד
119  ברוידא, ר’ שמואל

372  ברוך, ר’ יצחק משה
 ברזובסקי, האדמו”ר ר’ שלום נח מסלונים

301 ,300 ,293
41  ברלין, ר’ אייזק

117  ברלין, ר’ נח חיים צבי
284  ברנדוויין, האדמו”ר ר’ אהרן מסטרטין

241  ברקוביץ, ר’ אברהם דוב
442  ברקוביץ, ר’ יוסף

371  ג’רמון, ר’ יהודה
452  גדליה, ר’ חיים

274  גולדברג, ר’ נפתלי צבי
359  גולדנזון, ר’ אברהם דובער

448  גור אריה, ר’ שמריה
423  גורן, ר’ שלמה

425  גירון, ר’ מרדכי
276  גלזר, ר’ צבי דוד

335  גנעסין, ר’ יהושע נתן
 גרודזינסקי, ר’ חיים עוזר

413 ,396 ,395 ,30
422  גרוסמן, ר’ ישראל

426  גריבאלט, ר’ אברהם
251  גרינבוים, ר’ מרדכי הכהן

304  גרינברג, ר’ יעקב סנדר
397  גרינגראס, ר’ חיים בער

274  גרינוואלד, ר’ אליעזר דוד
274  גרינוואלד, ר’ יעקב חזקיה

345  גרינפלד, ר’ שמעון

402  דושינסקי, ר’ יוסף צבי
378  דושינסקי, ר’ מתתיהו

374  די בוטון, ר’ יוסף
258  דייטש, ר’ חיים יודא סגל

387  דייטש, ר’ משה יהודה לייב
28  דיכטוולד, ר’ שמחה בונם

363  דיסקין, ר’ נח יצחק
 דנציגר, האדמו”ר ר’ אברהם מנחם מאלכסנדר

319
11  דנקוביץ, ד”ר שמעון

317  האגר, האדמו”ר ר’ ברוך מוויזניץ
 318 ,21  האגר, האדמו”ר ר’ חיים מאיר מוויזניץ

316  האגר, האדמו”ר ר’ חיים מזאבליטוב
21  האגר, האדמו”ר ר’ ישראל מויזניץ

412  האגר, האדמו”ר ר’ מאיר מווישווא
285  האגר, האדמו”ר ר’ מנחם מנדל מווישווא

21  האגר, האדמו”ר ר’ מרדכי מויזניץ-מונסי
21  האגר, האדמו”ר ר’ משה יהושע מויזניץ

104  האגר, ר’ משה

429  האוסדורף, ר’ עזריאל זעליג
337  האור החיים 

344  הברון רוטשילד 
359  הדאיה, ר’ עובדיה

358  הדאיה, ר’ עזרא
358  הדאיה, ר’ שלום
420  הוברמן, ר’ יצחק

393  הוטנר, ר’ יוסף זונדל
445  הולנדר, ר’ יוסף שמואל שמעלקא

399  הופמן, ר’ דוד צבי
290  הורוויץ, האדמו”ר ר’ אשר ישעיה מרמינוב
283  הורוויץ, האדמו”ר ר’ מנחם מנדל ממעליץ

287  הורוויץ-האגר, האדמו”ר ר’ יהודה מדז’יקוב
     398 ,397 ,30  החפץ חיים

397  היימן, ר’ שלמה
305  הירשוביץ, ר’ אברהם שמואל

418  הירשוביץ, ר’ שניאור זלמן 
359  הכהן, ר’ אהרן

391  הכהן, ר’ בצלאל
208  הכהן, ר’ יחזקאל

238  הכהן, ר’ שלמה זלמן וולף
320  הלברשטאם, האדמו”ר ר’ ברוך מגורליץ

הלברשטאם, האדמו”ר ר’ יחזקאל שרגא 
   מסטרופקוב 87, 105

הלברשטאם, האדמו”ר ר’ יעקב מטשאקאווא-
  321 ,286  צאנז

הלברשטאם, האדמו”ר ר’ יקותיאל יהודה 
324  מצאנז-קלויזנבורג

321  הלברשטאם, האדמו”ר ר’ ישראל מזימיגראד
הלברשטאם, האדמו”ר ר’ מאיר 

320  מטשאקאווא
274  הלברשטאם, האדמו”ר ר’ נפתלי מקאשנוב

274  הלברשטאם, האדמו”ר ר’ נפתלי צבי מגלוסק
הלברשטאם, האדמו”ר ר’ צבי אלימלך 

324  מצאנז-קלויזנבורג
292  הלברשטאם, ר’ יחזקאל שרגא

321  הלברשטאם, ר’ משה
422  הלברשטאם, ר’ משה

445  הלברשטאם-הולנדר, גיטה
הלברשטאם , האדמו”ר רבי שלום אליעזר 

274  מרצפרט
158  הלוי, ר’ יום טוב

272  הלוי, ר’ ישראל אוריה
417  הלוי , ר’ חיים שמואל

425  הלוי , ר’ משה
29  המבורג, ר’ וואלף 

214  המהרי”ץ
249  המהריא”ץ

439  הנובר, ר’ מאיר
407  הסטייפלער

343  העליר, ר’ שמואל
25  הקיסר פרנץ הראשון

311  הרב מבילגורייא
404-406  הרב קוק 

261  הרב שך 
426  הרידב”ז 

 392  הרכבי, ד”ר אברהם אליהו 
102  הרכבי, ר’ משה שלמה

397  הרכבי, ר’ שלמה

442  הרצוג, ר’ יצחק אייזיק הלוי

246  וואלי, ר’ יצחק הלוי
394  וואקס, ר’ חיים אלעזר

254  ווידערוביץ, ר’ חיים יעקב
408  וויידנפלד, ר’ דוב בעריש - הרב מטשעבין

וויינברג, האדמו”ר ר’ אברהם מסלונים - בית אברהם 
297 ,296 ,293

וויינברג, האדמו”ר ר’ אברהם מסלונים - ברכת 
אברהם 293, 301-303

וויינברג, האדמו”ר ר’ אברהם מסלונים - יסוד 
294  העבודה

304  וויינברג, האדמו”ר ר’ ישכר ליב
וויינברג, האדמו”ר ר’ שלמה דוד יהושע 

  298 ,297  מסלונים
295  וויינברג, האדמו”ר ר’ שמואל מסלונים

305  וויינברג, ר’ משה שמעיה
249  וויינברגר, ר’ יהושע אהרן צבי - המהריא”ץ

449  וויינהויז, ר’ אנשיל
258  ווייס, ר’ משה

274  ווייס, ר’ משה חיים
258  ווייס, ר’ שמואל צבי

274  ווייסבלום, ר’ אלימלך מסוכא
419  ווייסבלום , ר’ יעקב יצחק

452  וולף, ר’ אהרן
403  וולקין, ר’ אהרן

442  ווסרמן, ר’ אלחנן
258  וועג, ר’ אברהם יצחק
305  וועג, ר’ ישראל ברוך

385  וועסטיל, ר’ גדליה
437  וועצלער, ר’ מרדכי

  414 ,303 ,302  וורנר, ר’ אשר זאב
412  וורנר, ר’ שמואל ברוך

 22  ולדנברג, ר’ אליעזר יהודה 
22  ולדנברג, ר’ שמחה

119  וענונו, ר’ דוד
442  ורהפטיג, ר’ זרח

412  זווין, ר’ שלמה יוסף
400  זוננפלד, ר’ יוסף חיים

442  זוסמונוביץ , ר’ יוסף
56  זילברמן, ר’ אברהם

56  זילברמן, ר’ רפאל
320  זילברפרב , האדמו”ר ר’ חנוך דב מקוידינוב

274  זילברשטיין, ר’ אברהם יעקב
412  זיס, ר’ אברהם אבא

388  זכות, ר’ משה
346  זמבא, ר’ מנחם

  255 ,254  זרחי, ר’ אשר ליפמן
  414 ,373  זריהן, ר’ יעקב חי

242  חבר, ר’ יצחק אייזיק
158 ,17  חזן, ר’ אליהו

126  חזן, ר’ שלמה
247  חיות, ר’ יצחק

419  חיימוביץ, ר’ אברהם מיכל 
426  חנהליס, ר’ נפתלי

412  חרל”פ, ר’ חיים זבולון
405  חרל”פ, ר’ יעקב משה

289  טאוב, האדמו”ר ר’ מנחם מנדל מקאליב
415  טאוב, ר’ ישראל יצחק

443  טאפאלי, ר’ יצחק מנחם
318  טברסקי, האדמו”ר ר’ זאב מרחמסטריווקא

428  טולידנו, ר’ ברוך
422  טולידנו, ר’ נסים

260  טורבוביץ, ר’ צבי הירש
290  טורקער, ר’ צבי אריה

7  טייטלבוים, האדמו”ר ר’ משה מאוהעל
380  טייטלבוים , ר’ יצחק

249  טישלער, ר’ אלכסנדר
249  טישלער, ר’ גרשון
122  טריויש, ר’ שמואל

381  יונגרייז, ר’ יחזקאל סג”ל
158  יעב”ץ, ר’ יעקב

419 ,400  יפה-שלזינגר, ר’ מרדכי
289  יקיר, ר’ אברהם

425  ישראל, ר’ רפאל יצחק

359  כ”ץ, ר’ ראובן
211  כאשאני, ר’ אברהם

349  כהן, ר’ חיים
238  כהן, ר’ חיים מפינסק

299  כהן, ר’ ישראל
  210 ,208 ,207 ,204 ,202 ,16  כהן צדק, ר’ שלמה

412  כהנא, האדמו”ר ר’ אלטר מספינקא 
289  כהנא, האדמו”ר ר’ דוד מספינקא

 כהנא, האדמו”ר ר’ משה אליקים בריעה מספינקא
320

 ,288 ,105  כהנא, האדמו”ר ר’ נחמן מספינקא
291 ,290

392  כהנא שפירא, ר’ זלמן סנדר
422  כץ, ר’ יעקב

333  לאוואט, ר’ אברהם דוד
338  לאמפרונטי , ר’ יצחק

241  לאנדוי, ר’ משה יהושע
419  לבוביץ, ר’ יהושע

449  לווינשטיין, ר’ יחזקאל
  444 ,413  לוין, ר’ יצחק מאיר
  159 ,150  לוין, ר’ מרדכי דוד

398  לוינסון, ר’ יהושע ליב
397  לוינסון, ר’ צבי הירש

302 ,293  לוריא, ר’ אהרן יוסף
303  לוריא, ר’ יצחק מתתיהו

306  לוריא, ר’ שמואל
238  ליאון, ר’ אריה ליב

30  ליבוביץ, ר’ ברוך בער
293  לידער, ר’ עזריאל זליג

419  ליובאוויטש, האדמו”ר הריי”ץ
 לייפער, האדמו”ר ר’ חיים אלטר דוד מנדבורנא

320
422  לייפער, ר’ יחיאל

449  ליכטנשטיין , ר’ קלמן
274  ליפשיץ, ר’ טוביה 
251  לנדא, ר’ אברהם  

85  לנדא, ר’ יום טוב ליפא
320  לנדמן, האדמו”ר ר’ יעקב שמשון מבנדר

412  לנדמן, ר’ שלום נתן
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434  לעוו, ד”ר לאופולד
434  לעוו, ד”ר עמנואל 

264  מאזוז, ר’ שלמה
337  מאימראן, ר’ שמעיה

213  מאיר, ר’ יעקב
64  מאליק, ר’ אהרן

425  מאני, ר’ אליהו סלימאן
274  מאניש, ר’ דוד מנחם

340  מולכו, ר’ שלמה
320  מוסקוביץ, האדמו”ר ר’ נפתלי משאץ-מעליץ

253  מורגנשטרן, ר’ יצחק זעליג מקוצק
157  מזרחי, ר’ יצחק

431  מידורו, ר’ שמואל
341  מיוחס, ר’ מרדכי יוסף

384  מיכלין, ר’ חיים מיכל
293  מינדער, ר’ משה

302  מינצברג, ר’ פנחס
442  מישקובסקי, ר’ חזקיהו יוסף

96  מלמד חפץ, ר’ דוד
421  מלצר, ר’ צבי יהודה

348  מנדלוביץ, ר’ שניאור זלמן
360  מעסטיץ, ר’ חיים

350  מרגליות, ר’ גבריאל זאב
116  מרגליות, ר’ מנחם מנדל

435  מרכוס, ד”ר שמעון
238  מרקוס, ר’ אריה ליב

201  משאש, ר’ יוסף
198  משאש, ר’ שלום

196  נהון, ר’ שלמה
418  נוחימובסקי, ר’ דוב

422  נויבירט, ר’ יהושע
340  נוניש-בילמונטי, ר’ יצחק

452  נונס, ר’ שלמה
418  נורוק, ר’ מרדכי
426  נחום , ר’ משה

157  נחמיאש, ר’ חיים שמואל
451  נתן, ר’ משה

412  סאפרין, האדמו”ר ר’ נתנאל
422  סאפרין, האדמו”ר ר’ שלום מקאמרנא

375  סגרי, ר’ חיים
262  סוויד, ר’ יוסף משה

442  סולובייצ’יק, ר’ יצחק זאב
249  סופר, ר’ אברהם שמואל בנימין

408 ,353  סופר, ר’ עקיבא
249  סופר, ר’ שמחה בונם

426  סוקולובסקי, ר’ יהודה ליב
408  סורוצקין, ר’ זלמן

259  סטול, ר’ משה שלום
413  סילבר, ר’ אליעזר
231  סלאח, ר’ שלמה

425 ,395  סלאנט, ר’ שמואל
300, 299, 292   סלונים, ר’ מאטיל

155  סלנט, ר’ זונדל
252  סלנט, ר’ יעקב אריה ליב
390  ספקטור, ר’ יצחק אלחנן

352  ספקטור-רבינוביץ, ר’ צבי הירש
275   סקווירא, ר’ אהרן

  357 ,85  סתהון, ר’ חיים

283  עהרנרייך, ר’ משה ליב
282  עהרנרייך, ר’ שלמה זלמן

157  עובדיה, ר’ נסים
155  עזריאל, ר’ יהודה אברהם

448  עלברג, ר’ שמחה 
400  עמיאל, ר’ משה אביגדור

342  ענתיבי, ר’ אברהם
359  עפשטיין, ר’ משה מרדכי

290  פאדוא, האדמו”ר ר’ יעקב שמעון
   340 ,425  פאניז’יל, ר’ רפאל מאיר

306  פאנעט , האדמו”ר ר’ אלימלך
306  פאנעט , האדמו”ר ר’ יעקב אלימלך מדעעש 

306  פאנעט, ר’ שמואל יהודה
425  פארדו, ר’ דוד

425  פארדו, ר’ חיים יעקב
  425 ,158  פארדו, ר’ משה

371  פארדו, ר’ משה
422  פוברסקי, ר’ ברוך דוב

261  פוברסקי, ר’ דוד
  344 ,112  פוזנא, ר’ יעקב

305  פידעל, ר’ מתתיהו אריה הכהן
383  פיימר, ר’ יוסף

  409 ,354  פיינשטיין, ר’ משה
253  פיירשטיין, ר’ משה הכהן

195  פינטו, ר’ חיים
425  פינצי, ר’ ליאון

408 ,23  פינקל, ר’ אליעזר יהודה
422  פינקל, ר’ אריה

22  פינקל, ר’ חיים זאב
422 ,22  פינקל, ר’ משה

158  פיפירנו, ר’ חיים משה
449  פירוטינסקי , ר’ משה בונם

269  פירננדיש-דיאש, ר’ שלמה 
135  פיררה די ליאון, מיכאל

314  פלאם, האדמו”ר ר’ שמואל אהרן מדובצק
425  פראנקו, ר’ רחמים יוסף

425  פרחי, ר’ יום טוב
366  פרחי, ר’ שלמה

312  פרידמן, האדמו”ר ר’ אברהם יעקב מסדיגורא
293  פרידמן, האדמו”ר ר’ דוד משה מטשורטקוב

313  פרידמן, האדמו”ר ר’ יצחק מבוהוש
293  פרידמן, האדמו”ר ר’ מרדכי פייביש מבויאן
פרידמן, האדמו”ר ר’ נחום דובער מרוז’ין 120, 280

413  פרידמן, ר’ אלכסנדר זושא
258  פרידמן, ר’ זאב

387  פריינד, ר’ ישראל
361  פרישטאדט, ר’ אברהם

 פרלוב, האדמו”ר ר’ יהודה אריה ליב מנובומינסק
315

277  פרמישלאן, האדמו”ר ר’ מאיר
408  פרנק, ר’ צבי פסח

419  פרנקל, ר’ משה
274  פרנקל תאומים, ר’ יהושע העשיל

274  פרנקל תאומים, ר’ יעקב
274  פרנקל תאומים, ר’ שמעון אלטר

214  צאלח, ר’ יחיא

237  צארום, ר’ יחיא
197  צבע, ר’ מנחם

407  קאהן, ר’ שמואל אליהו
158  קאטיו, ר’ אליהו

450  קאליש, האדמו”ר ר’  שמחה בונם מוורקא
307  קאליש, האדמו”ר ר’ אברהם משה מוורקא
309  קאליש, האדמו”ר ר’ יעקב דוד מאמשינוב

310  קאליש, האדמו”ר ר’ ירחמיאל יהודה מאיר
308  קאליש, האדמו”ר ר’ שמעון שלום מאמשינוב

450  קאליש, ר’ שמעון 
426  קאנאוויץ, ר’ יוסף 

305  קאצוביץ, ר’ צבי
274  קארץ, ר’ זלמן יוסף

425 ,416  קובו, ר’ יעקב חנניה
442 ,22  קוטלר, ר’ אהרן
360  קוידער, ר’ שמואל
422  קונשטט, ר’ אלחנן

404-406  קוק, ר’ אברהם יצחק הכהן
406  קוק, ר’ שמואל 

274  קורניצר, ר’ עקיבא
422  קושלבסקי, ר’ צבי
412  קיפניס, ר’ שמואל

385  קליין, ר’ אברהם צבי
414  קליערס, ר’ אברהם מרדכי

414 ,302  קליערס, ר’ אלישע
414 ,299  קליערס, ר’ משה

417  קמחי, ר’ יהודה
253  קמינער, ר’ העניך

410  קמינצקי, ר’ יעקב 
355  קנייבסקי, ר’ חיים 

407  קנייבסקי, ר’ ישראל יעקב
 ,299  קסטלניץ-סלונים , האדמו”ר ר’ מרדכי חיים

300
398  קפלן, ר’ אליעזר זאב

419  קצנלבוגן, ר’ רפאל
394  קרא, ר’ יוסף חיים

236  קראווני, ר’ סלימאן
422  קרויזר, ר’ זונדל

281  קרילוביץ, האדמו”ר ר’ יחיאל העשיל
419  קרליץ, ר’ מאיר

155  ר’ זונדל מסלנט
238  ר’ ישראל משקלוב

236  ר’ לייב דיין
277  ר’ מאיר מפרמישלאן

238  ר’ נתן נטע ב”ר סעדיה
273  ר’ צבי הירש מווילדניק

389  ר’ צבי הירש מטרנוב
103  ר’ צבי הירש מראהטין
417  ר’ שלמה בכר שמואל

274  ר’ שרגא פייביש וואלף מצאנז
362  רבינוביץ, ר’ אליעזר שמחה

253  רבינוביץ, ר’ אריה מרדכי
426  רבינוביץ, ר’ יוסף

347  רבינוביץ, ר’ מאיר ישכר
291 ,279  רובין, האדמו”ר ר’ ברוך מקולומייאה

292  רובין, ר’ יצחק
419  רוגוזניצקי, ר’ נח

261  רוזובסקי, ר’ שמואל

323  רוזנבוים, האדמו”ר ר’ דוד משה מקרעטשניף
256  רוזנבלום, ר’ נתן דוד מאפטא

361  רוזנברג, ר’ עמרם
361  רוזנברג, ר’ שאול
413  רוזנהיים, ר’ יעקב

393  רוטנברג-מישקובסקי, ר’ חיים אריה ליב
344  רוטשילד, ר’ שמעון וולף

42  רוטשילד, ר’ זלמן
42  רוטשילד, ר’ מאיר

274  רוקח, האדמו”ר ר’ ישכר דוב מליביטשוב
311  רוקח, האדמו”ר ר’ מרדכי מבעלז

351  רזכטא , ר’ שלמה אברהם
426  רידב”ז, ר’ יעקב דוד

419  רייז, ר’ דוד צבי
442  רעזיק, ר’ אברהם אבא

405  רענן, ר’ שלום נתן
419  רפפורט, ר’ אברהם אבלי

274  רפפורט, ר’ יצחק חיים הכהן

361  שאג, ר’ אברהם
321  שדרוביצקי, ר’ שמואל

29  שווארץ, ר’ חיים
29  שווארץ, ר’ יהוסף

283  שווארץ, ר’ נפתלי
289  שווארץ-ירושלמי, ר’ יוסף

22  שוורצמן, ר’ דוב
387  שוורצמן, ר’ שלום

421  שטיינמן, ר’ צבי
47  שטרויס, שמואל
258  שטרן, ר’ משה

253  שטרנברג, ר’ שלום יצחק
400  שיין, ר’ ישראל שמעון

415  שיין, ר’ פישל
305  שיינברג, ר’ ניסן

249 ,248  שיק, ר’ משה - המהר”ם
401  שיק, ר’ שלמה צבי

261  שך, ר’ אלעזר מנחם
429  שלאנק, ר’ יוחנן הירש

449 ,422 ,411 ,23  שמואלביץ, ר’ חיים
שניאורסון, האדמו”ר ר’ יוסף יצחק 

419  מליובאוויטש
412  שנייבלג, ר’ ישעיה

293  שעלובסקי, ר’ ישראל זלמן הלוי
שפירא, האדמו”ר ר’ אלימלך 
320  מפיאסצנה-גרודז’יסק

322  שפירא, האדמו”ר ר’ ברוך מבלנדוב
שפירא, האדמו”ר ר’ דוד משה 

315  ממגוואזיץ-סדיגורא
279  שפירא, האדמו”ר ר’ שלמה ממונקאטש

447, 258  שפרבר, ר’ דוד
448  שצ’דרוביצקי, ר’ שמואל

 238  שקלוב, ר’ ישראל
238  שקלוב, ר’ נטע

236  שריאן, ר’ סעיד
311  שרייבר, ר’ משה

357  שרים, ר’ יצחק

419  תאומים, ר’ חיים צבי
274  תאומים, ר’ נפתלי הירץ
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הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   -  "קדם  .1
המוצעים למכירה פומבית.

2. "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים 
בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה, 
נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים, 

תקופה, מקור או כל נתון אחר. 
 המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה. .3

לעריכת  היתר,  בין  מטעמה,  אחראי  שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  4. "קדם" 
המכירה הפומבית וניהולה.

 מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין  .5
בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של 
פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. 
פריט  לגבי  נתונים  לשנות  או  מהמכירה,  פריט  להוציא  או  להוסיף  המכירה  מנהל  רשאי  כן 

המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג. 
6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, 

בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה. 
 המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו 
והכרזת מספרו הסידורי של הקונה  נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" 
למכירה  שהוצג  והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח 
מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"(,  "הקונה  )להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו  של  לקניינו  יהפוך 
התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת 
למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 20% בתוספת מע"מ )על העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד 

בסיום המכירה ולא יאוחר מתום שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה. 
9. ניתן לשלם במזומן או בהעברה בנקאית ללא עמלה נוספת. תשלום בכרטיס אשראי כרוך 
בנקאית.  בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  בהם  במקרים   .3% של  אשראי  חברות  בעמלת 

העמלה על המחאות מחוץ לישראל 1.5%. 
10.  באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "קדם", או באמצעות 
שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה, 
יש  ומשלוח  אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז 

לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד. 
11. תשלומים ל"קדם" יבוצעו במזומן, בכרטיסי אשראי או בהעברה לחשבון הבנק. המחאות 

פרטיות לא ייתקבלו ללא אישור מראש של בית המכירות. 
החליפין  שער  לפי  יחושב  ארה"ב,  בדולרים  נקוב  שמחירו  פריט  עבור  בשקלים   תשלום  .12

)שער יציג( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 
 כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש  .13

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
עבור  לשלם  אחר,מתחייב  אדם  עבור  אם  ובין  לעצמו  אם  בין  שהוא,  כל  פריט  14. הרוכש 
מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.  הפריטים 
את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד  שהרוכש 
הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב 

שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
15. "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי 
לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע”י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם 
המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת 
הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי 
למקוריותו  הנוגע  בכל  "קדם"  בפני  בכתב  להשיג  הזכות  נתונה  הזוכה  לקונה  מהאמור,  לגרוע 
ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע 
הפריט  החזרת  כנגד  ששולם  הסכום  את  הזוכה  לקונה  "קדם"  תשיב  הפריט,  לגבי  שנמסר 

לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה. 
לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 
לא יאוחר משבוע ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר 

שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום. 
 "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה.  .17
לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה 
או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, 

אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. 
לפנות  מתבקשים  הטלפון,  באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 

מראש ובהקדם לצורך תיאום. 
19. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל 
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין 

הקונה. 
20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

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 extra fees. 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 dam-
ages or loss, pack and ship the items, charging the buyer full costs of ship-
ping 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



טופס הצעת מחיר לפריטים

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
הטופס מיועד למבקשים להשתתף במכירה אך נבצר מהם מלהגיע או למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.

מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה לקדם - בית מכירות פומביות בע”מ לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, 
וזאת במחיר הנמוך ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות של 

מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים.
קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר.

במידה והצעתו המירבית של מגיש ההצעה תהיה זהה להצעה אחרת, יכול מגיש ההצעה להורות לקדם - בית מכירות פומביות 
בע”מ להעלות את הצעתו במדרגה אחת נוספת על ידי סימון העמודה שכותרתה “שובר שוויון”.

הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים בקטלוג ואני מסכים להם.
עמלת הקניה היא 20%.

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 Form30  ’מכירה מסAuction No.



Details from item 1 פרטים מתוך פריט



ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים
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